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טייל ערשטער



איינס. קאפיטעל
רוימער. דער און איד דער

 אין בית־שני חורבן פאר׳ן פופציג יאר א פיט נעווען ס׳איז
 ביי• הייסען א אין ציון, בארג אויפ׳ן סעדער*פאלאץ די פון איינעם

 איר דא דערגרייכט היץ זוטערדיגע די ודען תמוז, מיטען אין מאג
גראד. העכסטען

 טיט געווען ארוטגערינגעלט זייטען אלע פון איז סאד דער
 וועראידעם און נאלערייען טיט צווייגארענדיגע, ערטערווייז בינינים,

 פענסטער. אוץ טירען די בעשאטענט האבק וואם זייטען, די ביי
 קאלאנארעס, שייגע אין אריבער ביגינים די זיינען דארט און דא

 הא• וו^ם און שפאצירט וויגטען די פריי ס׳האבען וועלכע צווישען
 גראג• דעם פון טיילען איבערינע די אויגען די פאי אנטפלעקט בען

פאלאץ. וואוגדער״שיינעם דיעזען
 אלייען זיינע טיט אויג, א פארנומען האט גארטען דער אויך

 פאל• מינים זעלטענע בייטער, הייכע קוסטעס, לאנקעלעך, נרינע
 פון נום־ביימער. אין אפריקאסען באקסער-בייטער, פון גרופעם מען,

 אויפ׳ן זייטען; אלע אויף אראפגעלאזען זיך עי־ האט אן מיטען
 מורמעל־ פון באסיין טיפער א געפינען זיף האט ארט העכסטען

 פלעגט וואסער ראם וועלצע דורך שליוזען, סך א טיט שטיין
 בעווארענען צו איינפאל, שכל׳ריגער א — אלייען אלע ארומלויפען

טריקעניש. בשעת וואסער טיט גארטען רעם
 טייצעלע קליין א געמאכט געווען איז באסיין פונ׳ם ווייט ניט
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 אלע• קוסטעם מים ארומגערינגעלט וואסער, קלארען העלען טיט
 ירדן ביים אזויפיל וואקסען וואס ראר־שטעקעלעף, און אנדער
 טייכעל ביים קוסטעם ראדגע די צווישען יס״המלה. ביז׳ן סאמע
 זיבעצעהן, און ניינצעהן יאר א פון בחורים צוויי געזעסען זיינען

 וועגען קימערנריג נישט ג$ר זיף שטועם, ערנסטען א אין פארטיפט
 ניט זיי אויף נעפאלען זיינען וואס זונעףשטראלען, ברענענדיגע די

אפילו. ווינטעלע מינדסטען דעם דורף געלינדערט
 ער׳ אויפ׳ן אוץ געשטאלט אין שיין געווען זיי זיינען ביירע

 ביידע ברירער. פאר אננעמען געקאנט זיי מען האט אנבליק שטען
 פאר־ שטארק און אויגען שווארצע האר, שווארצע געהאט האבען

 אין חילוק דער האט געזעסען, זיינען זיי ווי אזוי פנימער. כרוינטע
 אונטערשייד דער ווי קליין אזוי פונקט אויסגעוויזען וואוקם זייער

יארען. זייערע אין
 זיינע ,אימבעדעקט געווען קאפ דער איז עלטערען ביים

 טו• אברייטער און סאנדאלען פון נאר בעשטאנען זיינען מלבושים
 העל-בלויען דעם קניה. די ביז אראפגעפאלען אים איז וואם ניקע,

 גע• האט טוניקע די זיף. אונטער אויסגעשפרייט ער האט מאנטעל
 אזוי .פונקט געווען זיינען וואם פים, און הענט זיינע נאקעט לאזט

 דינע די האבען פונדעסטוועגען פנים. ראם ווי פארברוינט טונקעל
 איי• דער און מאנירען זיינע פון חן דער געזיכט, זיין פון איברים
ראנג. ר״ויצען זיין וועגען געזאגט עדות קול דעלער

 רוי- א מיט שטאף, וואלענעם גרויען פיינעם פון טוניקע די
 צו־ פאלעס, די ארום און ארבעל די ארום האלז, ארום קאנט טען

 סימן, א געוועץ איז פרענז, מיט שנור זיירענעם א מיט נויפגענומען
רוימער. א איז ער אז

 צייט פון זיף האט וואס ,ריידען אין און בליק אין גאווה די
 ער ווי גלייף חבר, זיין צו בנוגע אים ביי ארויסגעוויזען צייט צו

 דער" ערקלערט זיף האט אראפ, אויבען פון אים אויף קוקען וואלט
 זיף האט וועלבע פאמיליע, א צו געהערט האט ער וואם מיט,

 אזא. צוליב און אחשוב׳ע, פאר זעהר גערעבענט רוים אין אפילו
 גרעסטע די זיין מוחל געטאגט צייטען יענע אין מען האט יחום

בעלייגאוות.
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 זיינע און צעזאר צווישען מלחמות שרעקליכע די בשעת
 ס ע ס ו ט ו ר ב געווען ם ע ל א ס ע מ די פון איינער איז שונאים

 כבוד, איינענעם דעם אנרירענדיג ניט ער, האט שפעטער פריינד. א
 האט ם ו י ו ו א ט ק א ווען און זיגער מיט׳ן איבערגעבעטען זיך

 אונטערנעהאל׳ אים מעסאלע האט קיסר־טראן, צום נעשטרעבט
 זיך ער האט אוונוסטוס, קיסר געווארען איז אקטאוויום אז טען.

 האט און געטאן, אים האט מעסאלע וואס טובות, די אן דערמאנט
 איז יהודה אז און פאמיליע. נאנצע זיין כיבודים מיט פארשאטען

 זיין פון זון דעם געשיקט ער האט פראווינץ, רוימישע א נעווארען
 אי־ ממונה און איינזאמלער אלם ירושלים' קיין אנהענגער אלטען

 רעם אויף נעווארען ארויפגעלייגט זיינען וואם שטייערן, די בער
 פארבליבען אינגערער דער מעסאלע איז אן דעמאלט פון לאגד.
 קיניגלי- אינ׳ם וואוינונג א פארנומען האט און אמט דאזינען אינ׳ם

 בעשריבענער נאר־וואס דער כהן׳נדול. דער ווי אזוי פאלאק כען
 גע־ האט וועלכער אזון, שטייער־מטונה׳ם דעם געווען איז בחור
 זיין אז צוהערער, די פילען צו געבען אפט צו שוין טבע א האט
צייט. זיין פון רויטער גרעסטע די צו מקורב א געווען איז זיידע

 קליידער זיינע ;אים פון מילדער נעווען איז חבר מעסאלעם
 געוויינטליך מ׳פלעגט ווי לייווענט, ווייפען דינעם פון געווען זיינען

 טוך, מין א געטראגען ער האט קאפ אויפ׳ן ירושלים. אין טראגען
 אראפ־ איז און שנירעל געלען א מיט אייננעצוינען געווען איז וואס

 אין וואלט נאציאנאליטעטען אויף מבין א נאקען. אויפ׳ן געפאלען
 דעם אירען. א דערקאנט גלייף געזיצט זיין פון איברים די אן אים

 שארף, ארלער־נאז די שמאל, און הויך געווען איז שטערן רוימערם
 פאר" און קאלט אויגען די און געשניטען גלייך און דין ליפען די

 האט איד דער אקענען־זשע, ברעמען; געריכטע אונטער בארגען
 נאז שיין״געשניצטע לאננע א שטערן, ברייטען נירעריגען א געהאט

 צוזאמען בויגען. (* קופידאנס ווי האלב־קיילעצדיג ליפען, פולע און
 אוואלע די און אוינען נרויסע די מיט קין, קיילעצדיגען דעם טיט

קראפט, און חן ווייצקייט, יענע פנים זק צוגעגעבען עם האט באקען
 אע־ א ווי פארגעשטעלם חערט ליבען פון גאט דער רוימער די ביי — קרפידאן (1
עראם(. גריכישער )דער פייל־און־בויגען מיט געל

7



 דעם ראסע, אידישער דער *פאר כאראקטעריסטיש אזוי איז וואס
 דעם צניעות׳ריגע, א און שטרענגע א געווען איז שיינקייט רוימערם
תאווה׳דיגע. א אין בלענדענדע א—אידענס

 אלזא מארגען וועט ,זאגסטו ,פראקיראטא־ נייער דער —
 גע׳ פריינד די פון אינגערער רער האט—? ירושלים קיץ אנקומען
 נרי• די נאר — זיין ניט זאל ראם מאדנע ווי גריכיש; אויף פרעגט

 הע• די פין אומגאנג׳שפראך די געווען רעמאלט איז שפראך כישע
 ביז׳ן פאלאץ פון אריינגעדרונגען איז זי יהודה. אין קי־ייזען כערע

 ווייס, ווער — דארטען פין אין אדיין, שילען די אין און פעלר־לאגער
 בית" סאמע אין יע, אדיין, בית׳המקרש אין—אזוי ווי און ווען

 שום קיין אריינקומען געטארט ניט ס׳האט וואו אפילו, המקדש
גוי׳אישעם.

געענטפערט. מעסאלע האט—מארגען, יע, —
? געזאגט דיר עם האט ווער —
 פאלאץ׳ נייער דער ,ישמעאל ווי ,געהערט האב איך —

 .נעכטען עם האט — כהן״גדול ער הייסט אייך ביי — פארוואלטער
 די אז זיין, מודה אפילו מוז איך מיינעם. פאטער דעם געזאגט

 פרן געשטאמט וואלט זי ווען אמונה, מער פארדינען וואלט יריעה
 — הייסט אמת וואס פארגעסען, דאך האבען מצרים די — מצרי א

 קיינמאל גלאט דאך האבען זיי וואס אדומי, א פון אפילו אדער
 איבער־ צו אינגאנצען דיך כדי אבער איז. אמת וואם געוואוסט, ניט

 צענטוריאן א ביי געפרעגט פריה דער אין היינט איך האב צייגען,
 שויו ווערען דארטען אז דערציילט, מיר ער האט שלאס׳טורים, פון

 פוצען געווער־מייסטערם די קבלת׳פנים. צום הכנות די געטאכט
 די און אדלערם די פריש בעגילען און פאנצערס די און העלמם די

 געניצט, ניט צייט א שוין מ׳האט וואס חדרים, סך א העלם־שפיצעך,
 גארגיזאן דער ווי גלייך אויפגעראמט, און נעלופטערט ווערען
 בעשטימט זיינען זיי אפנים, ווערען, פארגרעסערט געדארפט וואלט

מאן. גרויסען פונ׳ם לייב־גווארדיע דער פאר
 און טאן דעם פאפיר אויפ׳ן איבערציגעבען מעגליך נישט ;ס׳איז

 דאס נאר ענטפעת רוימערם פונ׳ם שטייגער און ארט גאגצען דעם
 פץ ניואנסען פיינע די אויכדריקען קאן ווארט גערעדטע לעבעדיגע



 די נעמען הילף צו לעזער דער זיף מוז פאל דעם אין ריידען.
 פון רוימער דער אז האבען, זינען אין ער מוז דערצו פאנטאזיע,

 פרי" די פארלארען נעהאט אינגאנצען כמעט שוין האט צייט יענער
 איז זי געזאגט, ריכטינער אדער אבות; זיינע פון עניוות הערדיגע

 גע• תוך אין איז אמונה אלטע די אלטמאריש. צו געווען אים פאר
 פון געוויינהייט א פארם, פוסטע א ווי מער נישט נעבליבען נוטען

 פריסטערם, די פון קולטיווירט און אפגעהיט אויסררוק, און געדאנק
 פאע׳ די פין און בעצאלט, גוט זיף האט טעמפעל־דינסט דער ודייל
 אויסקימען געקאנט ניט שירים זייערע אין האבען זיי ווייל — טען
 פץ ארט דעם פארנומען האט פילאזאפיע די נעטער. ליבע די אהן
 מער און מער אלץ איז אפשיי דרף־ארצ׳דיגער דער אוץ אמונה, דער

 אזוי סאטירע; אץ וויץ צו לופט דער דוי־ף געווארען פארשטויסען
 געטארט ניט עם האט רוימער די פון מיינונג דער לויט אז ווייט,

 נעוויינליכען סאמע א אין אפילו געשפרעף, שום קיין אין פעלען
 דער וויין. צו אראטאט ווי אזוי פלייש, צו זאלץ ווי אזוי שמועס,

 און רוים אין געווארען אייפגעהאדעוועט איז וואם מעסאלע, ׳יוננער
 זיף אין אויף האט דארטען, פון אוטנעקערט אקארשט זיך האט

 מערקלי־ קוים א טאנירען. אץ געוויינהייט דאזיגע די איינגעזויגען
 נאזלע־ די פץ ציטערן א ברעם, אונטערשטער דער פץ צוקען כעץ

 גע־ מען האט ריירען אין שטייגער מידען לאנגזאמען א און בער
 גלייב׳ א פון איינררוק א מאלען צו סגולות בעסטע די פאר האלטען

מהיצי׳תיתי־טאן. פולקומען א פץ אלצדיננ, צו גילטיגקייט
 די געהאט מען האט דורכדעם ווייל רערפאר, נאף דערהויפט
 וועלכע פויזעם, רעטארישע וויילע אלע מאכען צו געלעגענהייט

 דעם בענעמען צו גוט צייט גענעבען ווי אזוי צוהערער דעם האבען
 פעפער דעם בע׳טעמ׳ען צו ארעד איינפאל שכל׳רינען א ריידערם

עפיגראם. בייסענדיגען א פון
 ,נעמאכט רוימער יונגער דער האט פויזע רעטארישע טין אזא

 בא• אידענם דעם אדומי. און מצרי אויפ׳ן רמזים זיינע נאף אויף
 פאר" און געשוויגען האט ער געווארעף רויטער נ^ף זיינען קען

אריץ. וואסער אין טיף געקוקט טראצטערהייט
צוזענענט. אטאל זיף מיר האבען גארטען דעם אין דא אט —
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 מגורען זיינען !״ דיר צו זיין זאל האר דעם נאט פון פרידען ,דער
 האב !״ בעשיצען דיך זאלען געטער ״די ווערטער. לעצטע דיינע

 שוין איז יאר וויפיל ? נאך עם געדענקסטו געענטפערט. דיר איך
אן? דעמאלט פון אריבער

 קוקענ" אלץ נאך איד, דער געענטפערט האט — יאר, פינף —
אריין. וואסער אין דיג

 וועמען?... ...,דאנקען צו פארוו^ם האסטו על-כל-פנים נו, —
 אויסגע" ביסט דו איינס. אלץ איז דאם — ניט אדער געטער די

 שיינער... א געהייסען וואלסטו גריכען די ביי ט,5פרא א וואקסען
 טיט בענוגעט זיך וואלט יופיטער ווען יוגענר-יארען! נליקליכע דו א

 שר. שענסטעה דער קיסר פאר׳ן זיין דאך וואלסטו (,1גאנימעד איין
 דעם אזוי דיך אינטערעסירט פארוואם יהודה, מיר, זאג המשקים!

אנקומען? פראקוראטארם

 אייפץ געווארען ארויפגענומען איז וואס ,בן־מלך טראיאנישער א - גאנימעד (1
ליבלינג. און שר־המשקים יופיטערם געווארען איז ער וואו אלימפ,
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 פריינדל זיין אויף אויגען גרויסע זיינע אנגעשטעלט האט יהודה
 אין אריינגעשפיזט טיף זיך האט בליק פארטראצטער ערנסטער זיין

:נעענטפערט אים האט ער בשעת אויג, רוימערם דעם
 דו זיך^! צוזעגענען אונזער איך נעדענק אוי י$ר. פינף יע, —
 און אר5אפ דיין ביי געווען בין איך רוים; קיין אוועקגעפארען ביסט
 זיינען יארען די געהאט. האלט דיך האב איך ווייל געוויינט, ה$ב

 הויבנעביל- א מיר צי אומגעקערט זיך האסט דו אוועקגעגאנגען;
 פונדעסטווע־ און שפאס. אהן מיין איך מאן... חשוב׳ער און דעטער

 נאך זיין זאלסט רו וועלען, מיר זיך ויאלט פונרעסטוועגען גען...
צושיירט. דעמאלט זיך האב איך וועלכען מיט מעסאלע, זעלביגער דער

 ציטער א האבען נאזלעצער דינע סאטיריקערם רעם מעסאלע
 פו• מערער וואם זיך פלייסענריג געענטפערט, האט ער און געטאן

ווערטער: די נאנדערצוציהען
 יהודה! מיין ביסטו, אראקעל א — גאנימער קיין נישט ניין, ניין, —

 דיר זיינען רעטאריק פון לערער מיין ביי לעקציעם עטליכע נאר
 צו רעקאמענראציע־בריוו א געבען דיר וועל איך לעבען. ווי גייטיג
מיר וואס עצה, די פאלגען צו שבל גענוג האסט דו אויב אים,



 חכמה דער אין נעניטשאפט ביסעלע א נאר ראטען. דיר דך ווילט
 וועט (1 דעלפי און — סודות פון ארעאל דעם טיט ארומצורינגלען זיך
 פייערלי. דיין פון קלאנג ביים אליין. אפאלאנען פאר צונעמען זיך

 דיר צו אראפנידערן ובעצטה בכבודה (2 1 פיטיע וועט שטים בער
 איך בין פארוו^ם — זייט א אן געלעצטער א $בער קרוין. איר טיט

 אמאל האב איך נעווען? וואס מעסאלע אייגענער דער ניט עפעם
 ער וועלט; דער אין לאגיקער גרעסטען פונ׳ם רעדע א נעהערט

 כללים: זיינע פון איינעם געדענק איך חכמת׳הוויכוח. געלערנט האט
 ענטפערן". אים גייסט דו איירער געגנער, דיין פארשטיין צו ,זעה

פארשטיין, פריהער א דיך לאמיך אלזא,

 )נביאות־ אראקעלס בערימטע מיט גריכענלאנד אין שמעט - דאדאנע און דעלפי (1
.זאגערם(

אראקעל. ביים נביאות־זאגערין פיטיע-די (2
! וועלט־שטאט. אלטער דער פון צענטער גייסטיגער דער רוים, אין פלאץ א - י־ום י• ו

 וועלכען חוזק-בליק, אונטער׳ן געווארען רויט איז אינגעל דאס
 נע• פעסט ער האט פונדעסטווענען דך, אויף דערפילט האט ער

ענטפערט:
 נעלעגענהיי־ דיינע אויסגעניצט גוט זעה, איך ווי האסט, דו —

 אי־ לערערם דיינע פון האסטו בריה׳שאפט און חכמה פיל טען.
 א פון לייכטקייט דער טיט אוים דך רריקסט דו בערגעגומען.

 שטעכווערטלעך. בעהאלטען זיינען רייד דיינע אין אבער טייסטער.
 ריי• זיין אין האט אוועקגעפארען, מיר פון איז מעסאלע טיין וועץ
 קיין פאר געשטעקט, ניט גיפט קיין כאראקטער זיין אין און דען
 פריינרס דעם אנגעטראטען ניט ער וואלט וועלט רער אין זאך שום

געפילען.
 נאך האט און נע׳הנפ׳עט ווי געטאן שמייצעל א האט רוימער דער

קאפ. שיינעם זיין אויפגעהויבען שטאלצער
 דא־ אין ניט דאך זיינען מיר יהודה, פייערליכער טיין א, —
 ד*אוןר אראקעל-רמדם די אוועק ווארף דעלפי. אין ארער (3דאנע

געווען? בכבוד פוגע דען דיך איך האב וואם מיט דיבורים. קלארע
 נארטעל• דעם צופענדיג און, אויפנעעטעמט טיף האט יהודה

געזאגט: ער האט שנור,
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 הילל געלערנט. עפעס אויך איך האב יאר פינף די פאר —
 וועל• לאגיקער, גרויסען מיט׳ן מעסטען קענען ניט אפשר דך ועט1

 אהן זיינען שמעונען מיט שמאי און ריירען, געהערט האסט דו צען
 אבער .פארום פון לערער דיינע ווי מיוחסים אזעלצע נישט ספק

 ביי זיצען וואם די, ווענען; פארבאטענע אויף ניט פירט תורה זייער
 נאט, פון געכאטען די מיט שכל זייער בערייכערן פיס, די צו זיי

 פון ט5פרו די און ישראל. פאלק זיין און תורה זיין פארשען מיט
 האם וואם אלצרינג, פאר יראת״הכבור און ליבע איז לערע זייער

 פארנעמענדיג, און ישיבה דער אין לערנענדינ שייכות, א דערצו
 יהודה אז דערנאנגען, איך בין געהערט, רארטען האב איך וואם

 פאר" איך נעווען. פריהער איז זי וואם ראם, מער נישט שוין איז
 מלוכה אומאפהענגיגער א צווישען נפקא-מינה די גוט זעהר שטיי

 וואלט איך און אצונר. איז יהודה וואם פראווינץ, ארימער דער און
 טיף זיך וואלט איך ווען שומרוני, א פאר מיאוסער נידעריגער, זיין

 ישמעאל לאנר, מיין פין דערנידעריגונג די גענומען ניט הארצען צום
 כל־זמן זיין, ניט עם קאן און כהן-גדול אמת׳ער דער נישט איז

 א פארט ער איז פונדעסטוועגען און חנה, איירעלער דער ס׳לעבט
 נאכאנאנד יארען טויזענטער וואס שבט, הייליגען פונ׳ם איינער לוי,

 אונזערע און אמונה אונזער לויט ,האר דעם נאט ער דינט
זיין... דינים.

נעלעצטערל. שפאטיש א מיט איבערגעריסען אים האט מעסאלע
 אוזורפאטאר, א איז ישמעאל דיך. איך פארשטיי איצט א, —

 אדומי א אז ג^זאגט, האב איך אבער נאר ווי נעזאגט. אליין האסטו
 ווי געטראפען דיך עם האט אים, איירער גלויבען גיכער מען מעג

 — סעמעלע פון זון שיכורן רעם ביי שווער איך שלאנג. א פון בים א
 זאצען, אלע מענשען, אלע איינענערי רער תמיד בלייבט איד א

 לעבען אין — אבער איר א — זיך בייטען ערר און הימעל אפילו
 איז ער שפעטערן קיין פריהער, קיין שייך ניט איז אים פאר ניט!

 קדמונים פון געווען זיינען אבות זיינע ווי דערזעלבינער נאך אצונד
 זאג אזוי! אט קרייז, א זאמר אין דא אן איך צייכען אט זעה, אן.

 אן אייביג פון ? לעבען אירענס א ניט דען ראם איז — מיר זשע
יעקב, אץ יצחק רארטען אברהם, דא קריין. אייגענער רער אלץ
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 דאזיגער דער יופיטער! ביי שווער איך און גאט! מיטען אין ארן
איבעראניים, אנצייכענען עם וועל איך גרוים. צו נאך איז קרייז

 פינ" גראבען מיט׳ן זיך אייננעשפארט איינגעבויגען, זיך האט ער
 ארוס ער האט פינגער אויסגעשטרעקטע די טיט און זאמד אין גער
רעדעל. א ארומגעצייצענט אים

 גראבען פון סימן דער אנגעהויבען, ווידער ער האט זעה, —
 יהודה. — אים ארום רעדעל דאס בית-המקדש, דער איז פינגער

 וואס זאך, א אייך פאר פאראן קרייז דאזיגען דעם אויסער דען איז
 בוי־מיי־ א געווען איז הורדום קונסטען? די ווערט? א האבען זאל

 סקול־ מאלעריי? פארשאלטען, נאמען זיין ווערט דעריבער סטער,
 פאעזיע די זינד! א שוין דאך איז קוקען צר ווערק זייערע אויף פטור?

 ? ריירען פון קונסט די ! מזבחות אייערע צו צוגעבונדען איר האט
 בתי• די אין סיידען זי, קרלטיווירען צו אייך ביי רען טראצט ווער

 אלץ, אן טאג זיבעטען אינ׳ם איר ווערט מלחמה רער אויף מדרשים,
 איז דאם אט טעג, זעקס די פאר געוואינען געהאט האט איר וואס

 צר פארווערען טיר קאן ווער היינט !תחום זיין און לעבען אייער
 בוקען דעם טיט זיך בענוגענט גאט אייער אויב אייך? פון לאצען

 אנטקעגען בעטרעף א פאר ער האט וואם איז פאלק, אזא פון זיך
 זיינע וואס יופיטער, אונזער אנטקעגען רוימער, די פון גאט דעם

 שמאי, שמעון, הילל, בעצוואונגען! וועלט גאנצע די האבען אדלערם
 וואס חכמים, די קעגען זיי האבען ווערדע א פאר וואם — אבטליון
 ס׳זאל אז נישטיג, אזוי ניט איז חכמה שרם קיין אז ארגז, לערנען

זי? לערנען צו טירחה די זיין כראי גיט
געפלאמט. האט פנים זיין אייפגעהויבען; זיך האט יהודה

 האט — זיצען! בלייב יהודה, מיין זיצען, בלייב ניין, ניין, -
האנט, די אויסשטרעקענדיג אויסגערופען, מעסאלע

חוזק! מיד פון מאכסט דו —
 קו־ וועלען חיכף־ומיד ווייטער. ביסעל א נאך אוים מיך הער —

 שטייצעל א שפאטיש האט רוימער דער — תמיד ווי מיר צו מען
 דער און גריכישער דער משפחה, גאנצער זיין מיט יופיטער — געטאן

 געשפרעך. ערנסטען ארנזער צו סיף א מאצען וועט און רוימישער,
 פון הויז אלטען פונ׳ם ביסט דו וואם אנגעלייגט, זעהר איז מיר ביי
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 צו• מק ביי זיין צו פנים מקבל מיך אהער געקומען אבות דיינע
 רואם ליבע, די נאד, מעגליך ס׳איז אויב בענייען, ייייעי 1או ריקקער

 לע• טק געזאגט מיר האט ,גייט/ פארבונדען. קינדווייז אונז האט
 גרוים ווערען איר מילט און ,גייט, לעקציע, לעצטער זיין אין הער
 און מארם, קיניגט קיניגען אז געדענקען, איר זאלט בערימט, און

 צו דערמיט געמיינט האט ער בלינדר נישט מער שוין איז עראס
 רוים אין אלצדינג. — מלחמה די גארנישט, איז ליבע אז זאגען,

 גוט גט. צום טריט ערשטער דער איז חתונה די אזוי. טאקע איז
 קלעאפאטרע קרעמער. א פאר אבן-טוב א איז דאם — זיין פרום און

 פאר מ׳האט קונסטען; אירע בירושה וועלט דער געלאזט האט
 א אירע לעבט רוימער יעדען פון הויז אין גענומען; נקמה איר

 איז דעריבער וועלט. גאנצער דער אין עם איז אזוי און יורשיטע.
 טוט קיניגען און געפאלען, עראס— צוקונפט אינזער צו בנוגע

 מיר טוסט דו יהודה, מיין א, דו? און סאלדאט! א ווער איך מארם!
? ווערען קאנסטו וואס— באנג

 נאצלע• אלץ וואסער. צום נעהענטער צוגעגאנגען איז איד דער
גערערט: ווייטער מעסאלע האט צוצויגענער און סיגער
 אין שול פון יהודה. שיינער מיין באנג, מיר טוסט דו יע, —

 ס׳אר א — ■רערנאך אוץ בית־המקדש, אין רארטען פון בית״מדרש,
 דיר זאלען לעבען! א מיד אויך סנהדרין! אין שטול א — כבור! א
אבער... איך ביישטיין! געטער די

 רעם דערזעהץ האט און אויגען די אויפגעהויבען האט *יהודה
 רוי• דעם איבער צולייגט זיך האט וואס שטאלץ, פון אויסדרוק

פנים. גאווה׳ריגען מערס
 בעצדואוג• ניט וועלט גאנצע די איז נאך — א! אבער, איך ... —

 מענשענם רעם וואו פארבא״גען, אינזלען נאך ליגען ים אין גען!
 פארהאן נאך איז צפון אין נעטראטעך ניט קיינמאל נאך האט פוס

 אלכסנדר פארעגדיגען צו כבור, רעם .פעלקער אומבעקאנטע
 דערגרייצם. ניט קיינער נאך האט מזרח, ווייטען קיין מארש מוקדונם

!רוימער א פאר זיך ס׳עפענען פערספעקטיווען ס׳ארא , זעהסט
 טאן: פוילען געוויינליכען זיין אין אריינגעפאלען ווירער איז ער
 די פון לאגד אין פעלר־צוג א אפריקע, קיין קאמפאניע א —
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 זייער אזרי ענדיגען רוב ראם לעגיאן! א — רערנאך און סקיטען,
 גליק׳ א ס׳אר יופיטער! ביי שוועד איך ניט. אבער איך קאריערע;

 פרע׳ א אויף אויסבייטען לעגיאן מיין וועל איך איינפאל!... ליבער
 געלט, ...געלט מיט רוים אין לעבען — פאר זיך שטעל פעקטור.

 אינטריגעס צחאמען, פאעטען טיט סעודות ...שפיל ווייבער, וויין,
 מין אזא נאכאנאנר! יאר קיילעכיג א — קוביה־שפיל הויף, ביים

 וועט פרעפעקטור פעטע א — יצר-הרע א פון נישקשה איז לעבען
 דער• שוין זיך איך וועל פרעפעקטור א צו און רעם. אויף קלעקען

 אנטיאכיע רייך! איז יהודה סיריע! איז אט יהודה, מיין א, שלאגען!
 איבער• וועל איך אפילו! געטער די פאר הויפטשטאט א זיין מעג

גליק. מיין טיילען מיר מיט וועסט דו און — ירושה קירעניוסעם נעמען
 טאן-געבער די געווען זיינען וואס רעטאריקער, און סאפיסטען די
 כמעט האבען וועלכע און רוים פון לעבען געזעלשאפטליכען אינ׳ם

 יונגווארג, מיוחםדיגען פונ׳ם ערציהונג די מאגאפ^ליזירט איעאנצען
 דרשה־, מעסאלעם פון געהאט הנאה שטארק ספק אהן וואלטען

 דעם פון אפשפיגלונג טרייע א געווען זיינען ווערטער זיינע מחמת
 געהערשט. דעמאלט האבען וועלכע ,ריידעץ שטייגער און טאן

 לחלוטין פרעמר, געקלונגען זיי האבען אבער אינגעל אירישען פאר׳ן
 גע• איז וואם ט$ן, געמאסטענעם פייערליכעץ אויפ׳ן ענליך נישט

 און זיטען דינים, די האבען אגב קרייזען. זיינע אין אנגענימען רועז
 פין קונצען די פארבאטען בכלל פאלק אידישען פונ׳ם מנהגים

 וואס שכל, אויפ׳ן זעהר זיך לייגט דעריבער ,וויץ און סאטירע
 פארשיידענ- די מיט פריינד זיין פון דייר די פארנומען האט יהודה

 א אין און אנגעצונדענער, א ווערען ער פלעגט דא געפילען; סטע
 קוקען ער זאל ווי געוואוסט, ניט ווידער שוין ער האט ארום רגע
 אים האט טאן גאווה׳ריגער רוימערם דעם ווערטער. יענעמם אויף

 גערייצט, מער אלץ דערנאך געקרענקט, און גע׳הירוש׳ט לכתחילה
 בעליידיגונג. טיפע א שפירען צו אנגעהויבען אים אין האט ער ביז

 גרימצארן, א מיט אונז ביי אוים געוויינליך זיך לאזט געפיל אזא
 ארויסגערופען אפשפעטער דער האט גרימצארן דאזיגען דעם און
 הורדוסעס פון אירען די ביי אופן. אנרער א אויף אויך פריינד זיין ביי

 ליירענ־ ווילרע א געוו^רען פאטערלאנד צום ליבע די איז תקופה
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 ימי אונטער פארבארגען נעקאנט קוים מ׳האט וועלצע שאפט,
 שטייף אזוי נעווען איז ליבע דאזיגע די געלאסענקייט. אננענומענער

 נאט מיט און אמונה, זייער טיט געשיצטע, זייער טיט פארבונדען
 פילען זיף זיי פלעגען רערפון אפלאכען מינדסטען ביים אז אפילו,

 פארשטענדי־ זעהר איז דעריבער אופן. טיפפטען אויפ׳ן בעליידיגט
 §אר" סוף ביז׳ן אנהייב פון האבען ווערטער מעסאלעס אז ליף,

 גע׳ האט יענער אז און עינויים. אמת׳ע זיינעם חבר רעם שאפט
שמייכעל: געצוואונגענעם א טיט אפנערופען זיף יהודה האט ענדיגט,

 קאנעץ וואם מענשען, פאראן ס׳איז אז נעהערט, האב איף —
 מעסאלע, אבער, איף צוקונפט; אייגענער זייער איבער וויצלען זיף

קלאר. טיר פאר איז דאם מענשען. דאזיגע די צו נישט געהער
 האט דערנאף אנגעקוקט, פארשענדיג אים האט רוימער דער

געענטפערט: ער
 דער אין אמת דעם זאנען טארען ניט מען זאל פארוואס —

 פארם דער אין עם מ׳מעג ווי אזיי פונקט וויץ, א פון געשטאלט
 פיש, כאפען נעגאננען אל אם איז פולוויע גרויסע די משל? א פון

 דאם אז געזאנט, מען האט אלעמען. פאר מער אננעכאפט זי האט
 אין ווענטקע איר פץ האטשיק דער ווייל דערפאר, געשעהן איז

בענולט. געווען
געלעצטער? אויף ניט טאקע געמיינט עס, הייסט האסט, דו —
 אננע" ווייניג צו דיר האב איף אז יהודה" מיין זעה, איף —

 טוענדיג בליץ א געענמפערט, האסטיג רוימער דער האט — מוט•
 נתעשר וועל אין פרעפעקט א זיין וועל איף אז — אויגען די טיט

כהן־גרול. א פאר מאכען דיף איף וועל יהודה, פון ווערעץ
ארט. ון5 נערירט זיף בעם טיט האט איד דער
געבעטען. מעפאלע אים האט—אוועק! ניט גיי —

אפנעשטעלט. קווענקלענדיג זיף האט יהודה
 רוימער דער האט — באקט• זון די היים ווי געטער, א —

 נע־ וועלענדיג און הארץ חברם דעם פארשטייענריג אויסנערופען,
 זוכען גיין לאמיר קום — ווענדונג אנדער א שטועם רעם בען

שאטען, א
נעענטפערט: אים קאלט האט יהודה נאר
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 בעסער איך וואלט הלוואי צושיידען. זיף זאלען מיר נלייכער —
 און פרייגד, א טרעפען וועל איף — געטיינט האב איף געקוטען. ניט

געטראפען... האב
 אין אריינגעפאלען האסטיג טעסאלע אים איז — י רוימער א —

רייד. די
 דאך פויסטען, אין צונויפגערריקט זיף האבק הענט אידענם דעם

 געלאזט גיך אויף זיף האט ־און איינגעהאלטען זיף ער האט
 פון אויפגעהויבעץ האט אויפנעשטאנען, אויף איז מעסאלע .גיין

 אוועק און אקסלען די .אויף אים ארויפנעווארפען מאנטעל, זיין באנק
 אויף האנט די ארויפגעלייגט ער הא^ט אים, אנגעיאגט יהורה׳ן. נאף
אים. לעבען גיין נעלאזט זיף און פלייצע זיין

 שפאצי־ קינדווייז מיד פלעגען ארומגענומענערהייט אזוי אט —
גארטען־טיר. דער ביז גיין אזוי איצט אויף לאמיר גארטען. אין רען

 ערנסט זיין צו געפלייסט זיף האט מעסאלע אז קאנטעגעווען, ס׳איז
 צו אינגאנצען איינגענעבען ניט זיף האט אים נאר פריינרליף, און

 האט יהודה פנים. זיין פון אויסדרוק סאטירישען דעם פארטרייבען
פאמיליערקייט. רוימערם דעם קעגען פראטעסטירט ניט

 טיט מיר לאז טא מאן, א בין איף און איננעל, א ביסט דו —
מאן. א ס׳רעדט ווי אזוי ריידען דיר

 מענטאר, דער לשער. אין געווען איז זעלבסט-צופרידענקייט זיין
 שפי׳ בעטער געקאנט ניט וואלט טעלעמאכ׳ן, מוסר זאגט וואט
זיינע. ראלע רי לען

 פארגע׳ גאר האב איף אףיע, (?1פארקען די אין גלויבסטו —
 צווישען קליג$טע די זיינען איסיים די צדוקי. א דאף ביסט דו סען,
 אויף גלויב איף און שוועסטער. דריי די אין יע •גלויבען זיי אייף,

 ווילען מיר בשעת וועג, אין אונז זיף זיי שטעלען שטענדיג זיי. אין
 פלענער, דיינע זיף בויסט דו פארלאנגען. אינזערע פארווירקליכען

 דווקא ערשט יענץ. דורצפירען און דאם דורכפירען טראכטסט דו

 עלטסטע, די מזל. פון געטינס די שרועסטער, מיטאלאגיעןדריי גריכישער דער אין (1
 אי־ פאדים דעם שייידט אטראסאס אינגסטע די לעבען; פון פאדים דעם שפינט א, ט א ל ק

 מיטעלער דער דורך בעשטימט ווערט וועלכע שעה, די ס׳קומט *ווען שער, איר מיט בער
לאכעזים.
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 אנצוצאפען האנט די אוים שוין שטרעקסט דו ווען מאמענט, אינ׳ם
 היג־ רערהערסטו געשטרעבט, לאנג אזוי האסט דו וואם צו דאם,
 ערשט— אום דף קוקסט שער. דער פון גרילצען ראם דך טער
 מק אבער, מיר זאג אטראפאם! פארשאלטענע די זי, שטייט דאס

 גע־ האב איף ווען געווארען, כעם אין אדי ביסטו פארוואס יהודה,
 קירעניוס? אלטען פונ׳ם יורש דער זק וועלען וואלט איך אז זאגט,

 אויס• דורך ווערען נתעשר וויל איף אז געטיינט, אוודאי האסט דו
 עמיצער דאך וועט — יע אז אפילו זק זאל יהודה. אייער זויגען

איך? ניט פארוואס׳זשע טאן. מוזען. דאס רוימער די פין
טריט. זיינע פארהאלטען האט יהודה

 — רוימער די פאר אויף יהודה איבער געהערשט האבען גויים —
 איצט, זיי זיינען וואו — האנט די אויפהייבענדיג געזאגט, ער האט

 ס׳איז וואס און איבערגעלעבט. אלעמען די האט יהודה מעסאלע?
געשעהען. ווידער נאף וועט געשעהן,

ווערטער. די פונאנדערצוציהען אנגעהויבען ווייטער האט מעסאלע
 אי• די צווישען נאר ניט חסידים פארקען די האבען עם, הייסט

גלויביגעי די פון מחנה דער אין ברוך־הבא, יהודה, ברוך-הבא, סיים.
 מק חסידים. זייערע צי נישט געהער איך מעסאלע, נק, —
 דער געווען איז וואם פעלז, אויפ׳ן געגרונדפעסטיגט איז אמונה

 אברהם פאר ביז אבות־אבותינו מיינע פון גלויבען פינ׳ם ווינקעלשטיין
 האר דער נאט וואם בונד, אייפ׳ן געגרונדפעסטיגט איז זי אבינו.

ישראל. מיט געשלאסען האט
 זיף וואלט לערער מיין ווי אף, יהודה! מיין היציג, צו ביכט —

 געגענוואדט! זיין אין צוהיצט אדי זיף וואלט איך ווען געבייזערט,
 אבער עפעם, וועגען נאף איבערריירען דיר מיט געז־ואלט האב איך
מורא. שוין האב איך

 דערנא-ך טריט, עטליבע נאף אפגעגאנגען זיי זיינען שווייגענדיג
אנגעהויבען: ווירער רוימער דער האט

 דאם, אז בפרט אויסהערען, מיף מעגסט דו אז מיין, איך —
 וואלט איך דיר, צו שייכות א האט זאגען, צו דיר האב איך רואם
 ריר וואלט איך גאנימעדו שיינער מיין זיין, בעהילפיג וועלען דיר

 האלט, דיך האב איך ווייל הארצען, גאנצען מיט׳ן רינען וועלען
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 נאר־וואם שוין דיר האב איך פייאיג. דערצו בין איך וויפיל אייף
 ווילסטו פארוואס פאלראט. א ווערען צו טראכט איך אז געזאנט,

 איך ווי — בלייבסט דו וואו קיייז, ענגען פונ׳ם ארויסטרעטען ניט
 אויס• אפשטאמוגג אין געזעץ צוליב — דערוויזען שוין עם דיר האב

שטרעבעןל העבערען א״ידעלעד׳ן יעדען פץ געשלאפען
געענטפערט. נישט האט יהירה

 טע׳ האט —טאג! היינטיגען ביי הצמים די דען זיינען .יוער —
 כוחות זייערע פטר׳ן וואס יענע, נישט געווים גערערט. ווייטער כאלע

 ענינים, אויסגעדראשעגע טויטע ווענען וויכוחים פרוכטלויזע אין
 פילאסא" וועגען יהוה, א וועגען יופיטער, א ווענען בעל, א וועגען
 נאמען, גרויסען איין אן מיד רוף אטונית, אין סיפטעמען פישע
 צי רוים אין — אליין ווילפט דו וואו זוכען אים מענפט — יחידה

 — ירושלים אין דא אפילו אדער מזרח־לאנד אין מצרים, אין
 וועסט דו אויב שאטען׳מלוכה, זיין אין צונעמען מיך מעג (1פ־יטאן
 האלטענדיג נעווארען, נתעלה איז וואם געפינען, איינעם כאטש

 זייענדיג מבטל אין ציל, זיין נישט רינט וואם ראם, הייליג פאר
 נעם פלענער. זיינע אין העלפען געקאנט אים וואלט וואם דאס,

 דעם ארעד צעזאר ערשטען דעם מכבים, די הורדוסץ, למשל
 אנ" א גלייך טאקע מאך ביישפיל! א אראם זיי פין נעם ציוייטען.

 צו ריר נרייט איז האנט, די אוים דיר שטרעקט רוים — זעה הייב.
אדומי. דעם אנטיפאטער געהאלפען פ׳האט ווי אזוי העלפען,

 העי*־ דער מלוכה, אונטערערדיגער דער פון גאט דער רוימער די ביי - פלוסאן (1
שאטענס. די פון קיניגרייך אינ׳ס עעד

 אויפ־ ון1< גרימצארן פאר נעציטערט האט בן־ישראל יויגער דער
 *גאר רער צו צונעקומען כמעט שרן זיינען זיי ווי אזוי און רעגונג,

אנטרינען. צו כדי טריט, גיכערע געטאכט ער האט טען-טיר,
געטורמעלט. ער האט רוים! רוים,' א, —
 — אפגעלאזט ניט מעסאלע אים האט — נאר! קיין נישט זיי —
 די נעם זקנים. די פון אץ משה פון אייגריירינישען די אוועק רוארף
 אץ אדיין פנים אין בעהארצט פארקען די קוק זיינען. זיי ווי זאכען

 וועגען זיי פרעג וועלט. די איז רוים אז זאנען, דיר רעלען זיי
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 דאם,וואםרוים איז יהודה אז ענטפערן, דיר וועלען זיי ארן יהודה
מאצען. וועלען איר פון יועט

 גע" שטיין איז יהירה טיר. דער צו צוגעגאנגען זיי זיינען אצונד
 און פלייצע זיין פון האנט מעסאלעם אראפגעניטען זאנ£ט ען,יבלב

טרערען. געציטערט ס׳האבען וועלכע אין אויגען, מיט אננעקוקט אים
 קאנסטו אבער טיף ,רוימער א ביסט דו — דיך פארשטיי איך —

 אנגע־ היינט מיר האסט דו בן־ישראל, א בין איך — פארשטיין ניט
 מיר אז איבערצייגט, מיך האסט רו ווייל עגמת-נפש, גרוים מאן

 אין — אמאל וואם פריינד גוטע די זיין נישט ווייטער שיין ק^נען
 פרירען דער פונאנדער. וועגען אונזערע זיף גייען דא נישט! לעבען

מאל! אלע דיר טיט זיין זאל אבית מיינע פון נאט פונ׳ם
 אוועק איז איר דער האנט. די רערלאנגט אים האט מעסאלע

טויער. דורכ׳ן
 רער־ נאכגעקוקט; אוויילע רוימער דער אים ראט שווייגענדיג

 רעם אויפגעהויבען האט גארטען, פון ארוים אויך ער איז נאך
אליין; זיף צו געזאגט אין קאפ

טארסז זאל לעיען טויט, איז ער$ם אזוי! זיין זאל —



צוויי. קאפיטעל
רוים. און יהודה

 בעשריי• מיר וואם צייט, די איז ירושלים פין געשיצטע דער אין
 וועלצע מהומות, פאליטישע און סיכסוכים פין תקופה א געווען בען,

 יהודה צווישען קאמף לעצטען צום נעבראצט סיף־כל-סוף האבען
רוים. אין

 פון געשטארבען איז קיניג, אידישער בלוטינסטער דעה הוררום,
 געזעהן האט פאלק ראם וועלצער אין קראנקהייט, שרעקליצער א

 טויט, זיין פאר מערדערייען, און רציחות זיינע פאר שטראף נאטם
 מאג, רעם אין אז בעפעל, א ארויסגעגעבען ער האט מען, זאגט
 לייט חשוב׳סטע די אויסשעצטען מען זאל שטארבען, וועט ער וואם

 היפארראם, אין פארשפארט געהאלטען האט ער וועלצע פאלק, פין
 אלע ווי אזוי קלאגען. צו וואס אויף האבען זאל פאלק דאס כרי

 מיט פארנימען לעבען גאנצע דאס זיינען וואם הערשערס, גרויסע
 אריך האט אזוי פארצאפט, האבען זיי וואס מאצט, די בעפעסטיגען

 טרוין דעם איבערצולאזען טראכטען איין אין געהאלטען הוררום
 אויף־צו׳להצעים רוימער די — כרי קינדער, זיינע בירושה קרוין די אין
 צוואה זיין אין דינאסטיע. קיניגליכער א פון גרינרער רער ווערען —

 ארצילום, זין: רריי זיינע צווישען צוטיילט מלוכה זיין הורדוס האט
פיליפוס. און אנטיפם
 דאגה עישטע זיין ארכילום. בעקומען האט קיניג טיטעל דעם

 בעשטעטיגונג די קיסר רוימישען ביים פיעל׳ן צו זיין געמיזט האט
 פארען צו ברעה געהאט ער האט רעם צוליב און צוואה, רער פין
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 ער האט אהין, פארען געקאנט האט ער איירער אבער רוים. קיץ
 פאלק ראם רען ירושלים, אין אאויפשטאנד איינשטילען געמוזט

 שטורמיש האט און רציחות הורדוסעס פארגעסען געקאנט ניט האט
 יועצים. פאטערם זיין בעשטראפען זאל ער ארכילוס׳ן, פון פארלאנגט

 גוטען, טיט פאלק ראם אייננעמען געפרובט ארצילום האט תחילת
 געווא• זיינען מהומות רי און געהאלפען נישט האט ראם אז אבער

 קליי• צו אנגעהויבען שוין זיף ס׳האבען מחטת גרעסער, נאף רען
 בע• ער האט פסח, נאהענטען צום עולי-רגל רי לאנד פון כען

 האט און ,געוואלט טיט מרירה די אונטערצודריקען שלאסען
 האט וואם המון, רעם קעגען זעלנער אפטיילונג א ארויסגעשיקט

 גע׳ איז אפטיילונג די אבער בית׳הטקדש. אין צונויפגעקליבען זיף
 האט זעלנער טייל א אויפצוטאן, וואס עפעס אויף שוואף צו ווען
 איני צולאפען זיף זיינען איבעריגע רי און פארשטיינט, פאלק ראם

 ארויסשיקען געמוזט האט ארצילום אנפירערם, זייערע טיט איינעם
 איינגעגע" אים זיף האט רעמאלט ערשט און מיליטער, גאנץ זיין

בלוט׳פארגיסען. גרוים טיט מרירה די איינשטילען בען
 א פאר איבערנעלאזט און אויפשטאנד מיט׳ן געווארען פארטיג

 רוים. קיץ אוועק ארכילום איז פיליפום, דער בר זיין א־מקום1כט
 אג׳ ברודער צווייטער רער אנגעקומען רוים קיין זיינען גלייצצייטיג

 און טרוין, אויפ׳ן תביעות זיינע ארויסגעשטעלט האט וואם טיפס,
 זיינען וואם משפחה, הורדוסעם פון מיטגלירער אנדערע סף א

ארצילוס׳ן. קעגען ארויסגעטראטען
 גרעסערע נאף אויסגעבראכען רערווייל זיינען ארץ׳ישראל אין

 אין איז וואם אויפשטאנר, רער — זיי צווישען מרידות, און מהומית
אסוירום", של "פילמום נאמען אונטעין בעוואוסט גמרא

 צונויפגע־ אפאלא פון טעמפעל א אין אווגוסטום האט ענדליף
 הורדוסעס וועגען פראגע רי כעשליסען צו פארזאמלונג א קליבען
 אידישען פונם שלוחים 'די אויסגעהערט ער האט צוערשט יורשים.
 האט הורדום וואם עוולות, אלע אויסגערעכענט האבען זיי פאלק,

 פין מיטגליר שום קיין אז פארלאנגט, האבען און אפגעטאן,
 ארץ״ישראל איבער ממשלה די קריגען ניט זאל משפחה הורדוס׳עס

 איי׳ רויטישער אונטער לעבען צו אירען די ערלויבען מ׳ז^ל נאר
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 דעם דערנאך אויסגעהערט חוקים. זייעדע לחט בערהערשאפט,
 *ר 'א צוואה, הורדוסעם בעשטעטיגט אווגוסטום האט צד, אנדער

 די אחוץ — אדום, און שומרון יהודה, בעקוטען האט ם לו י כ
 אפגע־ געווארען זיינען וועלכע היפאס, און גרדה עזה, שטעט
 האט ם פ י ט נ א ע; י ר ו ם טיט פאראייניגט און יהודה פון טיילט

 פין געגענדען די—ם ו פ י ל י פ און עבר־הירדן, און גליל כעקוטען
 גע׳ ניט קיינער האט קיגיג טיטעל דעם הורן. און טרכונא בשן,

 עט׳ טיטעל דעם געקריגען ארכילום האט דעם אנשטאט קריגען,
 דער אמת, טעאטרארך. ,מיטעל דעם — פיליפוס און אנטיפם ניארך,
 אויפ׳ גוט זיך וועט ער אויב אז צוגעזאגט, ארצילוס׳ן האט קיסר

 אויסגעלאזט אבער קיניג; א צו ווערען געהעכערט ער וועט פ-רען,
 אינגאנצען ער איז ארום יאר ניין אין ערגער. סך א זיך האט

 גע־ נישט האט ער מחמת ממשלה, זיין פון געווארען אדאפגעזעצט
 אוט• די איינצושטילען און לאגד אין ארדענונג קיין איינפירען קאנט

עלעמענטען. רוהיגע
 ארבי־ אראפזעצען טיט בענוגעגט ניט אבער זיך האט קיסר דער

 וואם קלאפ, א געגעבען ירושלים פון פאלק דעם האט ער לוס׳ן.
 די פון געפילען די און שטאלץ רעם אנגערירט טיף־טיף האט

 גע־ ארונטערגעשטעלט איז לאגד דאס בני־יהודה. אויסדערוויילטע
 עס רוימער. די פון פארוואלטונג דירעקטער דער אונטער ווארען

 אראפ־ פדעפעקטור, סירישער דער טיט געווארען פאראייניגט איז
 דעם דורך פראווינץ. רוימישער א פון מדריגה דער צו געזונקען
 אימגעביטען גרונד אין יהודה פון לאגע די איז פאקט דאזיגען

 פא- הורדוסעם פון הערשען זאל וואס קיניג, א אנשטאט געווארען.
 דער אונטער ארונטערגעפאלען ירושלים איז ציון, בארג אויפ׳ן לאץ

 טי. דעם געהאט האט וואם אונטער־פרעפעקט, מין א פון ממשלה
 אין קיסר מיט׳ן צונויפגעטראגען זיך האט און פראקוראטאר טעל
 געזעסען איז וועלכער סיריע, פק לעגאט דעם דורך ערשם רוים

 דעם איז פאלק, ראם טרעפען צו טיפער נאך כדי אנטיוכה. אין
 ירושלים, אין זיך בעזעצען צו געווען ערלויבט ניט פדאקוראטאר

 נאר קיסריה. געווארען בעשטימט אים איז רעזירענץ א פאר און
 די פון צייט דער אין דערהויפט געלעגענהייטען, בעזונדערע ביי
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 גרויסע צונויפקלייבען דף פלעגען ירושלים אין בשעת שלוש־רגלים,
 און ירושלים קיין קומען פראקוראטאר דער פלעגט פאלקס-מאסען,

 אדי פאלאץ. געוועזענעם הורדוסעס אין רעמאלט וואוינען פלעגט
 אשטארקע נאף דערצו געווען איו פאלאק דאזיגער רער ווי

 וואס מיליטער-אפטיילונג, די אויף שטיין דארט פלעגט פעפטונג,
זיף. מיט נעמען שטענריג פלעגט פראקוראטאר דער

 §אלק דערנירעריגטען רעם איז צרות מיט ים ראזיגען אינ׳ם
 פארזיצענדער רער כהףגדול, רער נחמה: איינאיינציגע נעבליבען

 רעם פארנימען האט וועלכער פאלק, פון אנפירער רער סנהדרין, אין
 געהאל• דארטען האט און מארק־פלאץ אויפ׳ן פאלאץ קיניגליכען

 קליי• א זעהר געוועזען זיינע מאכט די איז באמת הויף, מין א טען
 פרא־ דעם געהערט האט טויט און לעבען איבער רעצט דאם נע.

 אויפ׳ן און רוים פון נאמען אינ׳ם מען פלעגט משפט׳ן קוראטאר.
 ווייניג נאף ראם איז טאמער און דעקרעטען. רוימישע פון סמף

 נעווארען אפגעגעבען פאלאץ קיניגליכען פונ׳ם טייל א איז — געווען
 גאנצען זיין אין שטייעד״מטונה קייזערליכען רעם פון רשות אין

שפיאנען. און מוסרים מוכסים, שרייבערם, בעאמטע, שטאט
 קומענדי- רער וועגען טרוימער די האבען פונדעסטוועגען און

 פאקט, דעם אין בעפרידיגונג שטיקעל א געפונען בעפרייאונג גער
 איז פאלאץ, אין בעאמטער העכסטער דער כהן־גדול, רער וואם

 ארוים־ זיי ביי פלעגט דארטען אנוועזענהייט זיין בלויז איד. א נעווען
 זיף פלעגען זיי נביאים; נאטם פון הבטחות די זיכרון אין ריפען

 נא• נאטם אין האבען בני-אהרון רי ווען צייטען, די אן דערמאנען
 ביטחון געהאט האבען זיי און שבטים, די איבער געוועלטיגט מען

פארלאזען. נישט זיי האט ישראל פון נאט רער אז
 — פראווינץ רוימישע א געווען יהודה שוין איז יאר אכציג ווי מער

 די מיט זיף בעקאנען צו צעזארם" די פאר צייט לאנגע גענוג א
 אז וויסען, צו לכל-הפחות פאלק, אידישען פונ׳ם בעזונדערקייטען

 מען קאן אירען, די פון שטאלץ גאנצען אויפ׳ן קוקענריג נישט
 אג־ נישט נאר ׳זאל מ ווען אויסקימען, לייכט גאנץ זיי מיט ט פאר

 גו• רער געווען איו אבער שטענדיג ניט זייערע. אמונה די רירען
 צי גרייט געווען זיינען גופא קיסרים רוימישע די הגם ווילען. טער



 פר^קו" די כוונות, זייערע פון אויספירער די נאר הנחות, מאכען
 בעניין צו אזיי ווי פארשטאנען, ניט וואס לא׳־די האבען ראטארען,

 אונטערנעדריקט אויף זיי האבען אפטמאל נאר אידען, די מיט זיף
 שטענריג זיינען בעאמטע נידעריגע דאזיגע די גוואלט־מיטלען. טיט

 און אונטערדריקוננעץ זייערע דורף און זיף ביי האפערריג געווען
 אז פאלק, דאס צורייצט ווייט אווי סוף׳כל־סוף זיי האבען נגישות
 וואם קאמף, אינ׳ם ארייננעלאזט יאוש ווילרען א טיט זיף ס׳האט

אונטערגאנג. צום נעבראצט ארנאניזאציע פאליטישע זיין האט
 פרא׳ דער פאלק ראם זיף קענען אויפגערייצט האט דערהויפט

 בעשטימונג, זיין ביי נלייך וועלצער, גראטום, וואלעריום קוראטאר
 יהודה. פון ענינים רעליגיעזע די אין אריינמישעץ נענומען זיף האט

 דעם אראפזעצען געוועזען איז עובדה אפיציעלע ערשטע זק כמעט
פיאבי. פון זון דעם ישמעאל׳ן, ארט זיין אויף מאכען און הנה כהףנדול

 אווגוסטום, פון בעפעל א לויט נעווארען געטאן דאס איז צי
 טאקט" די אבי — דעם אין שולדיג געווען איז אליין גראטום אדער

ארויסגעוויזען. באלד דך האט דערפון לאזיגקייט
 פאר• די פארטייען: צוויי געווען יהודה אין זיינעץ צייט יענער אין

 פאלקס׳פאר׳ די און צדוקים די ארעד אריסטאקראטען די פון טיי
 ביירע די האבען טויט הורדוסעם נאך פרושים. די ארער טיי

 בית״המקדש, אין סיי ארכילוס׳ן, קענען פאראייניגט זיף פארטייען
 האבען אומעטום — רוים אין ירושלים,'סיי אין סיי פאלאק, אין סיי
 אינטרי־ דורף ארום הינטען טיילמאל אים. קעגען געקעטפט זיי

 דער אין נעווער טיט מלחמת אפענער א אין אויף טיילמאל נעם,
 טוריה בארג אויפ׳ן בינינים היילינע די האבען מאל איין ניט האנט.

 סיף׳ אין קעמפערם. די ון5 געשריי און רעש רעם פון געהילצט
 פונ׳ם ווערען פטור צו איינגעגעבען פארט זיי זיף האט כל׳סיף

 ביי" הגם נאליע. קיין נעווארען פארשיקט איז וועלכער עטנארף,
 יערערע אבער איז קאמף, אין יד׳אחת געווען זיינען פארטייען דע
 נע־ האבען צדוקים די צילען. בעזונרערע נעווען אויסען זיי פון

 פרושים די אקעגען־זשע 5 ר ז ע ו י כהן-גרול אויפ׳ן שינאה א טראנען
 די׳ הוררוסעם בשעת חסידים, פארברענטסטע זיינע געווען זיינען

 יועזר אויף איז אינטערגענאננען, — איצילוס׳ן טיט —איז נאסטיע
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 דורך געווארען בעשטימט איז שת, פון זון דער ה, נ ח און געפאלען,
 שפאלטונג א געבראכט האט ראם בהן״גרול, א פאר צדוקים די

 פו• זיך האט זיי צווישען שינאה די און פארטייען, ביירע צווישען
מערער. און מערער אלץ נאנדערגעפלאקערט

 די האבען עטנארך, אומגליקליכען דעם מיט קאמף דעם בשעת
 מיט פארבינדען צו זיך גלייכער איז זיי פאר אז איינגעזעהן, צדוקים

 די׳ הורדוסעם פון אונטערגאנג נאצץ אז פאראויסזעהענדיג, רוים.
 רעגירונגם• אנדערע א ווערען איינגעפירט געוויינטליף מוז נאסטיע,

 ווערען זאל יהודה אז ארבעטען, צו אננעהויבען זיי האבען פארם,
 סיבות נייע פרושים די געגעבען האט ראם .פראווינץ רוימישע א

 גע- פארבוגרען אויך דערצו נאך איז שומרון ווען און אנפאל; צום
 דער אין געבליבען צדוקים די זיינען פראווינץ, דעם מיט ווארען

 אנהאלט, אנדער קיין מער געהאט ניט האבען און מינדערהייט
עשירות, און חשיבות זייער אויסער און רוים אין קיסר דער אויסער

 איינגעגע• נאכאגאנד יאר 15 נאך זיי זיך האט פונדעסטוועגען
 פא׳ אין פיי בית׳המקדש, אין סיי מאבט זייער איינצוהאלטען בען
ממשלה. דער צו געקומען איז גראטום וואלעריוס ביז —לאץ

 אונטער- טרייער א ווי האט פארטיי, זיין פון אפגאט דער חנה,
 *קיסר׳לי זיין פין אינטערעסען די אין השפעה ?יין אויסגענוצט טאן
 רוימי׳ א פארנומעץ האט אנטאניע שלאס׳טורים דעם שיצער. כען

 רוימי׳ א נעשטאנען איז פאלאץ פון טויערן די ביי גארניזאן, שער
 איינמא׳ פון שיטה רוימישע אומברחמנית׳ריגע שטריינגע די וואך, שע
 שטאט אויף געדריקט משא שווערע א ווי האט מכם און שטייערן ן נע
 אופנים טויזענטערליי אויף שעה, אלע און טאג אלע לאנה און

 מ׳האט און ביזיונות, און נגישות פאלק דעם אנגעטאן מען האט
 אומאפהיינ־ א צווישען נפקא־מינה די פילען צו גוט נעגעבען אים

 חנה׳ן זיך האט דאך קנעכטשאפט. אין לעבען א און לעבען גיגען
 לפי־ערצ־ אין פאלק דאס האלטען צו איינגעגעבען ווי־עס׳איז פארט
 נישט רוים האט אים ווי פריינד געטרייערען קיין רוהיגקייט. דיגער

 רע" די דערפילט גלייף רוים האט אראם איז ער אז און געהאט,
 *בגדי זיינע איבערגעגעבען האט ער ווי נאצדעם דערפון. זולטאטען
 בית" פון אוועק ער אין ישמעאל׳ן, זיינעם יורש דעם כהן־גרול
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 דארטען איז און פרושים די פין אסיפה דער אויף המקדש־הויף
 פאראייניגונג נייער א פון ראש דעם פאר געווארען אויסנעקליבען

סעטיאנער. און בעטוזיאנער צווישען
 רער גראטום האט פארטייען, ביירע פון שטיצע די פארל^רען
 יאר פופצעהן האט רואם פייער, דער אז דערזעהן, פראקוראטאר

 צופלאקערן וויילע אלע זיך קאן אש, אונטער געטליהעט נאכאנאנד
 געווארען איז ישמעאל ווי רעם, נאך חודש א אין פלאמען. אין

 אפצושטא• פאסיג פאר געפונען פראקוראטאר דער האט כהן־גדול,
 האבען פייפערייען און קולות מיט ירושלים, קיין וויזיט א אים טען

 אריין איז וואס לייב-נווארדיע, רוימערם רעם בעגעגענט אידען די
 סאלדאטען די ווי דערזעהן, אבער האבען זיי אז שטארט, אין

 אנטאניע, שלאם־טורים צום טויער צפינ׳ריגען רעם דורף מארשירען
 גראטום וויזיט: פונ׳ם כוונה די פארשטאנען ערשט ראן זיי ה$בען

 פון נארניזאן רעם פארשטארקען צו נייטיג פאר געהאלטען האט
 לעגיאנערען. רוימישע קאהארטע נאנצער א מיט שלאס׳טורים דעם

 ווערען איינגעצויגען געקאנט אומגעשטראפט יאך רער האט אצונד
 האט פראקוראטאר רער אויב דריקענדיגער. און שטייפער אלץ
 מענשען, יענעם צו וויי איז — ביישפיל א ווייזען צו בעשלאסען שוין
כבודן ישמעאל׳ם בעליידינען צו נעוואנט וואלט וואס



רריי. קאפיטעל

.בית־חור

 האט וועלכער אדיין, שטאט הייליגער דער אין טויער דעם פון
 םאנקט־םטע£ען׳טויער, היינטיגען §ון ארט רעם אויף געפונען זיף

 צפונ׳רינען מיט׳ן מערב־צו^פאראלעל צו גאם א געצויגען זיף האט
 גאם דאזיגע די וואו דארטען, אנטאניע. שלאסיטורים פונ׳ם פאסאד

 איז דרום־זייט, צו פארגומען ווינקעל גלייכען א אונטער זיף האט
 '.פרע- ווייניגער ארעד מער רוב ראם ווי אזוי הויז, א געשטאנען
 און הויף גארן צוויי געווען עם איז מזרח, אין הייזער טענציעזע

 ם*פ פירהונדערט ערף קוואדראט, אמת׳ער א ווי אויסגעזעהן האט
 געוואר• זיף האט בגין רער ברייט, רער אין סיי לייגג רער אין סיי

 אומפאזאני ארעד אומגעלומפערטען, זיין מיט אויגען די אין פען
 ניט׳ארוט׳ גרויסע פון געווען זיינען מויער־ווענט די אויסזעהן. טען

 פונקט אויסגעוויזען דרויסען פון האבען וועלכע שטיינער, געהאקטע
 שטיינברעכע׳ דער פון געבראכט געהאט נאר-וואם זיי מ׳וואלט ווי

 ווען עסטונג,5 א פאר אננעמען געקאנט מען וואלט בינין דעם ריי,
 אין מערב־זייט צו פיר — בארן צווייטען אויפ׳ן פענסטער די נישט
 טיר איבער פארצירונגען די ניט ווען און — צפון־זייט צו צוויי
 אזעלכע מיט בעשלאגען געווען זיינען טויערן די טויער. און

 זיין בכוח זיף, ט5דא וואלטען, זיי אז פלעקלעף, אייזערנע נרויפע
 וואונדער״שיין די אן מויער-ברעבערם, נרעסטע די אויסצוהאלטען

בע" א וו^לט טויערן די אימער געזימסען מארמ^רנע געשניצטע



 זין: גלייף פאלק פון מנהגים די אין און לענק איג׳ם האווענטער
 סיי צדוקי, א איז דא, וואוינט וואס עושר, דער אז געשטויסען,

רעליגיעזער, אין סיי הינזיצט, פאליטישער אין
 רוימער, מיט׳ן מארק״פלאץ אויפ׳ן פאלאץ ביים זיף צושיידט

 טויער טערב׳דיגען ביים געוויזען זיף אדום וויילע א אין יהודה האט
 די אנגעקלאפט. האט און הויז בעשריבענעם נאר־וואם דעם פץ

 גיף איז ער אין אים פאר געעפענט זיף האט טויער אין פארטקע
 טיר-שומר, פונ׳ם זיף בוקען דעם אויף געענטפערט ניט אפילו אריץ,
 מיט קארידאר, געוועלבטען אשמאלען דורכגעגאנגען איז ער

 גלאנציג און צייט דער פון שווארץ זייטען, די ביי ביינק שטיינערנע
 הויף, לענגליכען א אויף ארויסגעקומק איז און ניצען, לאנגען פץ

 ארוטגע־ געווען מזרח־זייט, דער אויסער זייטען, אלע פון איז וואם
 גארן אונטערשטען דעם אין בינינים. צווייגארענדיגע מיט דינגעלט

 אוועקגע• זיף האבען אויבען און שטאלען, די געפונען זיף האבק
 *בע פארהאוועטע די פארענטשעס. שטארקע מיט טעראסק צויגען
 שטריק אנגעצויגענע אויף די מילשטיינער, די פון רעש דער דינער,

 זיף האבק וואם טויבק, און הינער די מלבושים, ציהאנגענע
 ריג- אייזלען, ציגען, טיט שטאלען די ארומגעדרייט, רא לוסטיג

 די פאר פנים א וואסער״באסיין, שטיינערנער דער פערד, און דער
 דא אז ־געזאגט, עדות האט אלץ ראם — טרינקק, צום שטוב־חיות

 פון הויף. רייכען א פון בעל-הבת׳ישקייט די געפונען זיף האט
 וואנט, געמויערטער א מיט אפגעצאמט געווען ער איז מזרח׳זייט

דערינק. טויער א מיט
 גע" צווייטען א אין אריין יהודה איז טויער דאזיגען דעם דורף
 מיט און קוסטעס מיט פארפלאנצט הויף, פירקאנטיגען ראטערן

 צפץ׳זייט אין פ$רטאל פונ׳ם ווייט ניט פאנטאן א ווייגשטאקען.
 גארן אוגטערשטער דער קילקייט. און פרישקייט פארשפרייט האט

 אג׳ זיינעץ וואס ארקאדעם, לופטיגע הויכע פון בעשטאנען דא איז
 פארהאנגק טיט בעשאטענט און קאלאנעם אויף געווק געשפארט

 טרעפ געפירט האבק דרום־זייט אין פאסען. רויטע און ווייסע אין
 ס׳זיינק וואו גארן, אייבערשטען אויפ׳ן ארויפצו טעראסק די צו

פין זין. דער קעגען שוץ צום ביידלעף גרויסע געווק אויפגעצויגען
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 אויפ׳ן טרעפ נייע איבער אויפנעהויבען זיף מען האט טעראסען די
 א אין ארום׳און־ארום געזימם נעשניצטען א מיט דאף פלאצען

ציגעל. נעברענטע זעקם־קאנטיגע העלרויטע, פון באלוסטרארע
 ערנעץ אין זויבערקייטן גרעסטע די געהערשט האט אומעטום

 קיין _ טינ אין^ערגעץ שפריינקעלע, קיין זעהן צו געווען נישט איז
 דעם געשטערט נישט האט זאף .קיין כלעטעלע. פארוועלקט איין

 יערער געמאכט. האט הויף ליבליכער דער וואם רושם, געלוסטיגען
 הויז, פונ׳ם בעוואוינער די נעקאנט ניט אפילו האט וואם איינער,

 פון שטוב די איז ראם אז בעשיינפערליף, געזעהן אלצרינג פון האט
פאמיליע. מיוחס׳דינער זעהר א

 די פארבייגעגאנגען רעכטם, גענומען דף יהודה האט אצונד
 אויף ארויף איז און טרעם, די צו קוסטעס, בליהענדיגע טיילווייז

 וויי׳ און ברוינע מיט אויסנעלייגט ג-עווען איז וו^ם טעראסע, דער
 ער איז דאנען פון טאוולען, שטיינערנע אפגעניצטע, גאנץ שוין סע,

 *אפ איו אין צפון־זייט צו געלעגען איז וואם צימער, א אין אדיין
 פינ׳ במעט געווען איז אינווייניג פארהאנג. א דורף געווען נעטיילט

 זיף דארטען, גלייףזאריענטירט דך ער האט פונרעסטוועגען סטער,
 פארגליווערט, ליגען געבליבען און דיוואן א אויף געטאן ווארף א

הענט.ן די אין בעהאלטען פנים דאם
 בע־ טיר אין דף האט פינסטער, ט5רע געווארען שוין ס׳איז אז
 האט ער נאמען. ביים געטאן רוף א אים האט און פרוי א וויזען

אריין. איז זי און אפגערופען זיף
 רען ביסט נאכט. שיין ס׳איז און אפגעגעסען, שוין מ׳האט —

געפרעגט. פרוי די האט זון? מיין הוננעריג, ניט נאר
געענטפערט. ער האט — ניין —
} געזינט? ניט ביסטו —
פארמאטערט. בין איף —
דיר. אויף נאכגעפרעגט זיך האט מוטער דיין —
זי? איז וואו —
דאף. אויפ׳ן זומער׳חדר אין —
אויפגעזעצט, זיף האט ער
עסען. עפעם מיר בריינג טא נו, —
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עסק? צו דיר זיף גלוסט וואס —
 איך נאר נעזונט, בין איף עטרה. ווילסט, דו וואס בריינג —

 ניט שוין מיר קומט לעבק ראם ניט. לוסט קיין זאף קיין צו האב
 קראנק" נייע א ס׳איז פריה. דער אין הייגט ווי פריינדליף אזוי אויס

 וואם און ביט אזוי טיף קענסט וואם דו, און עטרה, מיין הייט,
 וואס וויסען. איצט אויף וועסט געהאלפק, מאל אלע מיר האסט
 דו וואם בריינג .רפואה אלם און שפייז אלם דינען מיר ס׳קאן

פארשטייםט.
 פארזארגטער, זאנפטער שטילער איר דערהויפט פראנק, עמרה׳ם

 איננעל דעם און איר צווישען אן דערקאנען, געלאזט האבק טאן
 ארויפגע־ האט זי בעציהונגען. פריינדשאפטליפע עקזיסטירט האבק
 איז בערוהינט, פנים א און שטערן יהורה׳ם אויף האנט די ליינט

 בריינגען", שוין וועל נוט\איף" אפרופענדיג: זיף ארויסנענאנגק, זי
 אויף נעבראצט און אומגעקערט זיף זי האט ארום וויילע א אין

 פעניצלעף רינע עטליצע מילף, טיט שאל א טאץ הילצערנעם א
 האניג עוף, געבראטען א מעל, ווייצען פון נעבעקם לייכט א חלה,

 בעצער זילבערנעם א אוועקנעשטעלט זי האט רערנעבען זאלץ. אין
האנט־לעמפעל. קופערן א אננעצונדען און וויין טיט

צימער. ראם בעטראצטען שיין זיין ביי לאמיר
 פון — סטעליע די געקאלכט, איינפאך געווק זיינען ווענט די

 פון און רענק פון טונקעל״געווארענע באלקעם, דעמבענע נראבע
 און פעסטע זעהר קליינע, פון בעשטאנען איז בריק רער יארען,

 טיט שטולען עטליכע ציגעל. כלויע און רוייסע דויערהאפטינע
 בעצוינען דיוואן נירערינער א לייב, א פון לאפעם ווי אזוי פיסלעך

 גע- וואלענער נרויסער א טיט פאידעקט און שטאף בלויען טיט
 שלאף• איינפאכער א ווארט, איין טיט — קאלדרע שטרייפטער

יהירי. א פין חדר
 עטרה פרו? דער אויף געפאלען אויף איז לאמפ פון שיין דער

 דעם רערויף אוועקנעשטעלט דיוואן, צום שטול א צוגערוקט האט
 אינ־ רעם בעדינען צו קניה, די אויף אראפגעלאזט זיף און מאץ
 אוי• שווארצע טיט פופצינ יאר א פון פרוי א נעווען איז דאם נעל.

 גע" איצט ס׳איז וועלכק אויף פנים, טינקעל פארברוינט א און נען
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 צערטליצקייט. מוטערליצער כמעט פון אויסדרוק א צוגאסען לעגען
 נאר אפען לאזענדיג קאם, איר בערעקט האט טורבאן ווייסער א
 דורצגע׳ א קנעצטשאפט, איר צון צייצען א מיט אויערילעפלען די

 שקלאפץ, א געווען איז זי ...אל גראבען א מיט לעצעלע שטאכען
 גע. ניט איר האט יובל־יאר הייליגער דער אפילו און מצרים, פון

 פריי׳ די זי וואלט צוריקגערעדט נאר פרייהייט. די בריינגען קאנט
 האט זי וועלצען אינגעל, דאם ווייל אנגענומען, ניט גאר הייט

 זי קינר. איינען א ווי אזוי נעהאט האלט זי האט בערינט, אצינד
 אויסנעכאוועט און אויסגעקארמעט אויף קינדווייז פון אים האט

 ווען׳ דף זאל ער אז פארשטעלען, געקאנט ניט גאר זיף האט און
 אוי־ אירע אין צוזעהן. און בעדינען איר אהן בעניין קאנען עס־איז

מאן. קיין געווארען ניט קינד, א געוועזעץ נאף אלץ ער איז נען
אפרעענעגעבען: זי ער האט עסען בשעת׳ן

 פלענט וועלצער מעסאלען, עמרה, מיין נאף, געדענקסט דו —
טעג? נאנצע פארברייננען דא אמאל מיר כיי

אים. נערענק איף יע, א —
 איי רוים קיין אוועקנעפארען ער איז יארען עטליכע פאר —

געוועזען. היינט אים ביי בין איך צוריק. געקומען אצונד איז
פנים. איננעלס איבערן דורכנעלאפען איז ווידערווילען פון צאפעל א

 געטרא׳ עפעס זיף ס׳האט אז פארשטאנען, גלייף האב איך —
 — אינטערעס וואדימען א נדט אפגערופען עטרה זיך האט — פען,

 מיר דערצייל .געפעלען נעווען ניט קיינמאל מיר איז מעסאלע
.אלצדינג
 איבערנע׳חזר׳טע אירע אלע אויף אץ פארטראצט, זיף האט יהודה

:געענטפערט בלויז ער האט פראגען
 אים מיט וויל איף און איבערגעביטען, זעהר זיף האט ער —

טאן. צו האבען ניט מער
 אייף זיף ער האט טאץ, דעם ארויסגעטראנען האט עמרה אז

דאף. אויפ׳ן ארויף איז און אויפגעהויבען
 קלימאט דער ראלע. גרויסע א דאף דער שפילט מזרחילאנד אין

 פון היץ דער פאר מנהגים. פון געזעצגעבער דער אומעטום איז
אץ תענוגיס״זוצער דער אנטלויפט זומערטאג ארץ־ישראל׳דיגען א
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 '^ם $בער ווי־נ^ר > חדרים אינווייניגסטע לופטיגע טונקעלע די
 טיט בערג די איין טוליען און נאכט דער פון שאטענם די צו לען

 דאך. אויפ׳ן ארויף ער קריכט שלייערס, ביףהשמשות׳דיגע זייערע
 די אז ערד, דער איבער הויך גענוג אויף זיך הייבט דאה דער

 דיינערער רער אין און ווייען, דארטען פריי ז^לען ווינטען קילע
 נעהענטער זיינען הימעל אין שטערן די אז אויס, זיך דאכט לופט

 געווא־ דאך דער איז אזוי אט גלאנץ. העלערן א טיט פינקלען און
 שפיל" א מקים״מנוחה, גלוסטיגער א טיזרח״מענש דעם פאר רען

 תענוגים פאר ארט א פאמיליען-חדר, א שלאף״קאמער, א פלאץ,
 און מחשבות ערנסטע פאר פלאץ א אויך אבער פארגעניגענם, און

תפילות. כוונה׳דיגע
 ליב האט געגענדען קעלטערע די פון איינוואוינער דער ווי אזוי

 פלייסט אזוי הויז, זיין פון חדרים אינוויינינסטע די פארפוצען צו
 היימישער וואם און שענער וואס פארקערט, מיזרח״מענש, דער זיך

 נאך עם האט רבינו משה וואם מעקה, די ראך. זיין צוצוקלייבען
 ארויסצו־ אגעלעגענהייט טעפער דעם גיט מאכען, צו פארזאנט

 ציגעל; שיין־געצירטע ברענען אין בריה׳שאפט גאנצע זיין ווייזען
 ווייניגער אדער מער צוגעגעבען שפעטער נאך טען האט דערצו

 און מלבים די האבען שפעטער נאך טורימדלעך; פאנטאסטישע
 מיר־ פון זומער־הייזלעך דעכער זייערע אויף אויסגעבויט שרים די

 גע• בבלים די האבען שפעטער נאך און גאלד, פון און ־מעלשטיין
 פאנטאזיע די שוין האט דערפון מער היינג־סעדער. דארטען מאכט
אויפט^ן. געקאנט נישט

 טורים מין א צו ראך איבער׳ן געגאנגען פאמעליך איז יהודה
 ארכי• זעלטען א געווען איז דאם ווינקעל, צ׳פון״מערב׳דיגען אינ׳ם

 האט ער קופאל. א און קאלאנעם גראטעם, מיט טעקטור־ווערק
 און פארהאנג ארויפגעצויגענעם האלב דעם זייט א אן אפגעשארצט

 א במעט געהערשט האט דארטען אינווייניג. אריינגעגאנגען איז
 גערען געמאכט זיינען וואם ארקעם, די דורך נאר פינסטערניש־, אמת׳ע

 אוים׳ דער אריינגעקוקט האט טירען, ווי אזוי זייטען פיר אלע ביי
הימעל. געשטערנטער

 א געלעגען האלב איז דיווחן נירעריגען א פין קישען א אויף
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 רער ץ6 טריט דערהערט קלייה ווייסען נע^עלבע^טען 8 אץ ריי8
 די האנט, איר אין פאיער רעם אפנעהאלטען זי האט נאהענט,

 האבען בעזעצט, רייך געוועץ איז ער וועלכע מיט אבניס״טובות,
שטערן, די ין6 שיין אין נעפינקעלט

 האט און געטאן רוף א זי האט ביסטו? דאס זץ, מיין יהירה —
דיוואן. רעם אויף אייפגעזעצט רך

 איז און געענטפערט ער האט —דאס בין איך טאמע, יע, —
איר. צו צינעלאפען

 אים האט זי און קניה, די אויף אראפגעל^זט זיך האט ער
גענענען. קוש א צערטליך און ארימגענימען



פיר. קאפיטעל

פראגע. יהודה׳ס

 קי" אן האנט דער מיט אנגעלענט וויד׳ער זיף האט טיטער די
 אוועקגעלייגט און פים אירע ביי געזעצט דך האט יהודה און שען,
 גע" דך האבען ארקע דער דורך אדיין. שוים איר אין 6קא דעם
 בערג די און הייזער שכנישע די פון רעכער נידעריגערע די זעהן
 בלוי״שוואר" א ווי אדי מערב־זייט אין דערהויבען דף האבען וואם

 אוג" זיי. איבער הימעל אויסגעשטערנטען א מיט וואלקען-וואנט, צע
 האט ווינטעלע א נאר רוה. טיפער אין שטאט די געלעגען איז טען

ביימער״קרוינען. די דורך געפליסטערט שטיל
 גע־ עפעס דך האט דיר טיט אז געזאגט, מיר האט עטרה —

 אינגעלם דעם גלעטענדיג געזאגט, מוטער די האט — טראפען
 געמעגט ער האט קינד, א נאף געווען איז יהודה כל״זמן — באקען

 שוין ער איז אצונר אבער ,קלייניגקייטען פון בעאומרוהיגען דך
 נאף געווארען איז שטים איר — פארגעסען ניט טאר ער מאן, א

העלר. מיין שוין זיין ער דארף אצונד אז — ווייצער
 ביסלעב• לאנר אין איז וואס לשון, דעם אויף גערעדט האט זי
 בע׳ געציילטע, נאר פארגעכועך געווארען מער און מער אלץ ווייז

 געפלייסט זיך האבען משפחות, רייכע און חשוב׳ע אלטע, זונדערם
 דער• ברי רייכקייט, גאנצער זיין אין לשין רעם דערהאלטען צו

 אונטער• דעם אונטערצושטרייכען שארפער נאף רורכרעם הייפט
 וועלבען אויף לשון, דער געצענדינער, און אירען צווישען שיר
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 לידער האט רהל וועלצער אין און ריבקה גערערט אמאל ס׳האט
געזוגגען.

 פארטראבט; ווידער דך יהודה האט ווערטער מוטערם רער ביי
 האט וואס האנט, איר אנגעצאפט ער האט ארוס וויילע א אין נאר

געזאנט: האט ער און קילונג, אנגעפאכט אים אויף
 דעררועקט גייסט מיין אין זיך האכען מייגע, מאמע היינט. —

 געווען. פרעטד אהער ביז מיר זיינען וואט געדאנקען, אלערליי
זיין? איך זאל וואט מיר, זאג קודם־כל אבער

 דארפסט דו געזאגט. נאר׳וואס דך, דאצט דיר, עם האב איך —-
העלד. מיין זיין

 פנים, איר פץ אויסררוק דעם זעהן געקאנט גישם האט ער הגם
 *גע איז ער שפאם. מאכט ד אז געוואוסט, אבער ער האט ראך

ערגסטער: ווארען
 וועט קיינער מייגע. מאמע ליבע, אזא גוטע, אזא ביסט דו —

האלט. מיך האסט דו ווי האלט, אזוי האבען ניט קייגמאל מיך
 גע־ און האגט די געטאן קוש א מאל עטליכע איר האט ער
ווייטער: רעדט
 מיין אוים מיידטט רו פארוואס פארשטיי, איך זיך, דאכט —

 איגגאגצען. דיר צו געהערט לעבען מיין האט אהער ביז פראגע.
 רואלט הלוואי א, השגחה! ריין געווען איז מילד ווי צערטליך, ווי

 ניט ראך קאן ראם אבער איבערגעוואקסען! גישט קיינמאל זי איך
 פרי׳ זאל איך אז גאט, פץ רצון דער ראך איז ראם זיין. געמאלט

 מייגע איבער בעל־הבית א רוערען אליין שפעטער אבער הער
 שרעקליבער א — דך צושיידען פון טאג א קומען ס׳וועט מעשים,

 און ערגסט בעגעגענען אים לאמיר מייגע! מאמע דיר, פאר טאג
 וויי־ מיר מוזט דו אבער העלר, דיין ווערען וועל איך בעהארצט.

 בן׳ יעדער אז דין, רעם ראך ווייסט דו רערצו. וועג דעם זען
 יוצא׳ קיין ניט בין איך טועכץ. בעשטימטע א האבען מוז ישראל

 איך זאל ווערען? איך זאל וואט אצוגר: דיך פרעג אין מן־הכלל
 זאל ארעד מיל? די טרייבען פעלר? ראם אקערן שאף? די פאשען

 נוטע טייערע, מחוקק? א גאר צי שרייבער א ווערען אפשר איך
רעם. אויף עגטפער ריכטיגען א געפיגען מיר העלף מאמע,
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 פארטראכט זי האט דרשה, א נעהאלטען היינט האט גמליאל —
געזאנט.

געהערט. ניט אים האב איך ניט, ווייס איך —
 האט ער אז מ׳זאנט, שמעונ׳ען; ביי געווען מסתמא ביסטו —

משפחה.^ זיין פון מעלות גייסטיגע הויכע די גע׳ירשנט
 אין ניט נעווען בין איך געזעהן. ניט אים האב איך ניין, —

 *יוג ביים נעווען בין איך מארק־פלאץ; אויפ׳ן נאר בית־הטקדש,
מעסאלען. געי

 האט שטים זיין פון טאן רעם אין פארענדערוננ געוויסע א
 פאר׳ אוטרוהיגער א אויפמערקזאמקייט. טוטערם דער ארוימנערופען

 פאכער רער האסטיגער; הארץ איר קלאפען נעמאצט האט נעפיל
רוהען. געבליבען ווירער איז האנט איר אין

 עס ער האט וואם מיט — אויסנערופען, זי האט טעסאלע! —
צורודערן? אזוי געקאנט דיך

אימנעכיטען. שטארק זיך האט ער —
רוימער? א צוריק געקומען איז ער אז זאנען, ווילסט רו — .

יע. —
 זיך מיט ווי אזוי עפעם נערערט, ווייטער זי האט רוימער! א —
 דאזיגען פינ׳ם טייטש דער איז וועלט גאנצער דער פאר — אליין,
הי? ניט נעווען ער אין לאנג ווי ,הערשער". ווארט
יאר. פינף —

 נעקוקט פארקלערם האט און קאפ דעם אויפגעהויבען האט זי
ארוים. נאכט דער איין

 אין אבער בבל, און מצרים פאר טויגען סדום צו וועגען די —
 ווי פעסט געבאט נאטם הערשט ירושלים אונזער אין ירישלים,

מויער. א
 אראפ׳ ווירער זיך זי האט מהשנה, דאזינער דער אין פארטיפט

 איבערגעריסען ערשטער דער האט יהודה קישען, אויפ׳ן נעלאזט
שווייגען. דאס

 נעווען שוין זיינען מיינע, מאמע אליין, ווערטער מעסאלעם —
 ריירען זיין פון שטיינער און טאן רער אבער פאררראסיג; בענוג
פארטראנען. צו ניט גאר געמאבט זיי האט
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 פאעטעץ, זיינע טיט רוים דיך. פארשטיי איך זיך, דאכט מיר —
 דורב־ אלע דך פלייסען זיי — שררות און סענאטארס אראטארם,

סאטירע. רופען די וואס רעם, טיט ווערטער זייערע צוזאפען
 האט — שטאלץ זיינען דך, דאכט פעלקער, גרויסע אלע —
 מוטערט פארנעטענדיגידער ניט ווי כמעט ווייטער, גערעדט יהודה

 נאנק א פון איז רוימער רי פון שטאלץ דער אבער — ווערטער
 גרע• אלע אריבער ער אין צייט לעצטער דער פאר מין. אנדער
 גע" דיערע אויף אפילו פארטראגען. צו ניט מטש געווארען ניצען,

ניט. כביד שום קיין זיין לייגען טער
 אריינגעפא^ היץ טיט מוטער די אים איז !געטער דיערע —

 מ׳זאל געפאדערט, שוין האט רוימער איין ניט — דייר די אין לען
נאט. א ווי כבור אפגעבען אים

 מיאיסע דאזיגע די געפעלט ניט קיינמאל האט מעסאלען יע, —
 פלעגט ער ווי געהערט, אפט איך האב אינגעלווייז נאך מידה,

 חשוב זיינען וואט אזעלכע, פון אפילו פרעמרע, פון חוזק מאכען
 אנגע• ניט אהער ביז ער האט יהודה אבער אליין; הורדוס׳ן כיי

 מיר, טיט שמועסענדיג מאל, ערשטען צום ער האט היינט רירט.
 דאבט מיר נאט. אונזער פון און מנהגים אונזערע פון אפגעלאכט

 אים טיט דך פוגאנדערגייענדיג רצון, ריין געטאן האב איך זיך,
 ויעלען איך וואלט מאמע, טייערע טיינע א אצינר, און אינגאנצען.

 פאר־ צי גרונד א טאקע האבען רוימער _די צי זיכער, אויף וויסען
 שטייט מעסאלען? פאר ערגער רען איך בין וואס טיט ארגז, אכטען

 *פעל אנדערע ווי מדריגה נירעריגערער א אויף פאלק אונזער דען
 אפילו זיין מעג שקלאף, א ווי פילען דך איך זאל פארוואם קער!

 מיר, זאג אבער עיקר דער אליין? צעזארן פון געגענווארט דער אין
 —דערצו, השק א האב איך אויב — טארען ניט איך זאל פארוואס

 פין נעביטען אלע אויף וועלט דער פון כיבודים אלע דערגרייבען
 זיך טארען ניט איך זאל פאררואס טעטיגקייט? מענשליכער רעד

 מלחטה? דער אויף כבוד דך ערווערבען און שווערד צים נעמען
 טיט אן פילט וואם אלצדינג, בעדנגען פאעט אלם ניט פארוואם

 פאם׳ א בעל״מלאכה, א ווערען מעג איך נשמה? די בעגייסטערונג
 *וו אווי קינצלער, קיין אויך — ניט פארוואס״זשע — סיחר א טוך,
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 שטעקט רעם אץ ווייל — מיר זאג מייגע, מאמע א, גריכען? די
 פארוואם — צער מיין פץ סיבה גאנצע די עצם, גאגצער דער
־ יע? מעג רוימער א וואס אלצדינג, טאן ניט בן״ישראל א טאר

הא פראגען דאזיגע די שייכות א פאר וואם פארשטיין, מ׳קען
 האט מוטער די מעסאלען, מיט שמועם יהודה׳ם צו געהאט בק
 ניט זיך האט דעטאל מינדסטע די און קאפ מיט צוגעהערט אים

 *דעו ניט אויפמערקזאטקייט: געשפאנטער איר פין ארויסגעגליטשט
 שטע־ מיט׳ן פראגען די שטעלען ראם ניט שמועם, דעם פון ענין
 זיינע פץ אינטאנאציע די ניט טאן, רער ניט ברייט, רער אין קען

 פונקט געענטפערט אים האט אץ אויפגעזעצט זיך האט זי דייר.
געפרעגט: האט ער ווי היציג, און שארף אזוי

 חבי-׳ן שטענדיגען זיין צוליב פארשטיי! איך פארשטיי, איך —
 גע׳ במעט קינדווייז מעסאלע איז חבירים דיינע און ריר מיט דך

 אפשר זיך ער וואלט דא, נעבליבען וואלט ער ווען איד. א ווארען
 איינדרוקען, די פון השפעה די איז שטארק אזוי נעווען. מגייר גאר

 יוגענד. דער אץ אץ קינדהייט דער אץ אונז אויף ווירקעץ וועלכע
 אים האבען רוים, אץ פארבראכט האט ער וואט יארען, די אבער

 פאר• דאזיגער דער איבער ניט זיך וואונרער איך פארענדערט.
 איינגע- געווארען שטים איר איז רא — פוגדעסטוועגען ענדערונג;

 בע" געמעגט לכל-הפחות דיר מיט דך ער האט — האלטענער
 כאראקטארען שלעכטע הארטע, נאר איידעלער. ביסעלע א גיין

 געווען זיי זיינען וואט די, פארגעסען יוגענד דער אין שוין קאנען
קינדהייט. רער אין טייער און ליב

 שטערן, יהורה׳ם אויף אראפגעלאזט זאנפט דך האט האנט איר
 זיינע טיט דך געשפילט צערטלענדיג האבען פינגער אירע אץ

 הימעל. אץ שטערן די צו אויפגעהויבען זי האט אויגען די האח
 ניט זונם, מיט׳ן הסבם אין געווען איז שטאלץ נאציאנאלער איר
 איר אץ געווארצעלט טיף ס׳האט נאר געווען, עט איז נת־קול קיץ

 די אבער פראגען, יהורה׳ם אויף ענטפער׳ן געמוזט האט זי נשמה.
 ניט־ א זיין געטארט ניט וועלט דער אץ בשום־אופן האט תשובה

 זי וואלט טאמער מהמת ניט-גענוגענדיגע. א אדער בעפרידיגעיריגע
 זיין פון טפערע רי איז איר, א איז ער ווייל דערפאר אז דערלאזט,
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 אויפ׳ן דורכרעם זי וואלט בעגרעניצטערע, א דעריבער טעטיגקייט
 האט ד ווילען. און גייסט זיין פאראליזירען געקאנט לעבען גאנצען

כוחות. אייגענע אירע אין געצווייפעלט
 מיין פראגען, דיינע אויף תשיבה א געבען צו שווער ס׳איז —

 מ^ר• ביז מיר ל$ז פרוי. א פאר שווער עם איז דערהויפט יהודה,
 רעם שמעון ביי פרעגען וועלען טיר ישוב-הרעת; אויף צייט גען

חכם."
 איבער• יהודה זי האט — רבין, דעם צו נישט מיר שיק —

געשלאנעז.
אהער. רופען לאזען אים וועל איף —
 וואלט עצות עצות. פשוט׳ע אין ניט מער זיף נייטיג איף ניין, —

 מאטען ליבע דו, ווי בעסערע געבען אפשר טאקע שמעון מיר
 — נעבען מיר אליין נאר דו קאנסט פעלט, מיר וואם דאס, אבער

נשמה. דער פון עצם דער איז וו^ם ענטשלאפענקייט, די
 זיינע פון אינהאלט דעם וועגען אמאל נאף איבערטראצטענדיג

ארויף. הימעל צום בליק בעטענדיגען א געווארפען זי האט פראגען,
 מיר טארען זיף, פאר גערעכטיגקייט פארלאנגען טיר אויב —

 בע• פונ׳ם גבורה די אפלייקענען אנדערע. צו אימגערעצט זיין ניט
 דער אויב ניצחון. אייגענעם רעם פארמינערן הייסט שונא זיגטען

 גאר אדער פאדערונגען, אונז צושטעלען שטארק בענוג איז שונא
 אפגעהאל♦" רגע א זיף האט זי — זיין צו מנצח אונז אינגאנצען

 די זוכען צו מחייב אונז שוין אליין זיף צו אכטונג די איז — טען
 נחמה, רער מיט זיף טרייסטען ניט און צרות די פון סיבות אמת׳ע

שונא. רעם פאר אים, פאר העצער שטייען טיר אז
 צו געווענרט זיף זי האט זיף, פאר ווי אזוי ראם אפגעזאגט

יהודה׳ן:
 זיין יחוס; הויכען פרן איז מעסאלע זין! מיין ארים, טיף הער —

 ציי- די אין נאף דורות, עטליכע צייט שוין בערימט איז פאטיליע
 איף קאן ציריק לאנג ווי — רעפיבליק רוימישער דער פון טען
 מלחמה אין סיי אויסגעצייכענט זיף זיי ה^בען — זאנען ניט ריר
 קונסול איין פין נאי ווייס איף אמת פארוואלטונג. דער אין סיי

 ארויסגע• האט פאמיליע דאזיגע די אבער מעסאלע, נ^מען מיט׳ן
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 פון צאל די און רייך זעהר געורען איז סענאטארען, סך א געבען
 דיין אויב נאר גרויס, זעהר געווען דערום איז אנהיינגער אירע

 וואל־־ אבוח, זיינע מיט דיר פאר כערימט היינט דף האט פריינד
 יחים. דיין עצענענדיג אויסר פארשעמעץ געקאנט לייכט אים סטו
 וואם יארען, הונדערטער די אויף געווען סומף דף האט ער אויב

 חשיבות, איר דערמאנט האט ער אויב אלט, איז משפחה זיין
 מענשען נאר איבער אגב, דף, נעמען דערמיט זכות׳ן, אין עשירות

 מען קאן פאלען בעזונדערע אין נאר מחטת השגות, קליינע מיט
 וויי־ געוואלט דורצדעם האט ער אויב האלטען, גרוים דף דערמיט

 ארויס׳ געקאנט אים אויף האפטו דיר, איבער העבערקייט זיין זען
 אבות, דייגע פון בעסטען ערשטען רעם פארגלייף צום שטעלען
מעסאלעם. פאר אראפגעפאלען ניט פרט שום קיין אין וואלט וועלכער

ווייטער: אגגעהויבען זי האט פארטראכט, וויילע א זיף
 רואם אז האלטען, צו אגגעגומען איז צייט היינטיגער ביי —

 איז חשוב׳ער אלץ משפחה, די אדער פאלק ראם ס׳איז עלטער
 העכער׳ זיין בויען דערויף געפרובט וואלט וואם רוימער, דער עם.

 אפשגיט, א געהאט שטענדיג וואלט בן־ישראל, א איבער קייט
 ביז נאר יחים זיין ציהען קאן דור רוימישער עלטסטער רער אפילו

 פרע־ וואס פאמיליעם, געציילטע די און רוים! פון גרינרונג דער
 מינד־ אויף שטיצען זיף קאגען יחום, אזא אויף ווירקליף טענדירען

 זיין אימשטאנר ניט מעסאלע וואלט בשוס״אופן טראדיציעס, ליכע
 ווי בעטראכטען, אצינד אבער לאמיר ראיות. אנרערע בריינגען

יחום. אונזער מיט עם האלט
 גע• יהירה וואלט פינסטער, אזוי זיין געוועץ ניט ס׳וואלט וו^ן

 ביי זיף האט וואם שטאלץ, פון אויסררוק רעם בעמערקען קאגט
פנים. מוטערם רער אויף אנגעצונדען ווערטער דאזיגע די

 מיט פארגלייכען געוואלט דף רוימער דער וואלט טאמער —
 גע׳ אים שעמעריי אין ספיקית אהן איך וואלט יחום, אין אונז

ענטפערט.
 הא־ זיכרונות אומעטיגע ציטערן; אנגעהויבען האט שטים איר

דורצגעניטען. זי בען
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 טיט איינגעזאמעלט שיין לאגג איז יהודה, פאטער, דיין —
 — געוועזען נעכטען ויאלט דאס ווי פונקט אבער עלטערן. זיינע
 ציזאמען זיינען טיר ווען טאג, דעם איך נעריינק לעבעדיג אזוי
 היילי• צו אדיין בית־המקדש אין געגאנגען פריינד סך א נאך טיט
 איך אין טויבען, די געווען מקריב האבען מיר גאט. פאר דיך גען

 פארשרי• אים האט ער און נאמען, דיין כהן דעס געזאגט האב
 דאזי• רער חור. מבית איתמר בן יהודה געגעגווארט: מיין אין בען
 וואו בוך, א אין געווארען אריינגעטראגען דערנאך איז נאמען גער

ישראל. פון משפחות די פארצייכענט ס׳ווערען
 ביצער, אזעלכע פירען צו אגגעהויבען מ׳האט ווען ניט, ווייס איך
 יציאת• פאר נאך געפירט זיי •מ׳האט אז זיצער, איז דאם אבער

 רער האט אבינו אברהם אז הילל׳ן, פין געהערט האב איך מצרים.
 זיך רארטען פארשרייבענדיג יחיס-בוך, ראם געעפענט ערשטער

 גאט פארזאגט אים האט אזוי מחמת זיינע, קינדער די אין אליין
 און קיגדער זייגע מיט אפגעשיירט אים האט וועלכער האר, דער

 אויסרערוויילט זיי אין פעלקער אנדערע אלע פין קינדס׳קינדער
 פונקט וועלט. דער אייף פאלק חשוב׳סטען אין העצסטען דעם פאר
 ווע• נאמען דיין טיט "און יעקב׳ן. מיט בונד רער געווען איז אזוי
 גע• האט אזוי — ערד״ דער פון פעלקער אלע בענשען זיך לען

 האט אליין האר רער גאט און אברהמ׳ען, צו מלאך דער זאגט
 אויפ׳ן חלום צו געקומען אים צו איז ער בשעת יעקב׳ן, צו געזאגט

 איר, אויף ליגסט דו וואס ערר, ,די חרן: קיין באר-שבע פון וועג
 אבית די האבען קינדער". דיינע און דיר אוועקגעבען איך וועל

 צוגעזאגטע דאם אז בעווארענען, צו געזעהן חכמים, די אונזערע,
 אין וויסען מ׳זאל כרי און על־פי׳יושח ווערען צוטיילט זאל לאגד
 נהלה, רער אויף רעכט ס׳האט ווער צוטיילונג, דער פון טאג דעם
 זיינען צי נאר, זיך פרעגט יחום־ביכער. די איינגעפירט מען האט

 פיגקט• אין גענויקייט געהעריגער רעד מיט געווארען געפירט זיי
ליכקייט.

 איר אין בעוועגען צו אנגעהויבען ווידער דך האט פאכער דער
 פאר אויסגעהאלטען ניט האט יהודה ביז צוריק, און הין האגט

נעפרעגט: זי האט און אומגערולד
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 זיכער אזוי געווארען געפירט באמת טאקע ביכער די זיינען —
טאג? היינטינען ביז׳ן

 וועף האבען וואם מענשען, אלע פון און יע, אז זאגט, הילל —
 בקי אזא געווען ניט ענין דעם אין קיינער איז געלעבט, עס״איז

 גע" די אפנעהיט טריי מאל אלע ניט האט פאלק אינזער ער. ווי
 עס האט יחוס״ביצער די פון געזעק ראם אבער גאט, פון באטען

 אליין זיי האט הילל נרויסער רער הייליג. געהאלטען שטענריג
 פעריאר ערשטער דער פעריאדען. דריי אלע דורך דורכגעשטודירט

 דער בית־המקדש, ערשטען צום ביז אן בונד דעם פון האלט
 דרי• רער נלות״בבל, ביז בית׳ראשון פין — פעריאר צווייטער

 זיינען מאל איין נאר טאג. היינטיגען ביז גלות־בבל פין — טער
 צוויי- פון סיף צום — איבערגעריסען געווארען פארצייצענונגען די

 אומגעקערט צוריק זיך האט פאלק דאס אז אבער פעריאד. טען
 ער• דער פאר געהאלטען זרובבל האט גלות, זיבעציגיאריגען פין

 די ארדענונג אין בריינגען צו ווירער—גאט קעגען מצרה שטער
 מעגליצקייט די אינז גענעבען ארום אזוי האט און ביכער, היילינע

 טויזענט צוויי פין משך א אין דורות אידישע די נאכצופארשען
אצינד... און הפסקה. שום א אהן נאכאנאנד יאר

 געבענדיג .ווי גלייך געווארען, אנטשוויגען וויילע א אויף איז זי
ענין. דעם בענעמען צו ניט צייט צוהערער דעם

 פאר וואס — אנגעהויבען ווייטער זי האט — ■אצינד און —
 מיט פארגלייך אין בערימערייען רוימערם דעם האט בעטרעף א

 זיינען פארצייפענונגען דאזיגע די פון גרונד אויפ׳ן יחוס-בריוו? אזא
 רעם ביי שאף די געפיטערט אמאל האבען וואס ישראל, פין זין די

 צווי. חשיב׳סטע די פאר מיוחסים גרעסערע סך א רפאים, אלטען
פאטריציער. די שען

 דאזי- די פין גרונד אויפ׳ן איך בין ווער — מאמע איך, אין —
ביכער? נע

 איז זון, מיין געזאגט, איצט ביז דיר האב איך וואס דאס, —
 וואלט מעסאלע ווען פראגע. דיין אויף ענטפער מיין צו הקדמה א

 אז גלייצען, זיין אנדערע ווי געזאגט, אפשר ער וואלט דא, געווען
 ניט בשום־אופן איז משפחה דיין פין יחוס רעם אויפצוווייזען נענוי
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 בית" חורבן ביים און ירושלים אייננעמען ביים מחטת מעגליך,
 טיי־ אלע טיט ציזאטען זיינען בבל מלך גבוכרנאצר דורך המקדש
 רא אויך. ספרים היילינע די געגאננען פארלאיען אוצרות ערסטע

 עוברה פרומער דער אויף אגווייזען געקאנט אבער אים וואלסטו
 וועגען יריעות זיכערע אלע אז אים, אפענטפערן און זרובבל פין

 אי" זיך רייסען פאמיליעם רוימישע די פין עלטער און יחוס רעם
 אייננענומען האבען מערב פון בארבארען די ווי נאכדעם בער,
 האט חורבות, זיינע אויף — געראנדעוועט חדשים זעקס און רוים
 טא — יע אויב און יחוס״ביכער? געפירט מלוכה רוימישע די דען
 ניין, ניין, טעג? שרעקליכע יענע אין אהינגעקומען זיי זיינען וואו
 רורכשטורירענדיג ,ביצעו־ אונזערע אין נאר געפינסטו אמת דעם

 ביו בית-הטקרש, ערשטען פונ׳ם בינין רעם ביז בבל, גלות ביו זיי
 אפ שטאמסט דו אז ראיה, שטארקסטע די האסטו , יציאת״מצרים

 זיך קאנסטו , חבר יהושע״ביףנינס חור, פון ליניע גלייכער א אין
 נאך ריר ראם איז טאמער און יחוס? שעגערען א פארשטעלען גאר
 און במדבר ספר אויף מיש תירה, די אויף עפען טא ווייניג, אלץ

 ביז זיך ציהען וואם דורות, זיבעציג און צוויי די צווישען וועסט
הויז. ריין פון שטאמפאטער רעם געפינען אדס״הראשץ,

 געהערשט צייט א האט ראך אויפ׳ן טוריס׳צימער רעם אין
שטילקייט. א

 עגרליך יהודה האט — מייגע! מאמע א דיר, ראנק איך —
 אין הענט טוטערם רער צונויפדריקענריג פעסט אייסגערופען,

 מיר וואם גוט, הארצען. גאגצען פונ׳ם רירי דאגק איך — זיינע
 מיר וואלט ער רבץ בכביד׳ינען רעם אהער גערופען ניט האבען

 געטאן. עם האסט דו ווי בעהאווענט, בעסער מאצען געקאנט ניט
 גע. א משפחה א ©ון עלטער טיפע די ווי ניט מער אבער איז צי

טיוחס׳ריגע? א פאר זיין פאררעצעגט זאל זי אז זכות, נונער
 אליין עלטער די ניט אז פארגעסט, דו מיינער, יהודה א, —

 איז, זכות העצסטער אונזער פאטיליע. אונזער פון יחוס דער איז
נאט, פון פאלק אויסרערוויילט דאם זיינען מיר ראם

 אבער איך מאמע, פאלק, נאנצען רעם וועגען רעדסט דו —
 פאמיליע. אונזער וועגען — פאטיליע רער וועגען נאר דיר פרעג
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 אברהם צייט אויסגעצייכענט קרובים אונזערע דך האכען וואם מיט
 גבורות א פאר וואם מיט מעשים, גרויכע א פאר וואם טיט ? אבינו

? בני-ישראל אנדערע איבער דערהויבען דך ?יי האבען
 אוים• שלעצט ד האט אפשר געקוויינקעלט. דך האט מוטער די

 גע־ ארויסגערופען זיי זיינען אפשר פראגען? זוגם דעם געטייטשט
 די שטאלץ? בעליידיגטער דער ווי סיבות טיפערע דורך ווארען
 עם וועלצער הינטער ,שאלעכץ שייגע די נאר דאך איז יוגענד
 דער — זאך וואונדערליכטטע די וואקסענדיג, שטענריג לעבט,

 אנט• צו דך מאמענט דעם אויף ווארטעגדיג גייסט, מעגשליצער
 שפע־ אנדערן דעם ביי פריהער, איינעם ביי צייטיגערהייט, פלעקען

 דער איז אפשר .אז געראנק, דעם פאר געציטערט האט זי טער,
 ווי אדי פונקט זון. איר פאר אנגעקומען אצינד מאמענט דאזיגער

 אויס הענטעלעך די שרייענדיג און וויינענדיג שטרעקט עופעלע א
 רער- יונגער, זיין דך מאטערט אויך אפשר אדי שאטען, דעם צו

 צוקונפט. נעפעלהאפטיגע די אנצוכאפען גייסט בלינדער נאך וויילע
 א פין פראגען די אויף ענטפערנדיג געווארענט, זעהר זיין• מ׳מוז

 איך זאל וואם און איך? בין ^ווער אינגעל: אונטערוואקסענדיגען
 צוקונפט דער פאר קאן ענטפער פוג׳ם ווארט איטליבם ווערען?"

 מארע־ ווייכען פאר׳ן ס׳איז וואם אייגעגע, דאם זיין פרעגער פוג׳ם
קינסטלער. פוג׳ם פינגער־דריק דער ליר-ליים

 גלעטעג־ געזאגט, זי האט — מיינער יהודה דך, דאבט מיר —
 ניט טאן צו דא האב איך אז—באקען די ליבשאפט מיט אים דיג
 נאר דיר, אין אויפגעוואכט נאר־וואם זיינען וואס געפילען, מיט
 דאזיגער דער עם איז מעסאלע אויב און געגנער. אמת׳ן א מיט

 פינסטער, דער אין אים קעגען קעמפען ניט מיך לאז טא געגנער,
שמועס. גאנצען אייער איבער מיר גיב
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פינף. קאפיטעל

ענטפער. מוטערם דער

 אייספירליף רערציילט דאן איר האט בן־ישראל יונגער רער
 אפגעשטעלט זיף עיקר רער מעסאלען, מיט שמועס זיין וועגען
 זייערע אידען, די איבער מיינינגען פאראכטליצע רוימערם אייפ׳ן
לעבענס׳קרייז. כעגרעניצטען עגגען זייער און מינהגים און מידות
 זי אים. איבערשלאגענדיג ניט צוגעהערט, זיף האט מוטער די
 אוועק• איז יהודה זאך. די פארשטאנען דייטליף און קלאר האט

 ליבע פול הארץ א מיט מעפאלען צו פאלאץ רעם אין געגאגגען
 אים אין געפינען צו האפענדיג קינרער־יארען, זיינע פון הבר צום
 יארען עטליצע פאר דף האט ער וועלצען מיט אייגענעם, רעם

 איי מאן, א געטראפען ער האט אינגעל א אנשטאט אבער צושיירט,
 פריי• זיסע די פון זכר קיין גענליבען נישט פ׳איז הארץ וועמעם

 גע־ ה$ט וואס מאן א קיגדער-יארען; ביידענם אוים זיכרונות ליצע
 מאכט. פון און עשירות פון גדולה, קומענדיגער פון נאר חלומ׳ט
 דעם. אין דין־וחשבון קיין אפגעגעכען נישט אליין זיף האט יהודה

 כעליידיגט טיף אזוי האבען וואם פריינד. זיין פון ווערטער די אז
 ער• נאטירליכען א אים אין אויפגעוועקט אויך האבען שטאלץ, זיין

 ניט זיף עם האט אויג וואכענדיג מוטערם רער פון אבער גייץ,
 אין געוואוסט, ניט האט וי ווי אזר און 5אויסכעהאלטען געק^נט
 אומבעקאנטע אהער כיז דן רעם ראזיגע, ראם ריכטונג וועלכער

די אויפגעוועקט איר אין זיף האט — אנטוויקלען זיך וועט געפיל
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 אים ווע^ען געדאנקען נייע ־דאזיגע די אז איז, ווי פרו? אידישע
 איז אויגען אירע אין עלטעין? זיינע פץ אמינה רער פין אפקערען

 נאד געקאנט האט וואם אומגליק, שרעקליכסטע ראם געווען ראם
 אומגליק ראם אזיי ווי וועג, איין נאר געפונען האט זי געשעהן.

 רער־ כיחות אירע אלע מיט בעשלאסען האט זי און אפצוווענדען,
 צו" האט טיטער-ליבע רער פץ כיח רער פארהיטען. צו אים פון

 רער׳ צייטענווייז זיי און קראפט מענליכע א רייד אירע געגעבען
מדריגה. פאעטישער א צו במעט הויבען
 קיין געוועזען נישט וועלט רער אין קיינמאל נאף ס׳איז —
 לכל׳ האלטען ניט זיף זאל וואם — אנגעהויכען זי האט — פא^ק

 און—פעלקער, אנרערע אלע מיט מיוחס נלייכען א פאר הפחית
 די איז זי אז געמיינט, האכען ניט זאל וואס אומה, גרויסע קיץ

 אראפ קוקט דוימער רער ווען טסטע. אויסדערווייל די אין גרעסטע
 ראם, בלויז איבער ער חזר׳ט שפאט, און חיזק מיט ישראל אויף
 געט^ן האבען מוקדוני רער און אשורי רער מצרי, רער וואם

אים. פאר
פעסטער. געווארען איז שטים איר
 אויב• די בעשטימען צו אויף מאם קיין נישטא ס׳איז —

 אלע זיינען דעריבער אין , אומה א פון דערוויילטקייט
 פון נאר סימן א אין ארויסגעווארפען רעם וועגען וויכיחים
 וועג, דעם דורכגעמאכט פאלק א האט . גאווה פיסטער

 זיף פון ארעד אונטער ער גייט געווען, בעשערט אים איז וואט
 מאכט, זיין איבער נעמט וואם פאלק, אנדער א דורף אדער אלק
 מאגו• זייגע אויף נעמען נייע שרייבט און ארט זיין אויף זיף זעצט

 פארצו• פארגעבען מיו־ מ׳וואלט ווען געשיכטע. איז דאם מענטען.
 וואלט אופן, איינפאכסטען אויפ׳ן מענשען רעם און גאט שטעלען

 ליניע רער וועגען קרייז. א אין ליניע גראבע א אנצייצענען איך
 זיף בעוועגט אליין ער ווארים גאט, איז "ראם געזאגט: איף מאלט
 איז "ראם — קרייז רעם וועגען און וועג/ גראדען א אין אייביג
 וויל איף קרייז". צום געגליכען איז פארשריט זיין ווארים מענש,

 אונטער־ קיין ניטא זיינען פעלקער פון גורל אינ׳ם אז זאגען, ניט
 גלייף אינגאנצען זאלען וואם פעלקער, צוויי קיין ניטא שיירען;
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 אנדערע ווי ניט, לעט אעטערשייד דער אבער דך. צווישען זיין
 דורך. לויפט פאלק א וואם קרייז, פונ׳ם גרויס רער אין זאגען.
 פארנעמט עם וואם שטח, פונ׳ם אויסשפרייטונג רער אין אדער

 נע" וואם גאט, צו נאהענטקייט רער אין נייערט ערד, רער אויף
אומה. די איז העכער אלץ — גאט צו הענטער

 נאהענטקייט. דאזיגע די בעשטימען צו סימנים געוויסע פארהאן
 מיט אידען די פארגלייכען פרובען לאמיר סימנים דאזיגע די לויט

 א פון לעבען גייסטליצע ראם איז הויפט״סימן רער רוימער. די
 האט ישראל אז בעמערקען, נאר איך וויל דערצו בנוגע פאלק;

 אים האט אבער יוימער דער גאט, אין פארגעסען נאר צייטענווייז
 געמאלט ניט קאן פרט רעם אין אז קלאר, געקאנט. ניט קיינמאל

פארגלייך. שום קיין זיין
 געוועזענער דיין — גערעדט ריכטיגער $דער פריינד, ריין
 אז זאגט, — פארשטאנען ריצטיג דיך האב איך אויב — פריינד

 קינסטלער, קיין פאעטען, קיין ארויסנעגעבען ניט האבען אידען די
 מא׳ פארשטיין ,קונסט" אונטער מ׳זאל ווען יע, גיבורי־מלחמה. קיין

 קינסט• קיין ניט האט ישראל אז אמת, איז סקולפטור, און לעריי
 נעהערט האט זי דעץ ;בעדויערונג מיט געזאגט זי האט — לער

 די קולטיווירט פרושים די להיפך האבען וועלכע צדוקים, די צו
 נישט מ׳טאר אבער — פארמען אירע אלע אין שיינקייט צו ליבע

 גע• געווען איז הענט אינזערע פין קינצלערשאפט אז פארגעסען,
 בילד שום קיין מאכען נישט זאלסט "דו פארבאט דעם דורך בונדען

 רואם סיי אויבען, הימעל אין וואם סיי געשטאלט, שיט קיין און
 סופרים די טייטשען פארבאט דאזיגען דעם אונטעך, ערר דער אויף
 ניט מיין, לכתחילה׳ריגעץ מיט׳ן ניט זיך רעכענענריג ניט אוים,
 צייט א אז האבען, זינען אין מען דארף דערצו און צייט. דער מיט

 און אטיקע אין בעוויזען, זיך האט (£ רעדאלוס *איידער פריהער,
 איבער• א געמאכט פעורען געשניצטע האלץ פון זיינע מיט האט

 עגינע אין און קארינט אין אז אזוי סקולפטור, דער אין קערעניש
זייערע מיט קונסט־שולען געווארען געגרינדעט דעם דאנק א זיינען

מיטאלאגיע. גריכישער דער אין ארגיטעקטאר און סקולפטאר א - רעדאלוס (1

48



 — קאפיטאליום רעם אין פארטיק דעם מייסטער׳ווערק, העכסטע
 ,1זעי־ישראי צוויי האבען דעדאלוס׳ן פאר איך, זאג פריהער, צייט א

 רעם געבויט האבען וועלכע קינסטלער, די אהליאב, אין בצלאל
 ווערק. אלערליי אין הצמה זייער פאר שם א געהאט אוהל-מועד,

 רעם אויף כרובים די גאלד געקלאפטען פון געמאכט האבען זיי
 זיי- אויפשפרייטען זאלען כרובים די ,און :ארון. דעם איבער כפירת

 כפירת דעם פליגלען די מיט צידעקען הייך, רער אין פליגלען ערע
 אג׳ רעם אגטקעגען איינער זיין זאל כרובים די פון פגיט־ער די און

 געווען ניט זיינען כרובים דאזיגע די אז זאגען, צו עם וואגט ווער רעיך.
 די געווען זיינען זיי טאקע אז לייקענען, עם קאן ווער ? וואונדערשיין

נעווארעך. געטאכט איז עם ווען זיינען וואם סטאטועם, ערשטע

 און וויסענשאפט קינסם, פרן שטיצערין די חכמה, פון געטין די - רוימער די ביי (1
מלאכה.

 אונז האבען גריכען די וואם פאר איך, פארשטיי אצינד א. —
 איג• געווען איז וואם יהירה, אויפגערופען האט — י אריבערגעיאגט

 רער היינט — דערציילונג מאמעס רער אין אריינגעטאן גאנצען
צושטערטי... אים האט וואם בבל, צו קלאג א !אליין ארון

 צושטערט, געווארען ניט איז ער ניט, עם גלויב יהודה, ניין, א —
 בעהעל־ זיכער א אין רוהט אין געגאנגען פארלארען נאר איז ער

 —• טאג א קומען ס׳וועט אבער בארג־הייל. א אין ערגעץ טעניש
 אין געפינען, ווידער אים מיוועט און — שמאי און הילל זאגען צזוי

 טאנצען אים פאר וועט ישראל און ארט, זיין אויף בריינגען צוריק
 זיבה וועלען וועלכע יענע, אין צייטען. אלטע די אין ווי זינגען און
 פריהער האבען זיי אפילו אויב איז כרובים, די אויף קוקען צו זיין

 וועלען (,ז מינערווע אויפגעשניצטע העלפאנר-ביין פון די געזעהן
 די פאר ליבע און התפעלות מיט זיך ביינען מוזען אויך זיך זיי

 יאייען הונדערטער געררעמעלט האט וראם ישראל, פון גאונות
נאכאנאנד,

 כמעט אריינגעפאלען מיטער די איז התלהבות צוהיצטער איר אין
 גע" זי האט אצינד אראטאר, בעגייסטערטען א פין טאן דעם אין

 צונויפנעמען און בערוהיגען צו ביסעל א זיך כרי הפסקה, א מאכט
נעדאגקען. די
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 יהודה האט — !מייגע מאמע •ביין, אזוי גיט, אזוי ביזט דו —
 און הילל — דאנקבארקייט און התפעלות פול אפגערופען דף

 מיף איף פיל אצינד גערעדט. ניט בעסער אייך וואלטען שמאי
ישראל, פון זין אמת׳ער א ווי ווירער
 —שמייכעל א מיט געזאגט מוטער די האט !איינער הונף דו —

 פון געהערט האב איף וואם דאם, איבער נאר ראך חזר איף
 און אים צווישען וויכוח א אויף געווען בין איך בשעת הלל׳ן,

סאפיסט, רוימישען א
 איו ווערטער, די פון נשמה די הארציגקייט, די אבער יע, —
אייגענע, א דיינע

אנגעהויבען: ווירער זי האט התמרה און ערנסט נייעם מיט
 האב איך יע, ? אפגעשטעלט עם, הייסט זיף, איף האב וואו —

 מייסטערם די אלם בערימען זיף קאנען אידען די אז דערוויזען,
 בילדער שניצען פון חכמה די אבער סטאטועס. ערשטע די פין
 איז לל5ב קונסט די ווי פונקט קונסט, איינציגע די ניט דאף איז
 מענשען גרויסע די מענשען. גרויסע פאר פעלר איינציגע דאם ניט

 גע׳• גרופעסווייז שפרייזען זיי ווי פאר, שטענדיג מיר איך שטעל
 אין מצרים, די דארטען אינדער, די דא אומות: די לויט סרר׳ט

 ס׳פלא• שופרות, די עס׳שאלען נ* בני־אשור די גרופע דריטער רער
 שיעור א אהן דורות שפרייזען זייטען די ביי און פאנעם, די טערן

 דעם !״שטיי אגעשריי: גיט גיעק דער בשר־ודמ׳ם. פשוט׳ע פין
 רויטער רער אבער פלאץ!" ערשטער רער געהערט העלענער
 צו געהערט אמאל האט וואס פלאץ, רער ,שווייג! אפ: ענטפערט

 שטויב רעם ווי אזוי אייף האבען מיר אונזערעה איצט איז דיר,
 מחנה, גאנצער רער איבער און אונז!" הינטער געלאזען וועג פון
 זיף גיסט אריין, צוקינפט ווייטסטער דער אין ביז אן קדמונים פון

 ער אז נאר, ווייסען אמפערער די וועלכען פין ליכט, אייביג א
 ליכט ראם איז ראם — פאראוים ווייטער און ווייטער אלץ זיי פירט

 דאדגען פונ׳ם טרעגער די זיינען ווער-זשע אגטפלעקינג! רער פון
 אלטע ראם א, גאט! פון פאלק אויפרערוויילט ראם מיר, ליכט?

 רא. ביים פליסען צו שטארקער אן הייבט ראם ווי בלוט! אידישע
 פאלק! אונזער מען דערקאנט ליפט דאזיגען רעם אן געדאנק! ■זיגען



 גאט פון דינער די אבות, אונזערע זיין זאלען געבענשט מאל דריי
 דער פין פירערם די זיינען מיר בונד! דעם פון היטער די און

 איז דארטען עתיד! דעם אין סיי עבר דעם אין סיי מענשהייט,
 אפילו זיין רוימער יערער מעג און יהודה, מיין פלאץ, דיין אויך

ארט. דאזיגען דעם אפטרעטען ניט אים זאלסטו צעזאר,
אויפגעטרייסעלט. טיף נעווען איז יהודה

 אוים־ ער האט — י מאמע דיך, בעט איך אויף, ניט הער —
 ווי מיזיק, הימלישע ווי מיר קלינגען ווערטער דיינע — נערופען

 די און הנביאה מרים זעה איך זיך, דאכט מיר ניצחון׳געזאנגען.
איר! ארום זינגען און טאנצען וואס פרויען,
 דעם אין אריבערטראגען זיך קאנסט רו אויב זון, מיין גוט, —

 ראנר ביים ווייטענם רער פין שטעלען זיך לאמיר טא אריין, עבר
 ישראל. פאלק פון אויסדערוויילטפטע די ווי צוזעהן, און וועג פון

 אבות, די צוערשט זיך: זיי רערנעהענטערן אט פארביי. ציהען
 הער איך זיך, דאכט מיר שבטים, די פון עלטסטע די דערנאך

 שאף. זייערע פון מעקען דאם און קעמלען זייערע פון קלינגען דאם
 אני די צווישען מיטען אין אליין, איינער דארטען גייט זשע וועד

 איז זיינע קראפט די און קלאר אויג זיין איז דאך — זקן א ? דערע
 פנים! אל פנים צבאות האר דעם דערזעהן האט ער געבראכען. ניט

 — נביא א נעזעצנעבער, א אראטאר, א פאעט, א גיבור-מלחמה, א
 מארגעי־ די ווי שטראלט גדולה זיין !ניט גלייכען קיין זיך צו האט

 ערי־ פרנ׳ם גלאנץ דער אפילו פארטונקעלט ווערט שיין זיין אין זון,
 רער־ שופטים, די גייען אים נאך ! צעזאר איירעלסטען און שטען

 די פון משורר א מלחמה, אין העלד א — בףישי : מלכים די נאך
 קלי. זיינער, זון דער דערנאך תהיליס-געזאנגען. אומשטערבליכסטע

 בעי וועלט, דער אין קיניגען אנדערע אלע פון רייכער און גער
 וויסטסטע ולייטסטע די אין שטעט בויענריג מדבריות, פעלקערנדיג

 נאט האר רער וואו ירושלים, אן פארגעסען ניט ער האט ערטער,
 טיפער בייג ערד. רער אויף וואוינען צו אויסדערוויילט זיך האט
 ערשטע די זיינען — איצט קימען וואם די, זון! מיין קאפ, דעם איין
 דער איי געווענדט איז פנים זייער לעצטע! די און ארט זייער אין

 זייער הימעל, פון שטימע א פארנעמען וואלטען זיי נלייך הויך,
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 גייט מלבושים זייערע פין צער. אין ט^וים פיל געווען איז לעבען
 זיי, פאי שטויב אין זיף בוק היילען. פין און קברים ©ץ ווי אריח

 האכען זיי דינער. און שלוחים נאטם געווען זיינען זיי זון! מיין
 פון בילר ראם געזעהן האבען זיי אריין, הימעל אין אריינגעקוקט

 צייט די נבואית, זייערע פארשריבען האבען זיי און צוקונפט; רער
 פלעגען מלכים זעהענישען. זייערע פון אמת׳קייט די בעווייזען זאל

 געצי- האבען פעלקער די און ערשיינעץ, זייער ביי ווערען בלייף
 וועלט רער פין ישירות די קול. זייער פין קלאנג רעם פא- טערט
 ברכה געטראגען זיי האבען האנט זייער אין געפאלגט, זיי האבען

 דינער! זיין אלישע אין התישבי אליהו איז אט — זעה שטראף. אין
 אים, אייף און חילקיהי, פון זין טרויעריגען רעם אויף קוק א ניב

כבר. טייף רעם ביי בעל-החזיונית רעם
 אין בעווענט האסטיג צייט גאנצע די זיף האט פאצער דער

 שטיל און אראפגעלאזט אים זי האט אצינד האנט, מוטערם דער
געיעבען: פרעג א

יהודה? מיין מיד, ביסט דו —
 נייעם א נעהערט האב איף — געענטפערט ער האט — ניין —

ישראל. לכבוד לויב-געזאנג
 מו< די האט כוונה, בעזונדערע איר אויג פון אפלאזענדיג ניט

אנגעהייבען: ווידער טער
 איך האב געקאנט, האב איך ווייט ווי יהירה, טייערער מיין —

 פאלק: אונזער פון גדולים די פארבייגעפירט אויגען דיינע פאר
 און משוררים די גיבורי־מלחמה, די געזעצגעבערם, די אבות, די
 שטעל רוים. פין העלרען די נעמען אצינד לאמיר נביאים, די

 דויד — טארקוויניום א אנטקעגען רבינו, משה — צעזאר א אנטקעגען
 אנטקע־ ,חשמונאים די פין איינעס — סילען א אנטקעגען המלך,

 דימיון קיין גאר דאף ס׳איז — המלך, שלמה — אווגוסטיס׳ן גען
 די צווישען גרעסטע דאזיגע די נביאים, די אנטקעגען היינט ניט!

אוועקצושטעלען. וועמען ניטא גאר אפילו איז גדילים,
 איבעה דורכגעגליטשט זיף האט ביטול און חוזק פון שמייכעל א
פנים. איר

 רער". זיף האב איף נאר — פארגלייף דעם מיחל מיר זיי —
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 כערערים די אין צוקונפט די פארשען וואם אווגורען, די אן מאנט
 פרן (1אירען די פאר יוליוס׳ן קאי — מתרה זיינען זיי ווי טויבען, פין

 זיצט ער ווי הנביא׳ן, אליהו — להגדיל כאל טויזענט און מערץ,
 פאר אחאב׳ן ווארנט און שומרון קיין וועג אויפ׳ן וואס בארג, אויפ׳ן
צוקונפט... ריין שייף איז וואם אין גרימצארן," גאטם

 יום־טוב פראווען פלעגען רוימער די ווען חודש, מיטען דער — אידען (1
יופיטערן. לכבוד

 ניט טיט לאנכזאם, ארויסגערעדט זי האט ווערטער לעצטע די
שטים. זיצערער קיין

 נאט רינען זא^סטו זון, מיין צוקינפט, דיין שייך איז וואס —
 אברהם פאר רוים. ניט אין ישראל, פון נאט רעם האר, רעם

 נאט דינען ווי כבור, אנדער קיין ניטא איז אייניקעל א אבינו׳ם
כבור. הויכער א איז ראם און האר, רעם

נעפרעגט. יהודה דאט — ווערען? איך מעג קריגער א און נו, —
 האר רער — גאט רבינו משה ראך רופט אט ניט? פארוואס —

צבאות. פין
ראך. אויפ׳ן טורים־חדר אינ׳ם געהערשט האט שטילקייט לאנגע א

 — געזאגט ענרליף זי האט — רעם אויף דיר בענטש איף —
 דערמיט, נאט רינען צו כרי נאר טראגען דארפפטו געווער אבער

קיסר. דעם — ניט
 געווא• איז ער דערצי. געווען מסכים יהודה האט שימחה מיט

 זיף האט מוטער די איינגעשלאפען. פאמעליף איז און מיד רען
 צוגע• קאפ, אונטערן קישען אים־א אונטערגעלייגט אויפגעהויבען,

 איז און כעגעבען קוש א צערטליך קאלררע, א מיט אים רעקט
ארויסנענאנגען.
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זעקס. קאפיטעל

גראטום. וואלעריוס מיט אומגליק דאס

 געשטאנען שיין זין די איז אויפגעצאפט, דך האש יהירה אז
 און הין געפלויגען מחנות׳ווייז זיינען טויבען די בעת. די איבער
 שעמערידט זילבער ווי האבען פעדערן ווייסע זייערע און צוריק,

 דערהי׳יבען דך האט דרום־סזרח-זיים אין דן, דער פון שיין אין
 הערליבער דער אין גאלד זיין טיט גלאנצענריג בית״הטקרש, דער

 גע• בליק איין נאד האט יהירה פרימארגען־הימעל, פינ׳ם בלויקייט
 דיוואן, ציפוסענם בילד. גוט״בעקאנטען אים ראזיגען דעם שיינקט

 יאר פופצעהן קרים מיירעל, א געזעסען איז אים, לעבען הארט
 אקאט• אין ליד א כעזינגען שטים ליבליכער א טיט האט זי אלט;

 אויף גערוהט האט וואם הארפע, מץ א אויף נעזאנג איר פאגירט
 ליד, איר צי צוגעהערט אויפטערקזאם זיך האט יהודה קניה. אירע
 אן כלי־זטר ראש אפגעלייגט זי האט געענדיגט, ה^ט זי אז

 יהידה׳ן אנגעקיקט און שיים אויפ׳ן הענט די אראפגעלאזט זייט, א
ריירען. אנהייבען זאל ער ווארטענריג, ווי

 נאנג איין פאר און נעהענטער ביסעל א בעטראכטען זי לאמיר
בכלל. חור §אמיליע דער טיט לייעגער דעם בעקאנען אויך
 *דער פערזאנען סך א האבען הורדוס׳ן פון שטיצע דער דאנק א

 הא• נגידים דאזיגע די אויב און עשירות. אומגעהייערע צו גרייכט
 דערהייפט פאמיליעם, מיוחס׳דיגע פין געשטאטט רערצו נאך בען
 ירישלימ׳ער פון שם רעם בעקימען זיי פלעגען יהודה, שבט פין
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 פארשאפט זיי האט וואס אויסצייכענונג, א געווען איז דאם נשיאים;
 דרך" און לאגדסלייט, גליקליכע וויינינער די צווישען יראת׳הכביד

 אויסגעקומען איז זיי רועמען מיט געצענדינער, די צודשען ארץ
 מגע-וטשא. געזעלשאפטליצען א אדער נעשעפטליצען א האבען צו
 קיי" פאטער. יהודה׳ס נעהערט אויך האט ברימזל׳ם דאזינע די צו

 לעבען, פריוואטען אין סיי ער, ווי חשוב אזא נעווען ניט איז נער
 איד, אפגעהיטענער זעהר נאטספארצטיגער, א כלל-ענינים. אין סיי

 אין סיי הורדוס קיניג דעם געדינט ערליך און טריי ראך ער ה$ט
 איז בר׳דעת, א און קאפ׳טענש א פרעטר. רער אין סיי היים, דער

 רוים, קיין שליחות׳ן וויכטיגע טיט געווארען געשיקט אפטמאל ער
 קיסר פונ׳ם אויפמערקזאמקייט די זיך אויף נעצויגען האט ער וואו

 הויז זיין אין פריינדשאפט. אין חסד זיין נעוואונען און אוונוסטום
 פור- — מחנות שיינע נאנץ געפינען געקאנט דעריבער מען האט

 אלץ — כוסות נאלדענע העלפאנדביין, פון שטולען טאגעם, פורנע
 דעם, אין בעשטאנען איז הויפטווערט זייער וואם חפצים, אזעלכע

 בכבוד׳יגע אלם האנט, קיסר׳ס פונ׳ם בעקומען זיי האט ער וואם
חסד, קיסר׳ם פק צייכענם

 זיין אבער עושר. גרויסער א נעווען געוויינטליך איז מענש אזא
 פארדאנקען צו געהאט נישט אופן בשום ער האט עשירות נרוים
 יע- אז געפארערט, ה^ט וואם דין, דעם אליין. חסר קיסר׳ם דעם

 נע" מקיים ער האט געשעפט, ס׳איז וועלכען א האבען מוז דערער
 נעשעפטען; סך א געהאט האט ער מ׳דארף: ווי מער נאך ווען
 די אויף און טאלען די אין האבען וו$ם פאסטאצער, פולע א פאר

 איז הערטשאפטען, די געפיטערט אריין לבנון אין ווייט ביז בערג
 לאנד אין טיף און ים־שטעט די אין ברויטגעבער; דער געווען ער

 אים פלענען שיפען זיינע האנדעלם־הייזער. געגרינדעט ער האט
 רייב־ רי געפונען זיך ס׳האבען וואו שפאניע, פון זילבער ברייננען

 צוויי און וועלט, געקאנטער דעמאלט דער אין זילבער־גרובעץ פטע
 מזרח" פוץ אומקערען זיך קאראוואנען זיינע פלעגען יאר א מאל

בשמים. און זיירענם מיט בעלאדען רייך לאנד,
 אמונה, אירישער אלטער דער אן פעסט נעהאלטען זיך האט ער

 גע" זעלטען האט און מיצוות די און דינים די אפגעהיט שטריינג



 גע• איז ער נית־המיקדש. אין אין שול אין שטאט זיין ארף פעלט
 א געהאט האט און ספרים הייליגע די אין בעהאווענט גוט ווען

 רער׳ תלמירי־חצמים. און תנאים די מיט פארבריינגען צו נחת־רוח
 —זאגען קאן מען דרף׳ארץ, נעפילט ער האט הילל׳ן פאר הייפט
 קיין געווען ניט אויף אבער ער איז דערביי יראת׳הכבוד. כמעט
 אלע פין פרעמדע אנטפאנגען ער פלענט גאסטפריינדליף קנאי.

 בעשול• אפילו אים האבען פרושים די מדקדקים די און מדינות
 שומרונים. געזעסען מאל איין ניט זיינען טיש זיין ביי אז דינט,
 אפשר אים פין וועלט די וואלט געצענרינער, א נעווען ער וואלט

 ער אבער אטיקוסג הירדום פון קאנקורענט א וועגען ווי געהערט
 סיפור־ אונזער פאר צעהן יאר א מיט איז אין יהודי א געווען איז

 בעוויינט און יארען בעסטע די אין 4ים אויפ׳ן אומגעקוטען המעשה
יהודה. נאנץ פון• געווארען

 בעקאנט: שוין מיד זיינען משפחה זיין פון מענשען צוויי מיט
 איבער׳ אים נאך איז אויסעררעם זון. מיט׳ן און אלמנה רער מיט

 זי האבען מיר וואט מיידעל, יוננע דאט — טאכטער א געבליבען
צופוסענס. ברודערם איר ביי זינגענדיג געטראפען

 געראטען זעהר נעווען איז זי אין תירצה גערופען זי מ׳האט י
 אי• דערזעלבינער איכרים, רענעלמעסיגע דיזעלביגע ברודער; אין

 פין חן רעם דורף געמילדערט נאר ברודער, ביים ווי טיפ רישער
אויסדרוק. און אומשולד קינדישער

 איר האט היים רער אין לעבען פונ׳ם אפגעזונדערטקייט די
 זי וואם קליירונג, לייכטע די ערלויבט פדיהמארגען־צייט, אצינד,

 "5רע אויפ׳ן פארשפיליעט העמדעל, דין א זיך. אויף געהאט האט
 נאקען און ברוסט אויף אראפגעפאלען פריי איר איז אקסעל, טען
 האט נארטעל א הענט. די און האלז דעם נאקעט נעלאזען אין

 קלייר. איר פון פאלכען די לענדען די אייף צונויפגעהאלטען פעסט
 פין הייבעלע א חנ׳עווריג; און איינפאף געווען זי איז פארקאמט

 זעל< פונים טוך געשטרייפט א דעם אויף און פורפור׳זייד צור׳ער
 אויס׳ פאלרען לייפטע אין אויסגעהאפטען, שיין זעהר שטאף, בינען

 אין הייבעלע שפיץ פין קעפעלע; שיינעם דעם ארום געבונדען
 — פיננער די אויף געטראגען האט זי פרענזעלע. א אראפנעהאנגען
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 די און הענט די אויף אוירינגלעף, — אויערן די אין פינגערלעף,
 כאנר, גאלרען א גיגגאלד. ריינעם פון אלץ בראסלעטען — פיס
 היינגער־ פערלגע און קייטעלעף פיינע טיט פארצירט זעלטען גאר

האלז. איר ארומגעגימען האט לעזי,
 געווען איר ביי זיינען פינגער שפיצען די אין אויגען רי אינטער
 איבער׳ן אראפגעלאזען צעם לאגגע צוויי אין איז האר די געפארבט.

 אראפ־ זיף האט אויער ביים סאטע באק יערער אויף און רוקען
 לייקע׳ געקאנט נישט ט׳האט וו^רט, איין טיט לאקען. א געלאזט

שיינקייט. און גראציע חן, איר אין נען
 אוים׳ ברורער רער האט — שיין! זעהר תירצה, שיין, זעהר —

התפעלות. טיט גערופען
געפרעגט. זי האט — מייגסטו? ליד ראם —
טענער. גריפישע האט ליר ראם זינגערין. די אויף און — יע —

עם? קאגסטו וואנען -פץ
 חורש א טיט איז וואס גרעק, דעם מסתמא ראך געדיינקסט —
 גע׳ אמאל האט ער מ׳זאגט, טעאטער. אין ארויסגעטראטען צוריק
 ער שלומית. שוועסטער זיין פאר אוץ הורדום קיניג פאר׳ן זונגען

 טעאטער אין בשעת גלאדיאטארעץ, די נאף ארויסגעטדאטען איז
 ערשטען ביים אבער רעש. שרעקליכער א געהערשט נאף האט

 ה^ב איף אז שטיל, אזוי געווארען גלייף איז שטים זיין פון קלאנג
 ד$ס זיף איף האב אים פץ ווארט. איטליכם פארשטיין געקאנט

ליר. ראם אויסגעלערנט
גריכיש? אויף געזונגען אבער עם דאף האט ער —
לשון׳קורש. אויף עם זינג איך און —
 שוועסטערל! מיין מיט איבערנעטען זיף מעג איך גאר!... אזוי —

לירער? שייגע אזעלצע נאף קאגסטו
 האט עטרה לאזען. איצט עם לאמיר אבער סף. א סף, א א —

 אג׳ רעם ארויסבריינגען דיר וועט זי אז זאגען, דיר געשיקט טיף
 רו אז מיינט, זי אינטען. אראפגיין ניט דארפסט דו אהער, .בייסען

 עפעס געטראפען נעצטען זיף האט דיר טיט אז געזוגט, ניט ביסט
 מיר, דערצייל ריר? טיט געווען עם איז וואם זאף. שרעקליכע א

 פון רפואית די קען זי אויסהיילען, ריף עמרה׳ן העלפען איף וועל
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 איך נעהאלפען. ניט קיינעם קיינמ^ל נאף האבען זיי נאד מצרים,
וואם... סגולות, אראבישע גוזמה א טאקע אבער האב

 יהודה איר איז — מצרישע, די ווי ווייניגער נאף טויגען —
קאפ. מיט׳ן שאקלענדיג דייר, די אין ארייגגעפאלען

 אג- אין אפגערופען זיף זי ה^ט — גוט נו, מיינסטו? אזוי —
 דיר פאר איף האב — אויער לינקען ביים עסק׳ן זיך געהויבען

 א וואס קמיע, א — זיכערער און בעסער סף א איז וואם עפעם,
 יאר וויפיל מיט שוין ווייס וועד — אמאל האט מאגיער פערסישער

 די זעהסט, עלטער־זיידעס. אונזערע פון איינעם געגעבען — צוריק
אפגעריבען, אינגאנצען כמעט שוין איז אויפשריפט

 גענומען עס האט ער אוירינגעל. א דערלאנגט אים האט זי און
צוריק. אפגעגעבען איר שמייצעל א מיט און בעטראכט

 תירצה, שטארבען, ביים געהאלטען אפילו וואלט איף ווען —
 זאכען אזעלצע בענוצט. ניט כישוף דאזיגען מיט׳ן זיף איף וואלט

 ישראל. פון קיגדער גלויביגע די פאר זינר א און עבודה״זרה איז
אן. ניט קיינמאל מער עם טו און צו עס נעם

 אונזער — אפגערופען זיף זי האט — גאר? זאגסטו זינד, א —
 לעבען, גאנץ א אוירינגעל דאם געטראגען האט מוטער פאטערם

 ווי מער אפשר דערמיט אויסגעהיילט האט און שבת, אום אפילו
חולאים... רריי

קמיעות. אין ניט גלויי איף —
אים. אנגעקוקט פאררוידושט שטארק האט זי

געזאגט? עטרה וואלט וואם —
מצרים. געווען זיינען עלטערן עמרה׳ם —
גמליאל? און —
 אויסגעטראכט האבען דאס — קמיעות אז זאגט, גמליאל —

אפיקורסים. און געצענדינער
 האט זי וואס רינג, אויפ׳ן געטאן קוק א זיצער ניט האט תירצה

געהאלטען.
טאן? דערמיט איף זאל וואם איז —
 שיין, ריף ס׳מאכט דיר, פאסט עם שוועסטערל. עס, טראג —

שיין. גענוג אויף אזוי ביסט דו הגם
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 דער אין אויער. אין אריינגעטאן ווידער עם זי האט צופרירען
 טאץ א אויף אריינגעטראגען און חדר אין אריין עטרה איז רגע

האנטוך. א און וואסער האנטפאם א
 ביי האט וואשען דאם אין פרושים די פון געווען ניט איז יהודה

 תירצה האט ארויפנעגאנגען, איז עטרה אז נערויערט. לאנג ניט אים
 דער- צייט צו צייט פון האר, די מאצען צורעכט ^נגעהויבען אים

 לויט׳ן האט זי )וואם שפיגעלע מעטאלען קליין א אים לאנגענדיג
 ער כרי גארטעל(, אויפ׳ן געטראגען פרויען אידישע די פון מינהג

פארקאמט. אים האט זי שיין ווי זעהן, ז^ל
 — אפגערופען פלוצלונג זיך ער האט — תירצה ווייפט, דו —

אוועק. דאך פאר איך
אראפגעלאזען. הענט די אזש איר זיך האבען חידוש גרוים פאר
וואס? צו וואוהין? וועי? אוועק? פארפט דו —
פונאנרערגעלאצט. זיך ה^ט ער
 ביפטי דו מיירעלע ציקאווע א ס׳אר אמ$ל! פאר קשיות רריי —

 על. ווייסט, דו — ערנסט: געווארען ווידער ער איז גלייך אבער
 ס׳איז • וועלצען א צו זיך נעמען מחוייב שוין איך בין פי-דין

 רעם אין מיר האט עליו״השלום, פאטער, גוטער אונזער הכליה.
 אויך מיך וואלסט דו אפילו ביישפיל. בעסטע ראם גענעבען פיט

 פליים זיין פון פרוצט די געיפטר׳ט וואלט איך ווען פאראכטען,
רוים. קיין פאר איך פוסט״און-פאס, ארוטגייענריג וויסען, און

מיטפארען! דיר טיט וועל איך אך, —
 אז שטארבען, וועט זי מאמען. רער טיט בלייבען מיזט דו —

פארלאזען. זי וועלען ביידע מיר
פנים. איר פין פארשוואונדען איז פרייר גאנצע די

 זאלסטו וואם צו אבער — געזיפצט. זי האט — יע! יע, —
 אלצ• אויסלערנען ירושלים אין דא ניט רען קאנסט אוועקפארען?

וויסען? רארף פיחר א וואם דינג,
 ניט זון דער איז דין על־פי סוחר. קיין זיין גארניט וויל איך —

בעשעפטיגונג. טאטענם דעם דווקא אויפצוקלייבען טחוייב
ווערען? ווילפטו זשע וואם איז —
שטאלץ. מין א טיט געענטפערט ער האט פאלראט! א —



פארלאפען. טרערען מיט זיינען אויגען תירצה׳ם
הרג׳ענען. דיך מ׳וועט —
 ניט אבער מילא. איז נאט, פון זיין בעשעייט ס׳וועט אויב —

הרג׳עט. גע ווערען סאלדאטען אלע
 ורעלעג־ ווי גלייך האלז, זיין ארום האנט די פארווארפען האט זי
צוהאלטען, אים דיג

 ברודער אונז, ביי בלייב צוזאמען, גליקליך אזוי זיינען מיר —
מיינער!
 דאס, אייביג בלייבען ניט קאן עלטערן די פון הויז .דאם —

 אין פארלאזען עם וועסט רו אויך אצינד. אוגז פאר איז עם דואס
צוקונפט. ווייטער גאר ניט דער

ניט! קיינמאל —
טאן, ערנסטען איר פון געטאן שמייכעל א האט ער
 אנרער א פון אדער יהודה פון נשיא א קומען וועט באלר —
 פון אוועקפירען זי און תירצה׳ן מיין נעמען וועט און ישראל שבט

 אנ־ א פין צירונג ראם אין שיינדעל ראם זיין זאל זי כדי דאנען,
טאן? מאלט דע איך וועל וואם הויז, רער
פינאנרערגעוויינט. זיך האט זי

 מיט אפגערופען זיך ער האט — חכמה א איז מלהמה רי —
 די שול. א דורכגיין מען מוז קאנען, צו זי כרי און — ערנפט

פעלד־לאגעה רוימישער רער איז אבער ♦טול בעסטע
 גע• זי האט — יע? רוים, פאר קעמפען ניט ראך וועסט דו —

אויפרעגונג. פאר אטעם דעם איינהאלטענריג פרענט,
 זיך גייט וועלט גאנצע די אך, אייך! אים האסט דו אפילו —
 רעם געפין תירצה, רעם, אין רוים! צו שינאה רער אין צגנויף

 ער כרי ריים, פאר קעמפען וועל איך יע, תשיבה, מיין פין פשט
 קע. קעטפען צו ווען־ס׳אין אזוי ווי אויסלערנען, רערפאר מיך !אל
אים. גען

אוועקצופארען? טראכסטו יוען —
עמרה. צוריקקערענריגער רער פון טריט דערהערט זיך ס׳האבען

 ווארט א טאר זי — אפגערופען. זיך יהודה האט — שטיל! —
וויסען. ניט דערפון



 אוועקגע- אגבייסק, דעם מיט אריין איז שקלאפין טרייע די
 געבלי- איז אין שטול א אויף ביידען זיי פאר טאץ דעם שטעלט

 געהאט שוין האבק זיי בעדינק. צו זיי כדי דערנעבען, שטיין בק
 פלוצ־ ערשט וואסער, טיט בלי א אין שפיצפינגער די איינגעטיגקט

 *צו זיף האבק די אויערץ. זייערע צו דערגרייצט רעש א האט לונג
 וואס מוזיק, מיליטערישע פארנימען זיי האבק באלד אין געהערט

הויז. צפין־זייט פין גאה פין אהער זיי צו ארויפגעשאלט האט
 אויסגערופק יהירה האט — פרעטאריום! פון סאלראטעץ —

ארייסגעלאפק. איז און אויפשפריננענדיג
 רער איבער אנגעלעגט געשטאנק שוין ער איז ארום רגע א אין
 דעם ארומגערינגעלט האט וואט ציגעל, געמייערטע פון מעקה

 אנצו־ געווען ער איז צוהיצט אדי זייט; צפינ׳דיגער רער פון דאף
 תירצה־ ווי בעמערקט, ניט גאר האט ער אז בילד, ראם קוקען

 ארף האגט די ארויפגעלייגט אין אים לעבען געשטעלט זיף האט
פלייצע. זיין

 סביבה, גאנצער רער איבער דערהויבען זיף האט דאף זייער
 ווייט ביז אלצרינג צרזעהן געקאנט ארט זייער פין האבק זיי אין
 אומרעגעל־ גוואלטיגער רער געשטאנען ס׳איז וואו מזרח־זייט, אין

 מיר ווי געדינט, האט וואם אנטאניע, שלאם פונ׳ם טורים מעסיגער
 הויפט-קוואר־ אלם אין גארניזאן פאר׳; ציטאדעל אלם שיין, ווייסק

 צעהן ווי ניט מער גאם, רער איבער פרעפעקט. רעם פאר טיר
 ברי־ איבערגעווארפק געווען ערטער סף א אין זיינען ברייט, פוס

 זיף גאס, זייטען ביירע פאזע דעכער די ווי אזוי האבק וואם קק,
 *ד וואס קינדער, און ווייבער מענער, מיט אנצופילען אנגעהויבען

 זיף האט ,מוזיק" ווארט האס הגם ארויסגעלאקט, זיי האט מיזיק
 מיט׳ן־ אונטערגעמישט טרומייטען־רעש, צום געפאסט קוים

 ליב אזוי איז וואם בלאז-אינסטרומענטען, הילצערנע די פון קלאנג
סאלדאט. רוימישען פין אויער דעם פאר געווק
 געקאנט בית-חיר פין דאף פונ׳ם מען האט ארום וויילע א אין

 בע• לייכט מחנה א — צופריהער אויף פראצעסיע. ע גאנצ די זעהן
 בע־ שווער — דערנאף בויגענשיסער; און שליירערער וואפענטע
שפיזען, לאנגע אין פאנצערם גרויסע מיט אינפאנטעריע וואפענטע
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 בעזוגדער זיי, היגטער און טיזיקאגטען די 'געגאגגען זיינען דאן
 לייב־ א טיט ארומגערינגעלט אפיצער, א געריטען איז אלעמען, פון

 שוועד אפטיילוגג א מארשירט ווירער האט דערנאף פערר. אייף וואך
 האט וואם שורות, געשלאסענע אין פוס״גייער, כעוואפענטע

 זיך, ראבט זיך, האט און ברייט רער אין גאם גאנצע די געפילט
ברעג. א אהן און סוף א אהן אוועקגעצויגען

 בע- ריטמישע די סאלראטען, די פון פנימ׳ער פארברוינטע די
 דער לינקם, פון און רעצטם פוי פאנצערם, זייערע פון וועגונגען

 העלמם, און שילדען קנעפ, בלעצלעך, בלאנק׳געפוצטע די פון גלאנץ
 דך וויגען ראם היטלען, די אזיף פערערן די פון פלאטערן דאם

 געמאסטען זיצערער האפערריגער רער שפיזען, און פאנעם די פון
 פון ווי די האלטונג, אויפמערקזאמע ערנסטע די גאנג, גלייכער

 פון בעוועגוגגען די אין גלייצמעסינקייט געהאלטענע ווילען איין
 אומגעהייער א ט5געמא האט אלץ דאס — מחנה, גאנצער רער

 זאכען צוויי האבען דערהויפט יהורה׳ן. יונגען אויפ׳ן רושם שטארקען
 אד־ בעגולטער דער ערשטענם אויפמערקזאמקייט: זיין צוגעשמידט

 צו. ברייט מיט ארויפגעזעצט געווען איז וואס לעגיאן, פונ׳ם לער
 געוואוסט, האט יהודה העלצעל; הויכען א אויף פליגלען שפרייטע

 בשעת גאט, א ווי אזוי כבוד אן מען טוט אדלער דאזיגען רעם אז
 אין שטיי-ארט זיין פון ארויסטראגען אים פלעגען סאלראטען די

שלאם.
 אלץ, ווי מער אינטערעסירט יהודה׳ן האט וואט זאך, צווייטע די

 מיטען אין רייטענדיג געפארען איז וואם אפיצער, דער געווען איז
 קאמ• געווען איז ער אלעמען. פון אפגעזונדערט אבער מחנה, דער

 רער אויף קאפ. אומבעדעקטען א מיט אבער בעוואפענט, פלעט
 דער אין שווערה קורצער א געהאנגען אים ביי איז זייט לינקער

 צו געגליכען קאמאנדע׳שטעקעל, א געהאלטען ער האט האנט
 איז פערד זיין §ון רוקען איבער׳ן מגילה. צונויפגעוויקעלטער א

 דאם דעקע; פירפורנע א אויסגעשפרייט געווען זאטעל א אנשטאט
 שניר, געל-זיירענע און גאלד מיט בעפוצט רייך געווען איז ציימעל

פרענז. ברייטע מיט געענדיגט זיך האבען וואם
 פונ׳ם ערשיינונג די אז בעמערקט, צייט א פון שוין האט ׳יהודה
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 און גרימצארן פאלק ביים ארויסגערופען האט אפיצער דאזינען
 די איבער ווייט אריבערגעלענט זיף האט עולם דער אויפרעגונג.

 קע־ פייסטען די מיט געפאצט עזות׳דיג און רעכער די פון מעקות
 און געשרייען און קולות מיט בעלייט אים האבען זיי אים, גען

 פלעגט ער בשעת בריקען, די פון אים אויף אראפגעשפינען האכען
 נאצגעוואר• אזש אים האבען ווייבער די זיי. אונטער פארבייפארען

 ויי אז געצילט, גוט אזוי אפטמאלם און זייערע סאנדאלען די פען
 נעהענ־ צוגעקומען אין ער אז אים. אין געטראפען טאקע האבען

 ,רויבער! קולות: די פארנעמען געקאנט דייטליף מען האט טער,
צוריק•" חננ׳ען אונז גיב ישמעאל! מיט אוועק כלב! רוימישער טיראן!

 געווען ניט איז אפיצער דער אז בעטערקט, גוט האט יהודה
 המון פונ׳ם האלטונג פיינדליכער דער צו שטאלץ׳גלייצגילטיג אזוי

 פאר" און פינסטער געווען איז פנים זיין זיינע, סאלראטען די ווי
 צייט צו צייט פון פלעגט ער וועלצע מיט בליקען, די און ביסען,

 ביי/ אימה׳פול אזוי געווען זיינען שונאים, זיינע אויף טאן קוק א
פחד. פאר נעציטערט האבען שרעקעדיגע די אז

 נאף נעשטאמט האט וואם מיגהג, פונ׳ם געוואופט האט יהירה
 וויי־ זיף פלעגט אייבער־קאמאנדיר דער אז צעזאר. ערשטען פונ׳ם

 אימבע• דעם אויף לארבער־קראנץ א מיט נאר פאלק פאר׳ן זען
 רעם אן און ראנג. הויצען זיין פין־ צייצען אלם — קאפ דעקטען
 — אפיצער דעם אין דערקאנט גלייף ער האט צייצען דאזיגען

יהודה. פון פראקוראטאר נייעם דעם גראטוס׳ן, וואלעריום
 צו מיטגעפיל מין א געשפירט יהודה האט געזאגט, אמת דעם

 שטורעם אזא בייםיפאלק ארויפגערופען ה^ט וואם רוימער, רעם
 דעם דערגרייצט האט פראקוראטאר דער ווען און גרימצארן; פון

 בעטראב- צו אים בעסער כרי — יהודה האט הויז, חיר׳ם פין ראג
 און מעקה, דעד איבער ווייטער נאף אריבערגעבייגען זיף — טען

 וועלכער ציגעל, א אן אגגעשפארט האנט דער מיט זיך דערביי
 דרוק דעם אונטער אפגעטינקעוועט. געווען אן לאנג פון שוין איז

 צי׳ א אוועקגעגליטשט. זיף און אפגעריםען ציגעל דער זיך האט
 ער לייב. איבער׳ן אינגעל דעם דורכגעלאפען איז פחד פון טער
 ציגעל, דעם ווי-עס׳איז אנצוכאפען האנט די אויפגעשטרעקט האט



 עפעס וואלט ער ווי אדי אפדאכטען, געקאנט זיף האט דערביי
 אנגעצאפט, ניט נאר ניט ער האט אבער צינעל האם געטאן. ווארף א

 ווייטער נ^ף דף עם האט בעוועגינג זיין דורך — פארקערט נא־
 די געשייי. א דערלאנגט האט יהירה ראך. פין אראפגעגליטשט

 ף,*ה דער אין ארויפגעקוקט האבען לייבוואף רער פץ סאלראטען
 אין אריגען. די אויפגעהויבעץ האט פראקוראטאר דער אויך און

 אומבעדעקטען אין געטיאפען אים ציגעל דאם ה$ט רגע דער
 פיך נעטאן §אל א טויטער א ווי האט ער אץ — אריין קאפ

אראפ, פערר
 זיינען לייב׳סאלראטען די אפכעשטעלט. זיף האט קאה^רטע די

 בערעקען צו ציגעאיילט זיף אץ פערר די פץ אראפגעשפרונגען
 צונע" האט וואה אבער, המון דער האר, זייער שילדען די טיט
 ציגעל רעם אז אנדערש, ניט געמיינט האט אינצירענט, דעם זעהן
 שמחה־געשרייען טיט אין כיוון, א טיט געטאן וואדף א מען האט
 געשטא־ אלץ נאף איז וועלכער אינגעל, דעם בעגריסט ער האט

 פאסירונג, דער פץ זיף אויסער מעקה, דער צו צרגעשמידט ווי נען
 ש־עק־ פארבייגעטראגען זיף האבען אויגען גייסטיגע זיינע פאר אץ

 א־אפ" וועט ציפאל דער וואם רעדלטאטען, די פץ בילדער ליכע
קאפ. זיין אויף ביענגען

 אומגלויבליכער א טיט האט נקטה און האם פון גייסט בייזער א
 בעהערשט דאף, צי דאך פון אריבעייעצאפט זיף געשווינדקייט

 אפ" האבען מענשען די געמאצט, משיגע ווי אים אץ המין דעם
 פארשטיי־ שטיקער אויסגעריסען מעקות, די פץ ציגעל נעבראכען

 און הייזער, רוב דאס בעדעקט האט וואס ליים, געברענטע נערטע
 וואט לעגיאנערען, די אייף עם געשליירערט רציחה בלינדער אץ

 געראג- ווילד א צופלאקערט זיף ס׳האט אינטען. געשטאנען זיינען
 די בעקומען נאטירליף האבען סאלראטען די וועלכען אין נעל,

 זייט, איין אויף — געווער נעניטשאפט, דיסציפלין, אוייערהאנט.
 אויסנעזעהן האט אזוי — זייט אנרער רער אויף פארצווייפלונג און

געשלעג. פינ׳ם בילד דאס
 פון שילדיגען שלימ׳מזל׳רינען צים אימקערען אבער זיף לאטיר

מהומה. גאנצער 'דער
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מעקה. דעה פרן אפנענאננען יהודה 'איז טויט דעה ווי בלייך
י זיין אונז מיט וועט וואם !תירצה תירצה, א, —

 אראפגעפא• איז צינעל דער ווי בעמערקט, ניט דאט תירצה
 אונטען נאם דער אויף ליארים רעם געהערט נאר האט זי ; לען
 זי דעכער. די אויף המון פולט בעווענונג ווילרע די געזעהן און

 וואם אבער שרעקליכם, עפעם נעשעהן ס׳איז אז נעפילט, האט
 ניט זיך זי האט דאם — דערפץ, סיבה די נעווען, אזוינם איז ראם

 זי אז געווען, חושד נארניט אויך האט זי ן פארשטעלען נעקאנט
סכנה. נרוים אין זיינען נאהענטע אירע און

 גע" זי האט — ? אלץ דאם בעטייט וואס ? געשעהן איז וואם —
שרעק. פלוצליבען א מיט פרעגט
 דאם פראקוראטאה רוימישען דעם גע׳הרלעט האב איך —
געטראפען. אים האט ציגעל

 האט זי פנים. איר פארצוינען האט וואנט די ווי בלאסקייט א
 די אין צורודערט אים נעקוקט און ברודער דעם ארומנענומען

 האט וואם פחד, דער ווארט. קיין ארויסריידענדיג ניט אריץ, אוינען
 איבערגעגע" איר אויך זיך האט הארץ, דאם צונויפנעקלעמט אים

געשטארקט. ביסעל א אים האט דאם און בען,
 איז דאם !תירצה ביוון, א מיט ניט געטאן עם האב איך —־

 עטוואם געזאגט ער האט — צופאל אומגליקליצער א געווען
רוהיגער.

נעפרעגט. זי האט — זיין איצט וועט וואם —
 גע׳ איז וואם נאם, אין בהלה דער אויף געקוקט האט ער

 פאר־ דער אן דערטאנט זיך האט און רנע, יערער מיט וואקסען
 ווי טא — לעבען געבליבען ער איז גראטום. פון מינע ביסענער

 — טויט איז ער אויב און ? נקמה זיין ווערען געשטילט וועט
 אויפגע• לעגיאנערען, די אפטאן קאנען רציחות א פאר וואם טא

 ענט־ דעם אויסצומיירעץ כדי המין? פונ׳ם מעשים די דורך רייצט
 אריבערגע־ אמאל נאך זיך ער האט פראנע, תירצה׳ם אויף פער

 די בשעת מאמענט, דעם אין נראר מעקה דער איבער בויגען
 ווידער זיך פראקוראטאר דעם געה^לפען האבען לייב־סאלראטען

פערה אויפץ ארויפזעצען

(5ו רוים און ירושלים
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 דער האר, דער איז געלויבט י לעבט ער תירצה, לעבט, ער
!עלטערען אונזערע פון נאט
 שוועם• רער צו אומנעווענדט זיף ער האט בערוהעט, ביסעל א
:פראנע איר אויף איר געענטפערט און טער

 איז זאף די ווי דערציילען, וועל איף תירצה. מורא, ניט האב —
 אן און פאטער אונזער אן דערמאנען זיף וועלען זיי פארנעקומעך,

טאן. ניט בייז קיין אונז וועלען און פארדינסטען, זיינע
 אוי• רעם אין אבער טורעם־חרר, אין אוועקנעפירט זי האט ער

 זיי פיס. זייערע אונטער געטאן ציטער א ואף ער ד האט גענבליק
 5 איינגעפאלען וואלט הויז דאס ווי קראכען, א דערהערט האבען

 טויט• און אימה פין קולות געטראגען אהער זיף האבען הויף פון
 ווי• צוהערען. גענומען זיף און שטיין געבליבען איז יהודה שרעק.

 טריט פון טופעניש און ערד־טרעטעניש א דערנאף ן קולות דער
 מיט אויסגעמישט רציחה־נעשרייען, שטימען, צורולטע צאל, א אהן

 פרויען. איבערגעשראקענע טויט אויף פון יללות און תחנונים די
 צפול• דעם דורף ארייננעריסען פנים א זיף האבען סאלראטען די

 אז נעפיל, מורא׳ריגער א הויז. דאם בעצוואוננען און טויער דיגען
 ערשטע זיין יהודה׳ן, בעהערשט האט אים, מ׳העצט אים, מ׳יאנט

 פליגלען נאר ? וואוהין אבער — אנטלויפען :געווען איז מחשבה
זיין. מציל נעקאנט אים וואלטען

 אננעכאפט תירצה אים האט אוינען, די אין אימה ווילדער מיט
האנט. דער פאר

עם? בעטייט וואס יהודה, א,
 זיין אין ...הויז פון קנעצט די מ׳הרגעט ווי געהערט,*האט ער

 גאנ־ דעם צונייפנעמענדיג און קול? איר ניט דאס איז מוטער?...
געזאנט: ער האט ווילען, זיין פון כוח צען

 אראפגיין וועל איף מיר. אויף ווארט און תירצה, רא, בלייב —
צוריק. גלייף קום איף פאר. ס׳קומט וואט זעהן, און

 אנגעווענדט האט ער וואם מיה, גאנצער דער אויף אומנעאצט
 אומזיכער. געקלונגען זי האט שטים, זיין פעסטקייט צוצוגעבען

אים. צו צוגעטוליעט פעסטער נאף זיף האט תירצה
טאה __ דייטליף נאנק שוין אצינר דורכדרינגענדינער, העכער,
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 ניט מער זיף האט ער מוטער. זיין פון געשריי ראם דערהערט ׳זיף
^עקוויינקעלט.

גיין! לאמיר קום, טא —
 מיט פיל געוועץ איז טרעפ די ביי אונטען טעראסע דער אויף

 צי• די איבער צוריק און הין געלאפען זיינען אנרערע יסאלדאטען.
 א געשטאנען איז ווינקעל א אין שווערדען. אנטבלויזטע מיט מערן

 גע• זיף און אינאיינעם צונויפגעדריקט קניה, די אויף פרויען ז.רופע
 קליי׳ צוריסענע אין פדוי, א האט צימער מיטען אין רחמים. בעטען

 כוחות אלע מיט זיף האר צופלאסענע קאפ ארוס ווילד מיט אץ דער
 אנ• געמוזט האט וועלכער אסאלדאט, פון ארויסרייסען געפרובט

 העצער געשריי, איר איינצוהאלטען. זי קראפט גאנצע זיין ווענדען
 רעש גאנצעץ דעם איבערגעשריען האט קולות, אנדערע אלע פאר
 האט שפרוננען לאגגע מיט ארויף, דאף ביז׳ן אזש נענרייצט און
 ער האט — מאמע!" ,מאמע! איר. צו געטאן לאז א יהודה זיף

 אין אבער הענט. די אויסגעשטרעקט אים צו האט זי נעשריען.
 מען האט אנגענומען, געהאט שוין זיי האט ער ווען רגע, דער
 דערהערט, ער האט דאן אפגעשטויסעף און געטאן אפ5 א אים

קול: א אויף הויף געזאנט האט איינער .ווי
ער! איז דאם —

מעסאלען. — דערזעהן און ארומגעקוקט זיף האט יהודה
 א ערשטוינט האט — מעררער? דער איז א דער אט וואט? —
 בעוואפע־ פראכטפולער א אין לעגיאנער שלאנקער א געטאן פרעג
איננעל. א גאר נאף דאף איז ער — גונג.

 פארגעסען ניט אפגערופען, זיף מעסאלע האט— געטער! א —
 מין נייער א גאר — ווערטער. די פונאנדערצוציהען אצינד אפילו

 זיין מ׳מוז אז דערהערענריג, זאגען סענעקע וואלט וואס פילאזאפיע!
 מער• דער דאם איז ער — טויט! אויף האסען קאנען צו כדי אלט,
 איר שוועסטער. זיין שטייט ד$רט מאמע; זיין איז אט און דער;
משפחה. גאנצע די דא האט

 דעם פארגעסען יהודה האט טייערסטע זיינע צו ליבע פאר
בעטען; גענומען איט האט ער און יוגענד-פריינד זיין מיט .ברוגז
 אמא• אונזער פון נאמען אין מיינער! מעטאלע א זיי, העלף —
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 רעסד וועגען דיך בעט יהודה, איך, דיי העלף פריינדשאפט, ליגער
 דך ווענרענריג און הערענדיג. ניט געמאכט דך האט מעסאלע

געזאגט: ער האט אפיצער, צים
 אויף אונטען נוצליך. זיין ניט מער שוי^דא אייך קאן איך —

 לעבען אוועק! — עראם איגטערעסאנטערי סך א איז נאם דער
מארם! זאל

 3גיפ אים האט יהודה ארויסגעגאנגען. ער אין ווערטער די מיט
 גע- זיך ער האט נשמה פארביטערטער א מיט און פארשטאנעף

הימעל: ביים בעטען
 די זיין איך זאל גאט, א נקמה, דיין פון שעה דער אין —
דערשלאגען! אים וועט וועלכע האנט,
 דורכצושטו- איינגעגעבען ענדליך אים זיך האט מיה גרוים מיט

אפיצער. צום זיך פען
 אויף רחמנית האב מוטער. מיין איז פרוי יענע האר, א, —

 גאט. דארטען. אן שוועסטער מיין אויף רחמנית אויך האב איר,
 בארימהערציגקייט מיט בעצאלען דיר וועט ער גערעצטיג, איז

בארימהערציגקייט. פאר
גערירט. ביסעל א געווארען קאנטיג איז מאן רער
 —געהייסען. ער האט — אדיין! טורעם אץ פרויען די אפ פירט —

 מיר וועט איר געשעהן! ניט בייז שום קיץ אבער זיי זאל עם
זיי! פאר ענטפערן

 צו- האבען רואם לייט, די צו געווענדט דך ער האט דערנאך
:יהורה׳ן געהאלטען

 איט פירט און הענט די אים בינדט שטריק, אהער בריינגט —
 אנטרינעף ניט שוין ער וועט שטראף זיין פץ ארוים, נאם -רער אויף

אי אין תירצה, קליינע די אוועקגעפירט. מען האט מוטער די
 איד פחד, און אימה פאר פארגליווערט ווי שטוב־קליידער, רע

 בליק לאנגען לעצטען, א שומרים. אירע נאכגעגאנגען אווטאמאטיש
 דאט פארבארגען ער האט רערנאך צוגעשיקט. די יהודה האט
 ציי- אייביגע אויף ררעלען וואלט ער ווי גלייך הענט, די אין פנים
 אויך ער האט צי בילד. דאזיגע דאס זיכרון אין איינקריצען טען

געזעהן. ניט קיינער האט ראם — פארגאסען טרערען
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 יענער פארגעקומען אים אין איז אויגענבליק דאזיגען אינ׳ם
 פרי- — איטליכען מיט געשעהן מוז וואם גילגיל, !זואונדערליכער

 שוין האט לייענער אויפמערקזאמער רער שפעטער. אדער הער
 געווען בטבע איז בן־ישראל יונגער רער אז בעמערקט, ■מסתמא

 געוויינט׳ ס׳איז ווי נאטור, ווייכער א מיט פרוי, א ווי כמעט צארט
 אי- ביז׳אהעריגע זיינע ערציהונג. ליבעפולער א ביי פאל דער ליך

 פין זייטען הארטערע די אויפגעוועקט ניט האבען בערלעבינגען
 צייט צו צייט פון געהאט. יע אפילו זיי האט ער אויב נאטור, יזיין

 אבער האבען זיי ערגיץ, פון נטיות לייכטע פילען ער פלעגט
 איינצינער רער איננעל. א פון חלומות בעשטימטע געהאט קוים

 אין געווען שטארק גאנץ אהער ביז איז וואס באראקטער׳שטריך,
 דער צו ליבע פאיגעטערישע כמעט די געוועי איז וועזען, זיין

 ארויסגע־ ניט האט סימן שום קיין שוועסטער. דער צו און מוטער
 פארגעקומען; אצינד אים אין איז וואם פארענדערונג, די געבען
 אויסגעשטעלט און קאפ רעם אויפגעהויבען האט ער אז נאר,"

 ביז־ זייער פארלארען ליפען זיינע האבען בינרען, צום הענט די
 אוג־ ער האט מאמענט דאזיגען אינ׳ם אויסדרוק, ווייכען :אהערינען

קינרהייט. דער אונטער שטריך א טערגעפירט
מאן. א נעווארען איז אינגעל דאם

 אוךאיירערער הויף, דורכ׳ן געטאן זעק א האט טרומייטען־סיגנאל א
 טעראסע. די פארלאזען סאלדאטען די האבען פאדקלונגען, האט

 זיף שטעלען צו העזה קיין געהאט ניט האבען וואס זיי, פון סף א
 אוועק־ ווירער האבען זאכען, אנגעראבירטע די מיט רייהען די :אין

 בע• זיך האט ארום און ארום ערר די און רויב, זייער נעווארפען
 אויך זיינען עם וועלצע צווישען זאצען, המינים כל מיט זיעקט
חפצים. טייערע גאר יעווען
 סאלרא־ די זיינען נאם, דעי אויף ארויסנעקומען איז יהודה אז

 גע׳ נאר האט אפיצער רער און אויסגעשטעלט, געווען שוין טען
בעפעלען. לעצטע זיינע אויספירען מ׳זאל ווארט,

 האט דינסטען און קנעכט אלע און שוועסטער די מוטער, די
 חורבות די וואס טויער, צפונ׳ריגען רעם דורך ארויסגעפירט מען

הארק־רייסענדיגע וועג. דעם אים צו פארשפארט כמעט .האכען
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 דינסטעי" און קנעפט די צווישען פון געטראגען דך האבען יללות
 ווען און נעווארען. געבארען הויז אין רא זיינען זיי פץ סך א וואם

 דאם און פערר די יהורהץ פאר פארבייגעטריבען סיף צום מ׳האט
 פארשטיין,. צו אנגעהויבען ערשט ער האט הויף, פון פיך גאנצע

 הויד דאם אפילו נקמה, פראקוראטארם דעם זיין ס׳וועט גרוים ווי
 זאך לעבעדיגע שום קיץ דערפץ. געווארען פארמיטען ניט איז

 זיך וואלטען טאמער און פארבלייבען. אים אין געטארט ניט האט
 אויפ" העזה די געהאט וואלטען וואס היץ-קעפ, געפונען יהודה אין

 גורל רער וואלט שני־למלך, רוימישען א אויף האנט די ציהייבען
 אג• דער און התראה, א פאר רינען זיי הויז נשיא׳ס דעם חור פין

 שטענדיג די פאר וואלט פאלאץ חרוב-געווארענעם דעם פץ בליק
רערמאנונג. לעבעדיגע א געווען

 צו- מ׳וועט ביז געווארט, ווייטענם דער פץ האט אפיצער דער
טויערן. די מאכען ט5רע

 נאר אץ אויפגעהערט; כמעט שוין האט גאם אץ קאמף דער
 האבען הייזער אייניגע פון ער5דע די איבער שטויב וואלקענם די

 געווארען ניט נאך איז מהומה די וואו ערטער, די אויף געוויזען
 שורה, אץ שורה געשטאנען איז קאהארטע די איינגעשטילט,

 סדר. און גלאנץ פריהערדיגען איר פון האר קיץ פארלארען ניט
 וועגען־ נאר געטראצט יהודה האט דך, אן פארגעסען אינגאנצען

 צווישען געזוכט אוטזיסט האבען אויגען זיינע אץ געפאנגענע, די
שוועסטער, די און טוטער די זיי

 זיך־ און פדוי א אויפגעהויבען ערר רער פון זיך האט פלוצלונג
 זי־ האבען סאלדאטען אייניגע טויער, צום צוריק נעטאן ווארף א

 ארויס- זיי, פון ארויסגעטאכט זיך האט זי אבער אנכאפען, געפרובט
 צוגעלאפען איז ד געלעכטער. הויכען א מחנה דער ביי רופענדיג

 5קניה זיינע ארומגענומען אין פיס זיינע צו צוגעפאלען ן, יהודה צו
 אראפנע- ה^ר בעדעקשע שטויב מיט גראב די איר זיינען דערביי
אויגען. די איבער פאלען
 גאט. — געזאנט, איר צו ער האט — עטרה, גוטע עמרה, —

!ניט שוין עם קאן איך !העלפען דיר זאל
ווארט, א אויסצוריירען אימשטאנד געווען ניט איז זי
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ן איינגערויטט איר אץ איינגעבויגען דך האט ער
 מיי. מאמען רער פאר און תירצה׳ן פאר לעב עטרה, לעב, —
און.-. אומקערען זיך זאלען זיי גער:
 שפרוגג א האסטיג האט זי נ• אפגעשלעפט זי האט סאלראט א

אריין. הויף אין צוריק אריינגעלאפען טויער דורכ׳ן איז און געטאן
 וועלעץ מיר — געהייסען אפיצער רער האט — זי לאזט —

 פאר אויסגיין סיי״ווי דארטען וועט זי און הויז, ראם פארחתמענען
הונגער.

 און, ארבעט רער צו גענומען זיך ווידער האבען סאלראטען די
 הויז, זייט טערב׳ריגער דער צו אוועק זיי זיינען ווערענדיג, פארטיג

 פאלאץ רער און טויער. רעם פארשליסען צו דארטען אויך כדי
וויסט. און ליידיג שטיין געבליבען איז בית״חור פין

 דארט שלאס״טורים. צום אוועקגעטארשירט האט קאהארטע די
 דער פון ווערען גענעזען צו פארבליבען, פראקוראטאר דער איז

 צעהן און געפאנגעגע. די איבער פסק זיין ארויסגעבען און וואונד
מארק-פלאץ. דעם בעזוכען געקאנט ווירער שוין ער האט אדום מעג

 פאר־ צום געקומען לעגיאנערען אפטיילונג א איז מארגען אויף
 איי" אויף טויער און טיר פארהאקט האבען זיי •, פאלאץ לאזטען

 הויז צום צוגעשלאגען און וואקם מיט זיי פארחתמעט צייטען, ביגע
: אויפשריפט לאטייגישער א טיט ברעטעל א

אייגענטום. ם ר׳ ס י ק רעם איז ם א ד

טייל. ערשטער *הו;



טייל צווייטער



קאפיטעל. ערשטער

יום. אר קווינטום

 סאמע אויפץ געלעגען איז וואם מיזענום, האפען־שטאט רער פון
 זיינעץ נעאפא^, פון דרוס-מערב-זייט צו מייל עטליכע קאפ שפיץ

 47 מיט אבער הורביח. און רואינעס נאר איבערנעבליבען אצונד
 וויבטינסטע די פון איינע נעווען זי איז שגי בית חורבן פארן יאר

איטאליע. פין ברעג מערב׳ריגען אויפ׳ן ערטער
 ארויפגעשטי. יאר יענעם אין וואלט וואם רייזענדער, דעם פאר

 גע־ צו ברי קאפ, אויפ׳ן מויער־וואנט שטאטישער רער אויף גען
 דע• זיך וואלט ים־אויסגום, נעאפאלער איבער אויסזיכט די ניסען

 אנט• וואס בילד, אומפארגלייפליכע אייגענע דאם אגטפלעקט מאלט
 רוי־ דער ברעג, מאלערישער אייגענער רער אצינד. אונז ציקט

 וועלבער הימעל, טיף־בלויער רער וועזוביוס, פין קאנום בערריגער
 נא־ דער פון מיט.איםקיע אינדען, ליבליכע די אין זיך שפיגעלט

 זיינע פאר געלעגען וואלט אלץ — ווייטען, פון קאפרי און הענט
אצונד. ווי אזוי אט דעמאלט בליקען התפעלות׳דיגע

 זיך ער וואלט ׳בילר צו בילד פון בליק זיין אריבערטראגענדיג
 ענדליך אויסזיכטג וואונרער-שיינער דער פון אפרייסען געקאנט ניט

 איינררוקען בעצויבערגדיגע שפע דאזיגער רער פון פארמאטערט במעט
 הייג־ ביי איז וואס בילד, א זיך פין ווייט ניט דערזעהן ער וואלט
 רעזערוו• רוימישען פונ׳ם העלפט די : מער ניטא שוין טאג טינען

 הא• אין אונטען פאראגקערט געלעגען טייל צום איז וואס פלאט,
וואסער־ אויפ׳ן מאנעוורעם און איבונגען נעמאבט טייל צום פען,
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 סאמע וואנט שטאטישער דער אין איז צייט אלטער יענער אין
 שטאט פון זיף ס׳האט -וועלבען דורך טויער, א נעווען ים ביים

 אין איבערגעגאנגען דא איז און ברעג ביז׳ן גאה א געצויגען אהער
 טטא• עטליבע היפשע ארויטנעשטרעקט האט וואט ראם, ברייטען א

אריין, ים אין דיעס
 איז וראם וועכטער, דער איז אלול״פרימארגען קילען א אין

 געווא" אויפגעוועקט טייער, איבערן מויער״וואנט רער אויף געשטאנען
 געגאנגען איז וואט מענשען, רעדעל א דורך דרעמעל זיין פון רען

 גע" האט ער שמיעט, לעבעדיגען הויצען א מיט פארנומען גאם, אראפ
דרעמעל. זיין אין ארייננעפאלען ווירער איז און זיי אויף קוק א באפט

 דאט ,מאן דרייסיג — צוואנציג פון בעשטאנען איז רעדעל ראם
 יוייניג פארשפרייט האבען וועלכע פאקלען, מיט שקלאפען רוב

 ריח מיט׳ן ליפט די אנגעפילט און רויף שטארקען א אבער שיין,
 צופריהער אויף געגאנגען זיינען הארען די בשטים, אינדישע פון

 שוין ציג,6פי יאר א פון מאן א זיי, פין איינער האנט, אין האנט
 ביסעל קארגען דעס איבער נעטראגען האט פליך, שטיקעל א מיט
 מיהאט וואט אויפטערקזאמקייט, דער פין לארבער־קראנץ. א האר
 געווען איו ער אז דרינגען, געקאנט מען האט ארויטגעוויזען, אים
 גיט־ דאזיגער רער פון הויפט-העלר דער און מיטעלפונקט רער

 טאגעם ברייטע געטראצען האבען אלע קאמפאניע, ברירערליכער
 איז קוק איין בעברעמט, פורפור טיט שטאף, וואלענעם ווייטען פין

 דאס אז ספק, שום אהן רערקאנען צו וועצטער פא־ץ גענוג יעווען
 אונטערגע־ האבען וואט לייט, הויכגעשטעלטע זעהר געווען זיינען
 אפ• זיין לכבוד מאלצייט א נאף שיף זיין אויף פריינד זייער פירט
 אונטערגעהערטער דער נאבט, גאנצע א געדויערט האט וואט פאר,

השערה. דאזינע די בעשטעטיגט האט שטועם
 אפגע• רערעל פונ׳ם איינער זיך האט —קווינטום, מיין ניין, —
 פוץ עוולה א ווירקליף ס׳איז לארבער״קראנץ; אין מאן צום רופען

 אונז. פון אוועק גיך אזוי ווידער שוין ריף נעמט זי וואט פארטונען,
 אויף וואט ימ׳ען, די §ון צוריקגעקומען דאף ביסטו נעכטען ערשט
 געהאט ניט צייט יין ק אפילו נאף האסט דו גיבראלטאר. זייט יענער

׳ יבשה רער צו פוטטריט דיין צוריקצוגעוויינען



 ,צווייטער א אויסגערופען האט קאסטאצ׳ן ביי שוועד איך —
 ניט דך לאמיר — אריינגעקערט צופיל ביסעל א קאנטיג האט וואם

 ,אפגעווינען צוריק נאד וויל קווינטוס אונזער מזל! אויפ׳ן קלאגען
 אויף שפיל׳ביינדלעך אנגעווארען. נאכט היינטיגע האט ער וואם
 אויף שפיל׳ביינרלעך ווי אנדערש עפעס גאר איז ים אין שיף דער
קווינטום? אדי, ניט אפשר —יבשה, דער

 —דריטער א געזאגט האט—פארטונען! אויף ברוגז ניט זייט—
 גע׳ זי האט אנציום אין קאפריזנע. ניט און בלינד ניט איז זי

 אמת, רורער. זיין זי פירט ים אויפ׳ן און קווינטוס׳ן צו שמייבעלט
 אים זי בריינגט רען צי אבער אונז, פץ אוועק אמאל אים נעמט זי

ניצחונות? נייע מיט אפ צוריק ניט מאל איטליכס
 האט —אונז, פון צו אפט אזוי אים עם נעמען גריצען די —

 גרי• די אויף בייזערן זיך לאמיר —איינער. נאך אריינגעמישט ויך
 איג• זיי האבען האנדעל רעם איבער געטער. די אויף ניט ען,5

.האלטען צו מלחמה פארגעסען גאנצען
 איז אץ טויער דעם דורכגעגאנגען קאמפאניע די איז דערווייל

 פאר געלעגען בוצטע די איז הערליך דאם. אויפ׳ן ארויסגעקומען
 האט יס׳פארער אלטען פאר׳ן שיין. פארטאגיגען פון גלאנץ אין זיי

 פריינדליצער א ווי געקלונגען בוואליעם די פץ פליעסקען דאס
 קרעפטיגע די געשעפט ער האט אטעס״ציהען טיפע אין ברוך־הבא.

 די ווי געשמעקט בעפער אים פאר וואלט זי ווי גלייך לופט, ים
. האנט די אויפגעהויבען האט ער נרד-בשמים.

 געווען מקריב איך האב פרענעסטע אין אנציום, אין ניט —
 איך .מערב׳זייט פון ווייט ווינט דער זעהט! און — קרבנות מייגע
 —גנעדיגי מיר צו געווען שטענדיג ביסט דו פארטונע! א ריר, דאנק
.טאן ערנסטען א מיט געזאגט ער האט

 שקלאפען די אויסרוף; זיין איבערגעחזרט האבען פריינד אלע
פאקלען. די מיט געפאכט האבען
 ווייזעג־ גערעדט, ווייטער קווינטום האט—אן! זי קומט אט —

 דארף —דאם. זייט יענער אויף נאך ווייט גאנץ גאלערע א אויף דיג
 דען איז ליבהאבערץ? אנדער א גלוסטען ים-פארער א גאר דען
קאיום? איר, פין בעחנטער לוקרעציע דיין
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 שיף, רער אנטקעגען נעקוקט ער האט אויגען לייכטענריגע מיט
 מאסט־ נידעריגען אויפ׳ן ברעג; צום דערנעהענטערט דך האט וואס
 דך האבען רודערם די זעגעל. ווייסער א געפלאטערט האט בוים

 אומבעוועגליך, געבליבען רגע א אויפגעהויבען, און אראפגעלאזען
 ריט׳ די ווי פונקט וואסער, אינ׳ם אוגטערגעטוגקט דך ווידער ראן

.פיש שווימענדיגען א פון בעוועגונגען מישע
 ניט געזאגט, ערנסט ער האט געטער! די ניט לעסטערט —

 געלע׳ די אונז גיבען זיי שיף, דער פון אויגען די אראפנעמענדיג
 אליין זיינען מיר אין פייאיגקייטען, אונזערע ארויסצוווייזען גענהייט
 גרי• די שייף איז וואט און אוים. ניט זיי ניצען מיר אויב שולריג,

 בין איך וואס יס׳רויבער, די אז לענטילוס, מיין פארגעסטו, כען,
 איבער ניצחון איין גריכען. אויך זייגען שטראפען, צו זיי געשיקט

.אפריקאנער די איבער ניצחונות הונדערט ווי ווערט מער איז זיי
 אדיין? ים עגייאישען דעם אין אוועק זיך לאזטו עם, הייסט —

 .שיף זיין אויף גערוהט אלץ נאך האט בליק ים־פארערס דעם
 זארג׳ ניט פליהט פייגעל א לייכטקייט! א ס׳אר חן! א ס׳אר —
 האט —קוק! א גאר גיט אינדען! גענארערישע די איבער לאזער

 צום דך געווענדט און פארכאפט דך גלייך נאר געזאגט, ער
 עגייאישען אין פאר איך יע, לעגטולום, מיין אנטשולדיג, —פריינד:

 וועל נאהענט, איז אפפאר מיין פון שעה די ווי אזוי און אריץ, ים
 עב זאל אונז צווישען אבער דערפין, סיבה די פאיטרויען אייך איך

 דעם אויפווארפען עם זאלט איר וועלען, ניט וואלט איך בלייבען,
פרייני, א מיינער איז ער אים. בעגעגענענדיג דואומוויר,

 אלכטנרריה־של־מצרים און גריכענלאנד צווישען האנדעל דער
 צווישען ווי וויכטיג אזוי פיגקט אפשר מסתמא, ווייסט איר ווי איז,

 צו־ פארגעסען האט פאלק דארטיגע דאם רוים. און אלכסנדריה
 טריפטאלעמו: אץ צערסאליען די לכבוד יוס׳טוב דעם פייערן

 ניט אפילו איז וואט אימגערעטעניש, א דודך נעשטראפט די האט
 אזוי געווארען דארטען איז האנדעל דער אין איינצוזאמלען. כדאי

 אפילו. טאג איין אק^קיין אפהאלט קיין זיין ניט טאר עס אז גרוים,
 ים־ כערסאנעסער די פין געהערט אויך מסתמא דאך האט איר

 איך עווקסינום. אין נעסט א געמאכט זיך האבען וואט רויבעד,
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 נעב- ! ניטא גאר זיינען מזיקים גרעסערע קיין י באקצום ביי שווער
 "5דור האט פלאט זייער אז יריעה, א אנגעקומען רוים קיין איז טען

 ביי גאלערעם די גרונד צו אראפגעלאזט באספאר, דעם גערודערט
 אין און פראפאנטידע, דורף דורצגעזעגעלט כאלקעדאן, און ביצאנץ

 עגייאישען אין ארייגגעריסען זיף אצינד גזילה נאף דארשט זייער
 אין ארום פארען שיפען זייערע רואם תבואה׳סוחרים, די אדיין, ים

 און שרעק פאר אויםער'זיף זיינען ים, מיטעללענדישען פונ׳ם מזרח
 וועלכער קיסר, צום הילף נאף געווענרט זיף זיי האבען מורא,
 פון גייען נאף היינט אין אויריענץ. א אויף אויפגענומען זיי האט

 האט ער .״ — מיזענום פון און גאלערעם הונדערט ארוים ראווענע
 פון נייגיריגקייט די צורייצען וועלענדיג ווי גלייף אפגעשטעלט, זיך

!איינע נאר מיזענום פון און — פריינר זיינע
מזל־טוב! דיר ווינשען מיר קווינטום! גליקליכער —
 רערהוי" וועסט דו אז סימן, א איז בעשטימינג דאזיגע די —

 ווי ווייניגער ניט דואומוויר, אלם ריף בעגריסען מיר ווערען, פעץ
!דואומוויר

 שענער נאף קלינגט ראם — דואומוויר דער אריום קווינטום —
טריבון! דער אריום קווינטום ווי

 מיינע הארצען, טיפען פון אייף דאנק איך אייף, דאנק איף —
 — ראם אט זעהט איר געענדיגט, ניט נאך האב איף הכלל, פריינד.

!לייענט נאט
 ארויסגעצויגען ער האט טאגע זיין פון פאלבען די צווישען פון

 ווער־ די מיט פריינד זיינע זי דערלאנגט און מגילה פארמעטענע א
 האב סעודה, די געפראוועט האבען מיר ווען ביינאכט, היינט : טער
סעיאנוס׳ן, פון — בעקומען ראם איף

 דער אין געקלונגען דעמאלט שוין האט נאמען דאזיגער דער
 חרפה, רער פון ריין געווען ראן נאך איז ער ;וועלט רוימישער

שפעטער. געווארען בערעקט איז ער וועלכער מיט
 קול איין אין אויסגערופען אלע האבען — 1 סעיאנוס׳ן פון —

 וואס איבערצולייענען, כרי רעדעל, א אין צונויפגעשטופט זיף און
געשריבען, האט שררה הויכער דער

רואומוויר. רעם רופום, צעציליום צו "סעיאנום
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רואימוויר. דעט רו£ום, צעציליום צו "פעיאנים
סעפטעמבער. 19 רוים,
 אריים קתינטום ווענען ידיעות ניטע בעקימען האט קיסר דער

 ער תאם גבירות, די פין נעהערט ער האט דעדהייפט טייבין. דעם
 אז ווילען, זיין איז דערום ;יט׳ען מערבדיגע די אין געתיזען האט
טזרה. קיץ אתעקלאזען תיכף־ומיר זיך זאל קודנטים דאדגער דער

 אויטגע• טרירעטעס, הונדערט אז קיסר, דער בעפעלט ווייטער
 ווערען אלויטנעשיקט תיכף זאלען מלחמה, צו פארטיג און ייכט

 יב/ עגייאישען אין בעוויזען דך האבען וואם פיראטען, די קעגען
 אי" אייבער־קאמאנדע די איבערנעטען זאל אריום קתינטום אז אין

פלאט. דאזיגען בערן
צעציליום. דיר, אויף דך איך פארלאז פרטים די אין
 ארוים" עם וועסט דו ווי תערען, אפנעלייגט ניט טאר שליחית די
קתינטים׳ן. פאר אין דיר פאר בעפעלען בייגעליינטע די פין זעהן

,סעיאנום."
 פאפיר. ראם לייענען דעם אייף געלייגט ניט אכט קיץ האט אריום

 שיף, רער מיט פארנימען נעווען איז אויפמערקזאמקייט נאנצע זיין
 אנגעהויבען ער תאט ענדליך נעהענטער. אלץ צינעקימען איז תאם

 אלם טאגע. זיין פין פאלע א מיט לופטען דער אין פאכען צו
 הינטער" אין פאנען־מאבט אייפץ דך האט צייכען אריפ׳ן השיבה

 אויפ׳ן ן פלאג פורפור-רויטער א אויפנעהייבען שיף פין טייל
 ארויפגעקלע־ מאטראמען, עטליבע נעתיזען זיך האבען באלתערק

 אראפ" אין רייעס די אויף קאנאטען די איבער דאיען פון טערט
 גע" אנגעשטעלט איז שיף פין שנאבעל דער זעגלען. די געצויגען

 נעתארען איז רורער״קלעפ די פין טאקט דער ברעג, צים ווארען
 געשווינדקייט גאנצער דער מיט דך האט שיף די אץ האסטינער

 קאנטי־ א טיט פריינר. זיינע אין אריוס׳ן אויף גלייך געטאן לאז א
 בעתעגיננען אלע געפארשט בליק טריבינם דעם האט הנאה גער
 דעכו געפאלגט האט ד וועלכער טיט גיכקייט, די שיף, דער פין

 *אבע נעהאט האבען גאנג איר פץ זיבערקייט די שטייער״רודער,
אמלחמה-שיף. פאר ווערט זונדער
 איינער אפגעריפע; זיך האט —!נימפען די ביי שווער איך —
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 קאנעי מיר — מגילה. די קווינטוס׳ן אפגעבענדיג פריינד, די פון
 ווערען• געגרויסט ערשט וועט פריינד ארנזעד אז זאגען, ניט 1שר
 טיט איבערנעמען זיף מעגען טיר גרוים. גענרג אצינד שוין איז ער

 עפעס נאף האסטו פריינד. הויכנעשטעלטען אזא פין ליבע רער
אונזערטוועגען? פאר גייס

 און — געענטפערט. אריום האט — גורנישט, מער ניין, —
 רוים, אין איז געווארען, נעוואר אצונד דא זייט איר וואם דאם,

 ניט. ניים קיין לאנג שוין פארום, אויפ׳ן און פאלאץ אין דערהויפט
 אינסטרוקציעס גענויערע די פארזיכטיג, זעהר איז דואומוויר דער

 טרעפען וועל איף ו א ו ו טאן, צו האב איף ס א ו ו דעם, ווענען
 דארטען שיף; דער אויף דערגיין ערשט איף וועל פלאט, מיין

 אבער טאמער פאקעט. גוט־פארחתמעטען א אין טיר אויף זיי ווארטען
 זיי פאר זייט טא קרבן, א געטער די ברענגען צו בדעה איר האט

 ערנעץ זעגעלט ארער רורערט וואם פריינד, אייעד ווענען מתפלל
 זיף נעזאגט, ער האט — שיף די שוין איז אט נאר צו. סיציליע צו

 טיף אינטערעסירען מאטראסען די — ים. צום ווענדענדיג ווידער
 קיין ניט ס׳איז קעמפען. און זעגלען מוזען זיי טיט וועל איף זעהר,

 דאזינער; דער אט ווי אזוי ברעג א צו צושטיין צו ארבעט גרינגע
 מיד וועלען דורכפירען, עם וועלען זיי אזוי ווי טאן, קוק א לאמיר
געניטשאפט. און בריה׳שאפט זייער וועגען מיינונג א שאפען זיף קאנען
? אומבעקאנט דען ריר איז שיף די הייסט, וואם —
 וועל צי ניט, אפילו ווייס איף און מאל, ערשטען צום זעה איף —

טענשען. בעקאנטען איין כאטש געפינען איר אויף איף
. מעלה? א דען דאם איז —
 גיף ווערען שיפסלייט מיר ז$גען... צו וואם קנאפ ס׳האט —

 סכנה אומגעריבטער פון שעה דער אין זיף. צווישען בעקאנט
שינאה. סיי ליבשאפט, סיי געבארען ווערט
 אין טיף נאנק שמאלע, לאננע קלאס צום נעהערט האט שיף די

 אומגע׳ האסטיגע, פאר נעבויט מלחמה־־שיפען, זיצענדיגע וואסער
 ניט, זעלטען געווען איז קאנסטרוקציע איר בעוועגונגען. ריצטע

 כוואליעם די אז כוח, אזא טיט געשפאלטען זי האט וואסער דאם
 הייף דער אין געהויבען שפריצענדיג און שוימענדיג זיף האבען
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 פארער־ אויסגענויגענער שיין זעהר דער שיף. זייטען ביירע אויף
 אזוי מאל צוויי דעק איבערן רערהויבען זיף האט אירער טייל
 זיי• די אויף בעצירט געווען איז און וואוקס מענשענם א ווי הריך
 עט׳ מושלען. אויף בלאזען וואם טריטאנען, פון פיגורען מיט טען
 קיל, צום בעפעסטיגט וואסער׳ליניע, *דעו פון נידעריגער וואס
 שנאבעל מין א ׳— ם ו ר ט ס א ר ס א ר ארויסגעשטארצט האט

 אין געדינט האט וואש בעשלאגען, אייזען מיט האלץ, פעסטען פון
 שי־ די וועלכען מיט געווער, שרעקליף א פאר יס״געשלעגען די

אנדערע. די איינע דורנשטעבען פלעגען פען
 פעסטען א מיט בעשלאנען געווען זיינען שיף זייטען ביירע

 שיין א מיט ארומגערינגעלט געווען איז בארט דער *איבערציה
 וואסער, אונטערן נירעריגער, ביסעלע א און ווענטעל; געשניצט

 בעשיצט לעכער, קיילעכריגע שורות דריי געזעהן זיף האבען
 די בעוועגט זיף ס׳האבען וואו אקסען״לעדער, פון ברילען מיט

 קאנאטען, געזונטע צוויי זייט. יערער אויף זעצציג צו — רורערם
 ס׳זיינען אנקערם וויפיל געוויזען, האבען אנדערן, איבערן איינער

פאדער־דעק. אויפ׳ן דא
 געזאגט האט אייבער־דעק פונ׳ם קאנסטרוקציע פשוטע די

 פאר־ דערהויפט זיף האט שיף רער פון עקיפאזש דער אז ערות,
 צר מער שיף, מיטען אין אומגעפער רורערס. די אויף לאזען

 געהאלטען זיף האט וואס מאסטבוים, א געשטאנען איז פארנט־צו,
 בעפעם׳ געווען רינגען מיט זיינען וועלצע שטריק, שטארקע דורף
 שטריקווארג ראם באלווערק. זייט אינווייניגפטער דער צו טיגט

 דעם פאר געווען נייטיג ס׳איז וואם רעם, נאר,פון בעשטאנען איז
 אויף רייע, רער און זעגעל פירקאנטיגען גרויסען איינאיינציגען

געהאנגען. איז ער וועלכער
 רעם אראפגעצויגעץ געהאט האבען וואם מאטראסען, די אויסער

 פריינד די האבען רייעס, די אויף געשטאנען נאף זיינען אין זעגעל
 גע־ איז ער שיף; אויפ׳ן מאן איין נאר בעמערקט יבשה דער פון

דעק, אויפ׳ן פארגט פאנצער אין העלם אין אנגעטאן שטאנען
 גע• זיינען וואס רורערם, דעמבענע צוואנציג הוגדערט די

 אין זיף טיקען שטענדיכק פונים ווייס • גלאנציג ווארען



 דך האבען פיטטענשטיין, מיט אפרייבען אפטען פונ׳ם און וואסער
 וואלט האנט איין ווי גלייך טאקט, צום אראפגעלאזט און געהויבען

 ד אז גיכקייט, אזא טיט נעפלויגען איז שיף די און געפירט, די
דאמפער. היינטיגען א פון אפשטיין ניט אפשר וואלט
 ערשטען אוי^ן און האפטיג אדי ברעג צום געפלויגען איז זי

 חבירים, טריבונם דעם אז רידקאליש, משוגענערווייז אדי עפעם בליק
 אפילו האבען שיפעריי, אין בעהאווענט געווען ניט זיינען וואם

 וואס מענש, רער ה$ט פלוצלונג איר. פאר געהאט מורא ביסעל א
 בע׳ א טיט האנט די אויפגעהייבען בארט, אויפ׳ן נעשטאנען איז

 דער אין פליה׳געטאן א האכען רורערם אלע ; זשעסט מין דנדער
 אראפגע־ שנעל זיך און לופטען דער אין רגע א געבליבען הייך,

 גאלערע דו צוזאדען, און צושוימט זיך האט וואסער דאס לאזט.
 שטיין געבליבען מאל א מיט איז און געטאן טרייסעל א דך האט

 ווי- און — האנט דער מיט זשעסט א נאף געליימט. שרעק פון ווי
 שוועב א הויף, דער אין געט$ן פליה א רורערם די האבען דער

 הא- אצונד אבער , אראפגעלזיזזט זיך און לופטען דער אין געטאן
 די און פאראוים, אויף גערודערט רעכטם פון מאטראסען די כען

 אויף זיי האבען מאל צוויי צוריק. אויף — לינקם פון מאטראסען
 געגעבען דף האט שיף די אנאנד. קעגען נעארבעט אופן אזא

 דאן איז און אקם, אייגענער רער ארום ווי אדי איבער דריי א
ברעג. צום צוגעשטאנען רוהיג און לאנגזאם
 שיף, פון הינטערטייל דעם אויף זעהן געקאנט מען האט אצינר

 די מיט טריטאנען, אייגענע די מיט פארצירונגען זיינע אלע טיט
 שטייער־רודער מיט׳ן שיף, דער פין נאמען פונ׳ם אותיות נרויפע

 דער נעזעפען ס׳איז וואו פלאט-פארמע, הויכער דער טיט און
 רודער אויפ׳ן האנט די בעוואפענונג, פולער אין גבר א שטייערמאן,

 וואם דעכעל, געשניצט שיין און בעגולט הויך א אים איבער אין
בלאט. רידג-גרוים א ווי אזוי געשיצט אים האט

 *רער זיף האט איבערגעררייט, דף האט גאלערע די בשעת
 שיפס-לייט די און טרומייטען׳שאל שארפער און קורצער א הערט
 טיט בעוואפענט, פרעכטיג אלע דעק, אויפ׳ן ארויסגעלאפעץ זיינען

 שיף־ רי ווארף־שפיזען. אק פאנצערם גלאנציגע העלמם, קופערנע
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 אמתע די אין קאמף צום ווי אויסגעשטעלט זיך האבען סאלדאטען
 אפיצערען די רייעם. די אויף ארויפנעקלעטערט ה^בען מאטראסעץ

 צו• איז אלץ ערטער. זייערע פארנומען האכען מוזיקאנטען און
 שיף די אז רעש, ניט־נייטיגען און קולות אהן רוהיג, געגאננען

 ארי• דעק שטייערמאנם פון מען האט ראם, צום צוגעקימען איז
 זיך טריבין דער האט דא טראם. א ברעג אייפ׳ן בערגעווארפען

 ער וואם ערנסט, א טיט נעזאנט אין פריינד זיינע צו נעווענדט
:ארויסגעוויזען ניט ביזאהער אזא נאך האט

!חיב דער טיף רופט אצונד פריינד, מיין ני, —
 רער־• און קאפ פון לארבערקראנץ רעם אראפגענימען האט ער

קוביה-שפילער. דעם אים לאנגט
 האט — !מזל דעט פון ליבלינג א קראנץ, רעם צו נעם —

געזאנט. ער
 אפנעווי־ פרובען ווירער איך וועל צוריק, איך קום טאמער —

 קומען. ניט איך וועל ניצחון א אהן אבער סעםטערציעם; מיינע נען
אטריום. דיין אין קראנץ דעם אויף היינג

כפרר, פריינד אלע ארומגענומען האט ער
 ער האט פאקלען, זייעיע אנגעבויגען האבען רואם שקלאפען, די

 אומגעווענדט זיך ער האט דערנאך האנט. רער טיט געטאן מאך א
 טיט בילד פראכטפול א פארגעשטעלט האט וואם שיף, דער צו
 העלמם, זייערע אין מאטראסען שירות גלאנציגע־ אויסנעשטעלטע די

 איז ער אז .וואפען־פיץ און כלי־זיין פינקעלדינען און פאנצערם
 אין ,טיומפייטען די נעטאן שאל א האבען טראפ, אויפ׳ן ארויף
 פץ פלאג פורפורנער דער אויפגעוויקעלט זיך האט שיף אויפ׳ן

פלאט. פונ׳ם אויבערקאמאנדיר רעם
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קאפיטעל. צווייטער

גאלערע. דער אויף

 האט ער שטייערמאן־דעק, ארי&׳ן געשטאנען איז טריבון רער
 נע־ דואומווירם דעם טיט מגילה אצענע די האנט אין געהאלטען

 אויפזעהער דעם — הארטאטאר מיט׳ן גערעדט האט און פעלען,
רורערער. די אייעד
עקיפאזש? מיין׳ איז שטארק ווי —
 אויסערן צעהן און רודערער פופציג און צוויי הונדערט צוויי —

קאמפלעקט.
זיף? זיי בייטען אצט ווי —
שעה. צוויי אלע —

.פארטראבט וויילע א זיף האט טריבון דער
 גיט אבער ענדערן, דארפען עס ט׳וועט שווער. צו איז דאם —

 בייטאג ניט זיף אויסרוהען ניט דאף קאנען רודערער די איצטער.
ביינאצט. ניט און

זעגעלמייסטער: צום געווענרט זיף ער האט דערנאף
 נרינגער וועט די־זעגלען, אויף ציה גינציג, איז ווינט רער —

.רודערן דאם זיין
 בע• בעקומענע די ערפילען אוועק זיינען אויפזעהער ניידע אז

 הויפט" רעם — רעקט^ר צום צוגעגאנגען טריבון דער איז פעלען,
שטייערמאן.

שוין? דינסטו לאנג ווי —
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יאר. דרייסיג און צוויי —
געשוואומעך דערהויפט ביסטו ימ׳ען וועלכע אץ —
.מזרח-לאנד און רוים צווישען —
האבק. טאקע איך דארף אזעלכען אט —

 דואומווירם דעם איבערנעלייענט מאל א נאך האט אריום
.אינסטרוקציעס

 קאמפא־ פרן קאפ דעם פארביי מעסינע קיץ וועג דעם נעם —
 וועסט דו ביז ברעג, קאלאברישען דעם פאזע זעגעל דערנאך נעלע,

 דו מיד, זאג דערנאך... מעליטא. האנט לינקער דיץ צו דערזעהן
ים? יאנישען דעם בעהערשען וואם שטערן, די קאנסט
כוט. זיי קאן איך יע, —
 אויב קיטערע. קיין מזרח״זייט צו רורער מעליטא פון אלזא —

 ערשט איך וועל ווינט, גינציכען א שיקען אונז וועלען כעטער די
 בוב• אנטעמאנער רער אץ ווי פריהער ניט אנקער דעם ווארפען

דיה אויף זיך פארלאז איך שליחות. אייליגע א זעהר האב איך טע.
 האט ער אמת, פארזיכטיג. און קלוג קלוג, געווען איז אריום

 פרענעסטע אין מזבחות די אויף קרבנית רייכע געבראצט טאקע
 צו ניט דיקטירט אים האט קלוגשאפט זיין אבער אנציום; און

 פאררינט פארטונע בלינדער דער פון חסר דעם אז פארנעסען,
 אנשטרייננונגען, אייגענע פארדכטיגקייט, אייגענע דורך ניכער מען

 פץ הויפט-העלד אלם איר. לכבוד נדרים און קרבנות דורך ווי
 ביי פארבראצט בסדר נאכט נאנצע א ער האט מאלצייט, דעם
 דער־ האט ער נאר ווי אבער פריינח זיינע מיט שפיל און וויין

 כלייך אים אין זיך האט ים־לופט, פון אטעם ערשטען דעם שפירט
 ביז בערוהיכט, ניט זיך האט ער און ים־פארער, דער דערוועקט

 די פרטים. אלע אין שיף זיין מיט געווארען בעקאנט ניט איז ער
 אומ• טרעפען ניט שוין אים וועלען סיבות ניט־פאראויסגעזעהענע

 זעכעלמיים־ דעם רודערער, די איבער אייפזעהער מיט׳ן געריכט.
 ער האט אצינד ,אנגעהויבעך ער האט שטייערמאן דעם און טער

 מיט — אויפזעהער און אפיצערען איבעריכע די מיט בעקאנט זיך
 אי. פארוואלטער דעם מיט ים־סאלראטען, די פץ אנפירער דעם

 און שיף׳מייסטער מיט׳ן לאגער, איבער׳ן אין עסענווארג נערץ



 ער האט דערנאף פייער. דעם און קיר רער איבער ממונה מיט׳ן
 אוועקגעגליטשט ניט זיף האט זאף קיין שיף. גאנצע די בעקוקט

 איבערדבט, די נעענריגט האט ער אז בליק. שארפען זיין פין
 גבול דעם אין געפונען זיך האט וואס אלצדינג, געקאנט ער האט

 גא• די אז איבערצייגט, דף האט און שיף־ווענט, איינגע די פון
 צו אויסגעריכט און צוגעגרייט אופן בעסטען אויפ׳ן איז לערע

 טרע־ זיף קאנען וואט סיבות, פארשיירענע די צו און נסיעה דער
 ווערען צו בעקאנט געבליבען נאר אים ס׳איז וועג. אויפ׳ן פען
 עקיפאזש, רעם פין חסרונות און מעלית פערזענליכע די מיט

 דער געווען איז ראם קאמאנדע. זיין אונטער געווען איז וואם
 א געפאדערט האט און אויפגאבע רער פון טייל הארבסטער

 אייגע־ זיין אויף דערצו גענומען זיף האט ער צייט. ליינגערע
שטייגער. נעם

 פאר■' ים איבער געשוואומען גאלערע די איז טאג האלבען אום
 מערב-זייט פון געווייט כסדר האט ווינט רער ם. ו ט ם ע פ ביי
 פון הנאה גרויסער רער צו — זעגלען די אנגעבלאזען האט און

 איינגעטיילט. עוין געווען זיינען וואכען די זעגעלמייסטער. דעם
 בע• אפערשטול, א אוועקגעשטעלט מען האט פאדעררעק אויפ׳ן

 געשיקט האט טריבון רער און גערשטען, ארן זאלץ מיט שאטען
 אקע׳ אלע און נעפטון יופיטער. צו תפילות פייערליכע אים פאר

 זיי פאר אויסגעגאסען הילף, און שוק זיי ביי געבעטען •אנידעס,
 האט ראם, אפגע׳פטר׳ט קטירת. גערויכערט און וויין - נדרים
 זיף עקיפאזש, זיין דורלשטודירען בעסער קענען צו כדי אריום,

 איש־מלחמה אמתע׳ר א — קאיוטע גרויסער רער אין אוועקגעזעצט
פיס, די ביז קאפ פון

 פארנומען גאלערע, מיטען אין געפונען דף האט קאיוטע די
 אין פוס ררייסיג און ליינג רער אין פוס זעכציג און פינף פון שטח א

 לו־ גרויסע דריי דורף ליפט איר בעקומען האט און ברייט רער
 אין זיילעןן ראנד א אויף אנגעלענט געווען איז דאף רער קען.

 וועלכען אויף מאסטבוים, רער דורכגעגאנגען איז הדר מיטען
 שליי• שפיזען, העק, ארוס און ארים אנגעהאניען געווען ס׳זיינען

געגאנגען זיינען לוק יערער פון לינקם און רעכטם דער׳כלי׳זיין.
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 ויי מ׳זאל זאוויעסעם, אויף געהאנגען זיינען וואם אראפ־צו, טרעפ
 נע־ אצינד זיינען זיי ווי אזרי אראפציהעץ און ארויפציהען קאנען

 רואם האלע, א ווי אויסנעזעהן חרר דער האט ארויפגעצוינען, ווען
לוקען. די געווען זיינען פענסטער אירע
 פץ הארץ ראם זאנען צו אזוי נעווען איז קאיוטע דאזינע די
 שיפם־ אלע פאר זאמעלפונקט אלם געדינט האט זי שיף. דער
 גימנאם• אלם אויף שלאפ׳חרר, און עסצימער דירע, זייער — לייט

 ניט זיינען וואם שיפסלייט, די §אר אפרוה־ארט און זאל טישער
 *גע האט נעברויף פילזייטיגער דאזיגער דער פארנומען. נעווען
 אויפ׳ן דיסציפלץ שטריינגער דער אדאנק זיין, נעמאלט קאנט

 דאם מינוט רער צו פינקטליך רעגולירט האט וועלכע בארט,
 זיף האט אץ שיף דער אויף מענשען די פץ לעבען טענליכע
טויט. דער ווי אומברחמנות׳רינ און מויערפעסט נעשאפט
 אפלאט־ נעפונען זיף האט קאיוטע עק הינטערשטען אויפ׳ן

 נעזע־ איז דארט טרעפלעך. עטליכע אייף אויפגעהויבען פארמע
 געשטא• איז אים פאר רודערער; די איבער אויפזעהער דער סען
 הילצערנעם א מיט האט ער וועלכען אויף העזאנאנס-טיש, א נען

 זיין צו רודערער. די פאר טאקט דעם אויסנעקלאפט האטער
 וואסער־ א ארעד קלעפטיררע א נעשטאנען איז האנט רעכטער

 זיף פלעגען וואצען די ווען צייט, די רעגילירט האט וואם זייגער,
 ליגענדיגער העכער נאף א אויף זייגער, דעם איבער בייטען.

 בענולטער א טיט ארומגעריננעלט געתען איז וואם פלאטפארמע,
 ווא־ פון קווארטיר, טריבונס דעם געפונען זיף האט פארענטשע,

 איז דארט אים. ארום אלצרינג צוקוקען געקאנט האט ער נען
 מיט שטול א ה, ד. בימה, א און טיש א בעט, א נעשטאנען

 זיינען הפצים דאזינע די אנלעהן, הויבען א מיט און קישעלע א
כיד־המלף. טאקע געווען האנט ברייטער קיסר׳ם דעם אדאנק
 נאף צוריק אין הין זיף שאקלענריג היסב־שטול, דאזיגען אינ׳ם

 סאלדא־ דעם אריום, נעזעסען איז שיף, דער פץ בעוועגינגען די
 אננענור• א מיט טאנע, דער איבער ארויפגעווארפען טען־מאנטעל

 דער פון אויג שארף זיין אראפנענומען ניט ער האט שווערר, טער
שארף, אזוי פונקט בעטראכט צוריק אים האט וועלכע קאמאנדע,
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 איבער. ניט בליק זיין האט זאף מינדסטע 'די בגניבה. אפילו הגם
 די אויף אפגעשטעלט זיף ער האט אבער ליינגסטען צום געהיפט,

 ראם געטאן אויך ספק שום אהן וואלט לעזער דעה רורערער,
 אויפ• אגבליק דער ווא-לט הארצען אין אים ביי אבער אייגענע;
 טרי. דער וואס צייט דער אין רחטנות׳געפיל, טיף א נאר געוועקט

 אויף געקיקט אזוי ניט געוועלטיגער, פין איז סדר דער ווי האט, בין
 ווי• אויף ארבעט, זייער פון רעזולטאטען די אויף ווי פערזאנען, די

אים. פאר וויצטיג געווען זיינען זיי פיל
 זעהר געווען איז אגטפלעקט, אים פאר זיף האט וואם בילד, דאם

 הא• ליינג, גאנצער איר איבער קאיוטע, זייטען די ביי פשוטם. א
 בעפעס־ געורען זיינען וואם ביינק, שורות דריי געצויגען זיף בען

 איז שורה צווייטע די אז אופן, אזא אויף טימבערסען די צו טיגט
 — דריטע די און ערשטער, דער פון העכער און הינטער געווען

 זיינעץ רודערער זעבציג די צווייטער. דער פון העצער און הינטער
 פלאץ כעניג געהאט האט יעטווירער אז אזוי, אויסגעזעצט געווען

 גע־ געגוי האט ער נאר אויב רודערם, די טיט ארבעטען צו פריי
 ביי ווי זאף ועלביגע די גענומען, תוף אין טאקט. רעם האלטען

טאקט. צום רייען געשלאסענע אין מארשירען וואס סאלדאטען,
 דער ביי זיינען ביינק שורות צוויי ערשטע די פון רורערער די

 שורה דריטער דער פון רודערער די ווען בשעת געזעסען, ארבעט
 רורערם. ליינגערע געהאט האבען זיי וויילע שטיין, געמוזט האבען

 בליי טיט אנגעגאסען געווען הענטלעף די ביי זיינען רודערם די
 געגע" האבען וועלכע רימעגדלעף, בייגעוודיגע אין געהאנגען אץ

 האט אבער דערצו ווינט; קעגען רודערן צו מעגליכקייט די בען
 גע־ ה$ט אפט גאנץ און בריה׳שאפט, גרויסע א געפארערט דף

 פארפלייצען פלעגט כוואליע הויכע אומגעריכטע א אז טראפען,
רודערער. אומפארזיצטיגען דעם ארט פון אראפטראגען און

 דורף און לופט, פרישע אריין אויף איז רורער־לעצער די דורף
 שיין ביסעל ראם צוגעקימען איז דעק אויפ׳ן אויבען גראטעם די

 האט אלזא פרטים אייניגע אין גאלערע. דער פין קנעכט די פאר
 דערפץ אבער ערגער. נאף זיין געקאנט רודערער די פון לאגע די

זעהר געווען איז לעבען זייער אז געדרונגען, גארנישט נאף איז
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 געטארט ניט זיי האבען זיף צווישען מגע״ומשא שום קיץ אנגענעם.
 ער" זייערע אויף געזעסען זיי זיינען אוים טאג איין, טאג האבק.

 ארבעט רער בשעת ווארט; איינציג קיין אויסריירענדיג ניט טער,
 און פנים־, אין אנדערן רעם איינער זעהן געקאנט ניט זיי האבען

 פלע" אפרוהען, אויף געגעבען זיי מ׳האט וואס הפסקות, קורצע די
שלאפען. און עסען אויף אוועקגיין זיי ביי גען

 שקלאפען־ארבעט די געווען בכלל צייטען יענע אין איז שוועד
 סיי פעסטונגען, די פון וואלען די אויף □יי — פאר׳משפט׳ע די פון

 קריגם־גא׳ די אבער בערג־גרובען. די אין און שאסייען די אויף
 אנגעזעטיגט ניט זיף האבען האנדעלטשיפען די אויף ווי לערעם

 ים־ ערשטע די אויסגעשפילט האט דרואילום זינט קרבנות. מיט
 אפגעלייגט זיף רוימער די האבען פאטערלאנד, זיין פאר שלאכט

 פינקט ניצחון פון כבור דער געהערט האט זיי און רודערם די אויף
 די געווען זיינען רורער״ביינק דאזיגע די ים־סאלדאטען. די ווי אזוי

 די פון גבורה דער פון און מאכט וואקטענדיגער רוימ׳ם פון ערות
 די אויף געזעטען זיינען אומות אלע כמעט פון העלדען. רויטישע

 בעשטימט זיינען וואט מלחמה״געפאנגענע, רוב ראם ביינק, דאזיגע
 דעם און מוטקול״קראפט זייער דאנק א רורער־דינטט צום געוו^רען

 אנטקעגען בריט, א געזעסען איז דא צרות. אריבערצוטראגען כיח
 מיט באנק איין אויף קרים פון זון א אים הינטער ליוויער, א אים

 צווישען פארברעצער רוימישע טעבענער. א גאליער, א טקיט, א
 ווייטען פון בארבארען און כושים אידען, לאנגאכארדען, און גאטעץ

 פין ווילדער רויטהאריגער א — דארט אטענער, א רא צפון־לאנר.
 ריזען בלוי־אויגיגע — ווייטער אין היבערניע, פארווארפענער רעד

 געזעהן ניט קיינמאל מען האט זיי פין קיינעם קימבערלאנד. פון
 זינגענדיג. געהערט ניט קיינמאל מען האט קיינעם און לאכענריג

 זיפצען צום נאר דינט זי ווען צונג, די מענשען דעם טויג וואט
 די מחשבה? שום קיין אויסרריקען ניט טאר און קרעכצען און

 געגליפען געווען איז פאר׳משפט׳ע ארימע דאזיגע די פון מערבה
 מיט און פאמעליף שטרעבט וואט שטראם, אינטערעררישען א צו

 כמעט אבער פריי, רער אויף ארויטגאנג א געפינען צו מאטערניש
אומזיסט. שטענריג
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 חכמה, ווייניג צו געפאדערט האט רודעדער די פין ארבעט *די
 דאם שטרם, פון קראפט די גייסט. זייער שארפען קאנען ז$ל זי אז

 געניטשאפט די וואסער, אין רודערס די טונקען ראם און שוועבען
 תורה גאנצע די געווען איז דאם — ווינט, קעגען רורערן קאנען צו

 זיינען בעוועגונגען די אווטאמאטישער וו$ם און רורערער. א פון
 פארזיב• די אפילו איינגעבען, זיך זיי פלעגען בעסער אלץ געווען,

 גיכער געווען זיי פאר איז ים, אויפ׳ן נויטיג אזוי איז וואס טיגקייט,
 קנעצט" לאנגע די בעוואוסטזיין. פון איירער אינסטינקט פון אזאף

 געדולריג, זיי מאצען פארטעמפען, אומגליקליכע די פלעגט שאפט
 ווערען פלעגען זיי געדאנק. א אהן און ווילען א אהן געהארצזאם,

 א מיט אבער מוסקעל״קראפט, גוואלטיגער א מיט בעשעפענישען
 ארימע, געוויינליף די פון אויסגיין פלעגען וואם גייסט, אויסגעצאפטען

 סוף־כל־ פלעגען זיי ביז זכרונות, טייערערע נאך רערפאר אבער
 האל־ פון צושטאנד א אין מין^רה־שחורה, א אין אריינפאלען סוף
 ביסלעב- פלעגט צער און עלענד זייער בעוואוסטלאזיגקייט. בער
. רגילות. א זיי פאר ווערען ווייז

 ווייכען זיין אין געזעסען טריבון דער איו שעה א נאך שעה א
 פארשיי- די מיט פאינומען געווען זיינען מחשבות זיינע און שטול

 אויף שקלאפען די פון עלענר דעם מיט ניט נאר זאצען, דענסטע
 פון סיי בעוועגינגען גלייכמעסיגע זייערע אים. פאר רודער־ביינק די

 ער אין געווארען, נמאס באלד אים זיינען לינקם פון □יי רעכטם
 "סטיל" זיין מיט איינציגווייז. זיי בעטראצטען צו אנגעהויבען האט

 שרייב• זיין אויף בעמערקונגען געמאכט ער האט גריפעל אדער
 אים איז ארבעט זייערע וואס רורערעה, אייניגע ווענען טאוועל

 אלץ ווען אז רערביי, געטראכט האט ער און געפעלען, נאר ניט
 ער וועט פיראטען, די זיין מנצח וועט ער ווען כשורה, גיין וועט

 בעסערע זיין וועלען וואם אזעלכע, זיי צווישען געפינען מסתמא
 אים פאר געזעסען אצינד זיינען וואם די, פון אייניגע ווי רודערער,

ביינק. די אויף דארט און דא
 ווייטער זאלען די-שקלאפען אז איבעריג, גאנץ געווען ס׳איז
 קבר דעם אין אראפנירערן פלעגען זיי ווען נעמען; זייערע טראגען

צוליב און ווערען אפגעשאפט נעמען די פלעגען גאלערעם, די פין
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 וואס נימערן, מיט נאר ווערען בעצייכענט זיי פלעגען איינפאצקייט
ביינק. דיי אייף ערטער זייער איבער געווען אגגעשריבען זיינען

 באנק פון אריבערגעגאנגען איז וואם אויג, שארף טריבונס דעם
 נומער אויף געבליבען שטיין ענרליך איז זייט, צו זייט פון באנק, צו

 נע- אייגענטליף האט וואם ארט, יעגער געווען איז ראם זעכציג.
 מחמת אבער זייט, לינקער -רער פרן שורה לעצטער דער צו הערט
 פין ארט ערשטען איבערן געפונען דך ער האט פלאץ אין דוחק
שורה. ערשטער ־ער

 העכער עטוואם נאר געווען איז זעכציג נומער פון באנק די
 ע5עטלי ווי מער ניט — איר פין ווייט און פלאטפארמע דער פאר
 געפאלען שיין דער איז דעק דעם אויף גראטעס די דורך פיס.
 טריבון דער אז אזוי רורערער, דעם פין פיגור גאנצער דער אויף
 זעהר געווען נאף איז ער בעטראצטען. געקאנט גיט אים האט
 געשטא־ איז ער יאר. צוואנציג פון עלטער קוים אוים ווייזט יונג,
 —דיביינק אויף חברים זייגע אלע ווי און אויסגעצויגען גלייף נען

לענדען. די אויף טוף א אויסער מיטער־נאקעט
 געוועזען נאר ניט אריום איז יבשה, דער אויף זיף געפינענדיג

 פון בעזוכער אפטער א אווף נאר קוביה, אין שפילער פרייליכער א
 צוקיקען, געהאט ליב זעהר האט ער וואו שולען, גימנאסטישע

 גע־ זיף האט ער אטלעטען. בערימטעסטע די זיף ס׳ראנגלען ווי
 קערפערליצער דער פון מבין א און אנהענגער א פאר האלטען
 ספעציעלע די אין אויסגעבילדעט איז וואם שיינקייט, אין קראפט

 אמאל ער האט שול מין אזא אין לערער א פון שולען, אטלעטישע
 דעם אן נאר זיף ווענדט קראפט קערפערליבע די אז געהערט,

 די אבער מוסקולאטור, רער פון אויסבילדונג גיטער דער און כיח
 ערשט קאנען גבורה און קראפט פיזישער פון מעלות העכערע
 אגנעטעג• גייסט. און שכל פון מיטווירקונג דער דורף זיין געמאלט

 אויסצופרובען האבען הגאה אפט ער פלעגט שיטה, דאזיגע די דיג
 דעם געלעגעגהייט יערער ביי שטודירענדיג דערפין, ריכטיגקייט די

קערפער. מענשליכען
 וואס טעגשען, א בעגעגענט טריבון דער האט אבער זעלטען

 פולקימהייט. קערפערליכע אייף פרעטענזיעם זייגע בעפרידיגען זאל
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 אב, א געפינען ענדליף ער האט זעכציג ניטעו־ אין אצונר ערשט
אויפמערקזאמקייט. זיין פאררינט ©ולקום האט וואס יעקט,

 רעם מען האט רורער״שטויס, יערער צו זיף פארמעסטען ביים
 נאר פלאטפארמע פון זעהן געקאנט קערפער און פנים רורערערם

 אהיג" טאן אבייג קערפער רער זיף פלעגט דערנאף פראפיל; אין
 די און חן דער רורער. דעם שטוים נייעם א געבען צו כרי טער,

 אויסגעפירט זיינען בעוועגוננען ראזיגע די וועלכע מיט לייכטקייט,
 ער אז חשד, א דערוועקען געקאנט לכתחילה האבען געווארען,

 פאר־ באלר איז השד דער אבער ארבעט; זיין אפ לייצט צו פטרט
 דעם געהאלטען האט ער וועלכער מיט פעסטקייט, די שוואונדען.

 זיף פלעגט ער אזוי ווי שטייגער דער וואסער, איבערן רורער
 בעווייזען זיכערע געווען זיינען שטוים דעם אונטער טאן בייג א

 געווען, אנגעווענדט דערביי איז וואם קראפט, רער פאר נאר ניט
 וועלצער מיט בריה׳שאפט, און קינצלערשאפט רער פאר אויף נאר
 ווייכען אין נאכשפירער רער נעווארען. געפירט איז רודער דער

 אט אין טאקע אז הארצען, אין זיף ביי אפגע׳פסק׳ענט האט שטול
 צווישען שייצרת קענענזייטיגער א וועגען רייד א זיין קאן פאל דעם

 רער געווען איז ראם וואם קראפט, קערפערליכער און נייסטיגער
טעאריע. זיין פון תמצית

 דער• ניט האט רורער׳שקלאף דעם פון יוננשאפט קאנטיגע די
 $בער טריבוף דעם ביי רחמנות-געפיל א פון סימן שום קיין וועקט

 האבען נעשטאלט געבויטע שיין די וואוקם, איידעלע הויכע, די
 *אויסגענו אים ביי שטארק און אויגען די אין געווארפען אים זיך

 ביסעל א געווען אפשר זיינען זעצציג נומער ביים הענט די טען.
 רעם דורף פארגלעט זיף האט חסרון דאזיגער רער צולאנג,אבער

 געוויסע ביי פלעגען וואם מיסקלען, די פון פארנעם אומגעוויינליצען
 קא- ווי אויסגעפלאכטען זיף און ווערען אנגעלאפען בעוועגוננען

 דער צוליב אפגעצייצענט דייטליף זיף האט ריפ יערער נאטען.
 אטלעטישע די אין געווען געשעצט אזוי איז וואם מאגערקייט,

 פון בעוועגונגען די און געשטאלט גאנצער דער איבער שולען.
 וואם הארמאניע, געוויסע א געלעגען איז רודערער יננגעץ דעם
 בעשטעטי־ נייגירינקייט, נאר ניט טריבון ביים ארויסגערופען האט
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 ־6אוי אויך האט נאר טעאריע, זיין איפן בעסטען אייפ׳ן גענדיג
בחיר. רעם צו אינטערעם מענשליכען ריין א אים אין געוועקט

 זיך צו געזאגט ער האט — געטער! די ביי שווער איף —
 ער" סך א אים פון מ׳קאן טיף! אינטערעסירט יונג דער — אליין,

מערער. ביסעל א אים וועגען דערגיין מוז איף ווארטען!
 צו פנים זיין אויסגעדרייט רורערער רער האט רגע רער אין

אנגעקוקט. אים האט און אריוס׳ן
אינגעל! א גאר נאף כמעט און איד! א —

 גרוי־ שקלאפם דעם זיינען בליק שארפען טריבונם רעם אונטער
 היים אים האט בלוט ראם געווארען, גרעסער נאף אויגען סע

 געבלי" רודער רער איז רגע א און אריץ פנים אין געטאן זעץ א
 רעם זיף האט תיכף אבער האנט. זיין אין בעוועגינג אהן בען

 רער טיש. אין געטאן זעץ א גרימצארן מיט האמער הארטאטארם
 אץ פנים ראם אפגעקערט האט געטאן, ציטער א האט רודערער

 האר־ דעם ווי גלייף ווינט, קעגען ארבעטען גענומען זיף ווירער
 נאב• האט ער אן אים. ציליב געווען עם וואלט קלאפ טאטארם

 נאף געווארען ער איז טריבין, אויפ׳ן געטאן קוק א ווירער רעם
 *אגוטמו בעגעגענט האט אויג זיין —פריהער ווי ערשטוינט מער

שטייכעל. טיגען
 פארביי• דורצגום, מעסינער אין אריין גאלערע די איז דערוויילע

 מזרח• צו פארנימען באלד זיף און מעטינע שטאט די געפארען
 דער פון רויף וואלקענס די זיף הינטער איבערלאזענדיג זייט,

עטנע.
 זיין אויף אומקערענדיג זיף אריום, פלעגט אן דעמאלט פון

 זובען שטענדיג קאיוטע, דער אין פלאטפארמע דער אויף לוג־פאסט
 איבער• שטענדיג און זעכציג נומער רורערער דעם אויגען די טיט

זיף: פאי חזר׳ן
 איד א שכל. האט ער אלע, ווי ניט איז יונג דאזיגער רער —

נעהענטער. דערקאנען אים מוז איף בארבאר! קיין ניט אין
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דריי. קאפיטעל
בן־חור. און אריום

 די געהייסען האט אזוי — ״אסטרייע״ איז אתם טעג פיר אין
 איז הימעל רער ים. יאנישען איבערן געשוואומען שוין — שיף

 ווי גלייף גינסטיג, אזוי געווייעט האט ווינט דער און קלאר געווען
זיף. טיט ר געטע אלע £ון חסר דעם בריינגען וואלט ער

 בעשטימט איז ציטערע אינזעל פון טזרח־ברעו. ביים בוכטע די
 האט אריום און פלאט, גאנצען פאר׳ן זאמעל־פעקט אלם געווארען

 אויפ׳ן פארבראכט צייט רוב דאם ערווארטונג אוטגעדולריגער אין
 ער האט שיף, זיין צו שייכות א געהאט האט וואס אלצרינג, דעק.

 צו• זעהר איר פון געבליבען בכלל איז און קאפ טיט געפארשט
 פלעגען קאיוטע, דער אין שטול ווייכען זיין אין זיצעגדיג פרידען.

 פון רודערער דעם צו אוטקערען זיף נאלאנאגר מחשבות זייגע
זעכציג. נומער
 אויפגעהויבען נאר׳וואם זיף האט ויאם מאן, דעם קאנסטו —

 דעם געטאן פרעג א ענדליף ער האט — באנק? דער פון דארטען
הארטאטאר.

רודערער. די בייטען פין צייט די געווען גראד איז עס
 אפגע• זיף געפרעגטעד דער האט — זעכציג? נומער פון —
דופען.
יא. —

 פארביי־ דעם יעטראצט אויפמערקזאם האט אויפזעהער דער
רורערער. גייענדיגען
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 די אין — געענטפערט, ער האט — בעוואוסט, איז דיר ווי —
 צו" חידש א טיט ערשט הענט בוימייסטערם רעם פון ארוים שיף
 ווי אומבעקאנט אווי פונקט טיר זיינען דא מענשען די און ריק,

שיף, די
בעמערקט. פארטראכטערהייט אריום האט — איר, א איז ער —
בליק. שארפען א האט קווינטום איירעלער דער --
גערעדט. ווייטער טריבון רער האט — יונג, זעהר איז ער —
 יע׳ דך האט — אונזערער, רודערער בעסטער דער אבער —

 דך האט רורער דער ווי געזעהן, האב איך — אפגערופען. נער
ברעכענדיג. ניט דך שיעור נעבריגען דרוק זיין אונטער

בטבע? ער אין ווי —
 פץ איך ווייס מער וואסער. אין אץ פייער אין פאלגט ער —

 טיט מיר צו געווענדט זיך ער האט איינמאל נאר גארנישט. אים
בקשה. א

דהיינו? —
 אויף אטאל רודערן לאזען אים זאל איך געבעטען, האט ער —

לינקער. דער אויף אמאל שיף, זייט רעכטער דער
בקשה? זיין פין טעמים די ערקלערט ער האט —
 רו־ וואס די, אז בעמערקט, האט ער אז געזאגט, האט ער —
 האט דערצו אויסגעקרימט. ווערען זייט, איין אויף שטענדיג דערן

 א בשעת אטאל אויסקימען אים וועט טאמער אז ערקלערט, ער
 דער אויף על-פי-נייט ארבעטען צו שלאבט א אדער שטורימווינט

טוינען. גארניט דערצו זאל ער אז זיין, גרייליך קאן זייט,
 נאך וואם איינפאל! זעלטענער א רוימער! א בין איך ווי —

בעמערקט? אים אין האסטו
חברים. זיינע פאר זויבערער איז ער —
 *צו מיט אריום האט — רוימער, א ער איז פרט דעם אין —

פארגאננענהייט? זיין פץ עפעס אפשר ווייסט — געזאגט. שטיטונג
ניט. זאך שום קיץ —

 האט ראן אץ פארקלערט וויילע א אויף זיך האט טריבון רער
—אפנערופען: זיך ער

 דארפען זיך וועט ער בשעת דעק, אויפ׳ן זיין וועל איך אויב —
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 אבער מיר. צו צושיקען אים זאלסטו רודער, צים זעצען ווידער
אליין, איינער עוביין זאל ער

 אריוס איז שמיעס דאזיגען דעם נאך ארום צוויי שעה א אין
 שטי־ דער אין געוועץ איז ער שיפס׳פאי, רער אונטער געשטאנען

 דער פק געשעהעניש א אנטקעגען גייט וואס מענשען, א פין מונג
 ווי טאן גארנישט דערווייל אבער קאן און וויכטעקייט, גרעסטער
 טובה גרויסע א פילאזאפיע די טוט שטימונג מין אזא אין ווארטען;

 פולקום בלייבען אים העלפענריג גייסט, פארהארטעוועטען- רעם
 האלטענדיג פלאץ, זיין אויף געזעסען איז שטייערמאן רער רוהיג.

 פין שופלען די געקערעוועט האט וואם קאנאט, אויפ׳ן האנט די
 זיינעץ זעגעל פון שאטען אין שיף. זייטען ביירע אויף רודערם די

 גע־ איז מאסטבוים אויפ׳ן אבער מאטראסען. עטליכע געשלאפען
 וואס סאלאריום, פון אויגען די אויפהייבענדיג וועכטער. דער זעסען

 דער• געדינט האט און שיפם־פאן רער אונטער געפוגען זיף האט
 האט פארען, צו זייט וועלכער אין בעשטימען, קאנען מיזאל צו,

 דערנעהעג׳ זיך האט וועלכער רודער־שקלאף, רעם דערזעהן אריום
אים. צו טערט
 אריום איידעלער דער אנגערופען דיך האט אויפזעהער רער —

 דיר, צו צוגיין זאל איך בעפוילעץ, האסט רו אז געזאגט, האט און
געקומען. איך בין

 ע5הוי די בעטראצט אריום האט בליקען בעוואונדערנדיגע מיט
 גע־ האט וועלצע מאן, יונגען רעם פון געשטאלט מוסקולריגע

 פריש און געזונט פון גערויטעלטקייט מיט זון רער אויף גלאנצט
 גע׳ אויפ׳ן ארויף טריבון רעם איז ווילענדיג ניט און בלוט,
 אויף געמאכט האט בחור רער ארענעם. די פון אטלעטען די ראנק

 זיין פון טאן רער ריירען, שטיינער זיין איינדרוק. גוטען א אים
 פאר׳ פריהער ער האט לעבען זיין אז אויסגעזאגט, האט שטים

 געקרקט האבען אויגען די סביבה, איידעלערער א אין בראכט
 טריבונם אונטער העזה. טיט ווי נייגיריג, מער אפען, און קלאר

 פעסט געווען איז וואס בליק, הערשערישען פארשענדיגען, שארפען,
 יוגענד־ אין פארלארען ניט פנים זיין האט אנגעשטעלט, אים אויף

 נקטה־ ארער חוצפה פארוואורף, פון סימן קיין שיינקייט; ליכער
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 שפורען די נאר אויג; זק אין אפנעשפיגעלט ניט זיף האט נעפיל
 גע- מען האט צער געטראגענעם שטים און לאנג טיפען, א פץ

 גינ< ראזינען רעם פון ווירקונג רער אינטער לייענען. דערין קאנט
 בן• יוננען רעם צו גערעדט רוימער רער האט איינדרוק סטיגען
 צו האר א ווי ניט אינגערען, א צו מענש עלטערער א ווי ישראל

קנעצט. א
 בעם• זיין ביסט רו אז געזאנט, מיר האט הארטאטאר רער —

רודערער. טער
 גע• יונג רער האט — גנעדיג, זעהר איז הארטאטאר רער —

ענטפערט.
לאנג? שוין דינסט דו —
יאר. דריי א —
רודערם? די ביי אלץ —
 זאל איף וואט טאג, איין קיין דערמאנען ניט זיף קאן איף —

רורער-באנק. דער אויף געזעסען געווען ניט
 אריבער־ זי קאן עם ווער זעלטען ארבעט. שווערע א זעהר —

איננעל. א נאף דערצו ראף ביסט דו און יאר, א אפילו טראגען
 די מאכט ווילען דער אז פארנעסט, אריום איירעלער דער —

 דער איז נייסט פון הילף דער מיט שטאל. ווי שטארק קרא§ט
אונטער. גייט שטארקער דער ווען בשעת מנצח, שוואכער

דיר. אין אירען א איף דערקאן לשון ריין נאף —
 רוי• ערשטער רער נעלעבט נאף ס׳האט איידער לאנג שוין —
עברים. נעוועזען איות מיינע זיינען מער,

 דיר אין אויף איז פאלק דיין פון שטאלץ מויערפעסטער דער —
 נע׳ א בעמערקענדיג געזאגט, אריום האט — אפנעשטארבען, ניט

פנים. רודערערס אויפ׳ן רויטעלטקייט
 ארוים, ניט שטארק אזוי קיינמאל זיף ווייזט שטאלץ דער —

געשמידט. קייטען אין איז ער ווען ווי
זיין? צו שטאלץ דען האסטו וואם טיט —
איד. א בין איף —

געטאן. שטייכעל א האט אריום
האש __ געווען, ניט קיינטאל ירושלים אין אפילו בין איף —
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 האב פירשטען ירושלימ׳ער דיי פץ אבער — אפגעריפען, רך ער
 וואם און געקאנט, זאגאר איך 3הא זיי פין אייגעם געהערט, איך

 אין ער קיניג. א זיין צו געווען ווערט איז ער — אמת איז אמת
 אלע אין כעגעגענען מען פלעגט שיפען זיינע אין סוחר א געווען
ביסטו? ווער ימ׳ען,
 גא׳ רער אויף רודערבאנק רער פון ענטפערן ריר מוז איך —
 פירשט א געווען איז פאטער מיין אבער שקלאף. א בין איך לערע,

 אלע דורכגעזעגעלט האבען שיפען זייגע אץ סוחר, א ירושלים, אין
 גרוי- ביים פאלאץ אין געשעצט און געק^נט אים מ׳האט יט׳ען.

אווגוסטום. סען
נ$מען. זיין —
חור. בית פון איתמר —

 מיט געטאן פאטש א טריבץ. רער האט איבערראשוגג גרוים פאר
הענט. די

, זון? א חורם ביסט דו —
געפרעגט: ער האט וויילע, א זיך פארטראכט דערגאך אין
גאלערע? רער אויף אהער געבראכט דיך האט וואס —

 געאטעמט. שווער האט אץ קאפ דעם אראפגעלאזט האט יהירה
 רעם געטאן קוק א ער האט צירורערוגג, זיין בעהערשט אבער

נעענטפערט: ה^ט און אריי; אויגען די אין גלייך טריבץ
 הרג׳ענען געפרובט האב איך אז בעשולריגט, מיך מ׳האט —

פראקוראטאר. רעם גראטוס׳ן,
 און איבערראשט מער נאך אויסגעשריען אריום האט — רו! —

 מער• יענער ראם ביסט דו — הינטער. א טריט א געמאכט האט
 דאזיגען רעם צוליב אויפגערורערט געווען איז רוים גאגץ דער!

אפילו. שיפען מייגע אייף דערפץ געהערט ה$ב איך פארברעכען.
 רעם איינער אנגעקוקט מעגער ביירע זיך האבען שווייגענדיג

אנדערן.
 אפגע• שוין איז חור פאמיליע די אז נעמיינט, האב איך —
 רער אריום אדום וויילע א אין זיך האט — ערד, רער פון מעקט

אפגערופען. ערשטער
 אויפ׳ן געטאן פליק א האט זיכרונות טייערע זיסע שטראם א



 האבק טרערען שטאלץ. רעם אים ביי אוועקגעניטען און בחור
ג אויגען. זייגע אויף ארויסנעפינקעלט

 א ? זיי זיינען וואי !תירצה קליינע מיין א ! מאמע מאמע, א —
 — וואם־עס־איז, זיי פין ווייסטו טאמער טריבון, איירעלער טריבין,

 עם זאג טא — הענט, די אויפגעהייבען תחנונים טיט ער האט
 זיי־ וואו — לעבען זיי אויב און נאך, לעבען זיי צי מיר, זאג מירי
 — רחמים דיך בעט איך א, לאגע? א פאר וואס אין און זיי? נען
אוים! אלצדינג מיר זאג

 האנט זיין אז אריוס׳ן, צי צונעטראטען נאהענט אזוי איז ער
מאנטעל. טריבונם רעם בערירט האט

 —טאג, שרעקליכען יענעם זינט פארשוואימען זיינען יאר דריי —
 יעט- אין און טריבון, א יאר, דריי — גערערט, ווייטער יהודה האט

 פין צער רער נעלענען איז יאר דריי דאזיגע די פון שעה ווירער
 פון■ תהום א אין אפגרונד, א אין לעבען א פון — לעבען גאנצען א

 איינ׳ אלם נאר ארבעט שווערפטער רער טיט שטרעבען, אייבינען
 שום קיין צייט לאננער נאנצער רער פאר אין — אפרוה ציגער
 כאטש וואלטען מיר ווען א, קלאנני שום קיין קיינעם, פון ווארט
 פאר ווען א, אומי אין פארגעסען מ׳האט אויב פארגעסען, קאנען
 יענץ געשטאנען ניט תמיר און שטענדיג וואלט אויגען מיינע
 מיין סאלראטען, די דורך אוועקגעפירט שוועסטער מיין — בילד

 פין אטעם דער ווי געפילט, האב איך כליקי לעצטער טוטערם
 אינ־< נעציטערט האט שיף די ווי געהויצט, מיר אויף האט מניפה

 פין וואיען דאם געהערט האב איך שלאכט; רער אין מיר טער
 בשעת געלאכט האב און צוואליעם, די פון רעש דעם און שטורעם

 מיר פאר וואלט טויט דער געווען; מתפלל האבען אנדערע די
 פיזישער גוואלטינער דער אין נאר דערלייזונג. א ישועה, א געווען

 שרעק־ רי פארגעסען צו פרובען נעקאנט איך האב אנשטרייננונג
 דארפסט, דו ווייניג ווי טראצט, א נאר ניב טאג. יענעם פון בילדער

 נאך אדער טויט, זיי זיינען צי מיר, זאג העלפען! צו מיד כדי
 בין איך כל-זמן זיין, ניט זיי קאנען גליקליך דען ערגערס, אפשר

 רופען זיי ווי געהערט איך האב נעכט די אין זיי. פאר פארלארען
אץ א, כלאנרזשען, געזעהען זיי איך האב צוואליעם, די אויף מיך,
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 אמת׳, עטוואס געטרייערס, עטוואם ניטא איז וועלט גאנצער דעי
 ריין געווען איז זי תרצה און מוטער! מיין פין ליבע די ווי ערם

 רער געווען איז זי ליליעם. ווייסע פץ דופט דער ווי צארט אין
 ליבליצע, אזא פרישע, אזא — פאלמע רער פון צווייג איננטטער

 לע, מיין פץ זון די געווען איז זי שיינקייט! און חן פיל אזוי טיט
 האנט מיין אץ מחיק. ליבליצע געווען איז וועזען נאנץ איר בען.
איך... געפטרט! ביירען זיי האט

געפרעגט. שטריינג אריום האט שילד? דיין אין בודה ביסט —
 מיט געקוטען“פא פראגע דער נאך איז וואס פארענרערונג, די

 אזוי אומגעריצט, אזוי אנצוזעהן, אויסטערליש געווען איז בףחור׳ן,
 שארף, און הארט געווארען איז קול זיין געקומען. זי איז פלוצלונג

 געברענט, האבען אויגען די צונויפגעדריקט, זיך האבען הענט זיינע
געציטערט. אים אץ האט אבר יעדער
 —עלטערן, מיינע פץ גאט דעם וועגען געהערט האסט דו —

 חלמה זיין ביי יהוה. אייבינען רעם וועגען — געזאגט, ער האט
 ראם האט ער וועלצער מיט ליבע, רער ביי אלמאצטיגקייט, אץ

 בין איך אז איך; שווער $ן, קרטונים פון געפירט ישראל פאלק
אומשולדיג!

אויפגערורערט. טיף געווען איז טריבון רער
 שיינק אויפגעהערט, ניט בן״חור האט רויטער! איידעלער א —

 טיפע־ רער אין ליצט שטראל א ארק שיק אמונה! פונק א מיר
געריצטערי אלץ ט^ג צו טאג פין ווערט וואס חושך, מיץ פון ניש

 צוריק און הין שפרייזען גענומען אץ אפגעקערט זיך האט אריום
דעק. איבערן
 ער. האט — משפט? קק געוועזען ניט רען דיר איבער איז —

בלייבענריג. שטיין פלוצלונג געטאן, פרעג א
נק. -

קאפ. דעם אויפגעהויבען רוימער דער האט פארוואונרערט
 דיך האט ווער־זשע ניט! עדות קק ניט, אויספארשונג קיץ —

פאר׳משפט?
זייער פין צייטען די אין דווקא רויטער די האבען בעוואוסט, ווי
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 *פארמאלי זיינע אן און געזעץ אן שטריינג ויך געהאלטען ירידה
טעטען,

 אין אוועקגעשלעפט אין שטריק טיט געבונדען טיף מ׳האט —
 קיינער נעזעהי, ניט קיינעם האב איך טורים, אין קעלער־תפיסה א

 האבען מארגען אויף אויסגערעדט. ניט ווארט קיין מיר טיט האט
 אן ראמאלסט פון ים, ברעג צום אוועקגעפירט מיה סאלדאטען די

גאלערעץ־שקלאף. א איך בין
 דו אז ברענגען, נעקאנט וואלסטו בעווייזען א פאר ויאס —
אימשילדיג? ביסט

 פארשווערער. א זיין צו יונג, צו אינגעל, א געויען בין איך —
 נעהאט באמת איך וואלט געקאנט. נישט גאר איך האב גראטוס׳ן

 צייט די ניט און איט דעי ניט איז לעבען, זיין אויף כוונית בייזע
 טאג, העלען מיטען אין געריטען איז ער דערצי. מסוגל געווען

 בשום" איך וואלט אנטלויפען לעגיאן, גאנצען א פון ארומגערינגעלט
 זיך האט רואם קלאם, א צו געהערט האב איך געקאנט. ניט אופן

 סך א איז פאטער מיין פריינדליך. זעהר פארהאלטען רוימער די צי
 פארדינ־ גרויסע זיינע פון זבות אין געווארען אויסגעצייצענט מאל
 עשירות, גרוים פארלירען צו געהאט האבען מיר קיסר. פארן סטען
 שוועם" מיין און מיטער מיין פאר מיר, פאר — אלעמען אונז פאר
 ניט האב איך זיכער, געוועזען אפשניט שלעכטער דער איז — טער

 צו כוונה די ווען פארקערט, האסען, צי סיבה שים קיין געהאט
 יואל" מיי אין געווען שטארק זעהר אפילו וואלט אקט בייזען דעם
 דאס פאמיליע, די עשירות, ראם — טעמים אנדערע סך א טען

 פין קינדער די פאר איז וואם דין, דער נעוויסען, ראם לעבען,
 איך האנט. מיין אפניי"^לטען — לופט, פון טייערער נאך ישראל

 דעם אויסגעקליבען ליבער /.?טי איך זינען, פין אראם געווען ניט בין
 וואלט איך דיך, בעט איך מיר, נ;ויב אוי חרפה, די איידער טויט

געטאן. אייך אצונד נאך עם
 אראפגע" איז שטיין רער רוען דיר, לעבען געווען איז ווער —

פאלען?
 פא־ מיין פון יאך ׳ן6אוי יאה׳ ^זאוי געשטאנק בין איך —
 גוטס" פון מלאך דעי הרצה, געווען איז מיר לעבען הויז, טעים
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 דער איבער אריבערגעבויגען דך האבען מיר צניעות. און קייט
 אוי" לעניאן. פארבייגייענדיגען רעם זעהן צו בעסער כדי מעקה,

 איז צינעל, א אפנעריסען זיך האט האנט מיין פון דרוק דעם טער
 — געמיינט האב איך גראטוס׳ן. געטראפען און אראפנעפאלען

בעפאלעו, טיך איז אימה א און גע׳הרג׳עט, אים כ׳האב
מיטער? דיין געווען ז אי וואו —
חרר. איר אין אונטען —
!איר? מיט געווארען איז וואם —

 את אים פויסטעך, אין צונויפנערריקט זיך ה^בען הענט בן-חורם
 איך ניט. ווייס איך — אטעם. דעם כאפען צו געווארען שוועד

 איך וואט אלץ, אין דאס געשלעפט, זי האט מען ווי נעזעהן, האב
 שכל, אהן פיה דאם אפילו בעשעפעניש, לעבעריג איטליכם ווייס.
 טויערן די און הויז פין ארויסנעטריבען מען האט פארשטאנד אהן

 דך וועט קיינער אז בעטייט, האט ראם פאר׳חתמ׳עט. מען האט
 געוואוסט, וואלט איך ווען א, הויז. אונזער אין אימקערען ניט שיין
 מיטער, די זי, ווארט! איינאונאיינציג נאר כאטש א זיינען! זיי וואו

 דיך בעט איך אומשולדיני געווען געווים ראך איז לכל־הפחות,
 גע־ גאר איך וואלט זיין מוהל הנם טריבון, איירעלער זיין, מוחל

 מהילה פון ריידען איך ווי שקלאף א רען זאל אבער דארפט!
 צו צונעשמירט לעבען גאנצען מיין אויף בין איך נקמה! ארעד
רורער! רעם

 גאו" זיין אנווענדענדיג צוגעהערט. אויפמערקזאם דך האט אריוט
 נעקומען ער איז שקלאפען, מיט בעציהונגען אין געניטשאפט צע
 נעמאכטע, זיינען געפילען רורערערם רעם אויב אויספיר: אזא צי

 אמת׳ע, אבער זיי זיינען דך, פארשטעלען אין קינצלער א ער איז
 אין אימשולריג. איז ער אז ספק, שום קיין איבער ניט בלייבט
 פאר וואם מיט איז — אומשולדיג נעווען טאקע ער איז ט^מער

 ארויפגע• אים אויף עם זיך האט טאכט די גרימצארן בלינדען א
 נוקם זיף אבי קרבן, א פאר געבראכט פאמיליע נאנצע א ווארפען!

 צא• א זיך האט ער צופאל! בייזען ניט־בכיוונ׳דינען א פאר זיין צו
נעדאנק. דאזיגען דעם ביי געטאן פעל

 אפשטאר• ניט נעפיל מאראלישען דעם לאזט השגחה קלוגע די
 מט זאל באשעסטיגוני אונזער בלוטת אין רוי ווי איז, אין בען



 אץ נעלעבט ^הער נאר האין זיי אויב ,רחמנית אין יושר ;זיין
 בלו^ ווי אזוי ומלחמה אין אפילו אדסנעשלאסן ניט ווערן אעז,
 איט־ זיין אויף געקאנט האט טריבץ רער שניי. אינטער מען

 רעם פאר געטויגט ניט ער וואלט אניט שטריינג, ברחמנית׳ריג
 געקאנט אויף אבער האט ער פארנומען; האט ער וואט פאסטען,

 ער פלענט עוולה, א ערגעץ געזעהן ער האט און גערעכטיג זיין
 די פרן עקיפאזשען די פארריצטען. צו זי כרי אלצרינג, טאן גלייף

 דער נערופען אים האבען געקאמאנרירט, האט ער וואו שיאען,
 כאראק־ בעסערע קיין דארף לעזער קלונער דער טריבון. גוטער

האבען. ניט גאר טעריסטיק
 גאנץ אומשטאנדען סך א דאבען פאל ראזיגען דעם אין דא

 אויסעררעם נאר בףישראל; יונגען רעם לטובת נערעדט בעשטימט
 האט אפשר טעמים. אנרערע נאף טייטשען געלאזט זיך האבען
 אים גרונר א געהאט האט און גיאטוס׳ן וואלעריום געקאנט אריום

 בן- נעקאנט האט ער אז זיין, אויף ס׳קאן האבען. צו ליב ניט
 אים געפרענט יהירה האט געשפרעף רעם בשעת פאטער. חיר׳ם
 ניט תשובה קיין פראנע זיין אויף אבער האט ער דעם, וועגען

בעקומען.
 מאל, ערשטען צום געטראפען אפשר עם האט טריברן דעם מיט

 א פאר וואט אין בעשליטען, קאנען ניט קוויינקלען, זיף זאל ער
 געווען איז ער אומבעגרעניצט. געווען איז מאבט זיין גיין. צו וועג

 אים האט רושם בעקימענער דער שיף. דער אייף אליינהערשער א
 פונדעסט• צוטרוי. זיין געוואינען האט בחור דער הסח צו גענייגט

 איילען, צו וואס זיף ניטא איז — געטראצט ער האט — וועגען
 קיין אבער איילען, טאקע זיף מ׳רארף געזאנט, ריכטיגער ארער

 בעסטען דעם אהן אצונר בעניין ניט זיף מ׳קאן און ע, ר ע ט י צ
 *ם*סיי-ווי נעהענטער. אים דערקענען אפווארטען, בעסער רורערער.

 רו. רער איז צי זיבער, אייף איבערציינען נעוואלט זיף ער האט
 צי און בן־חור פירשט פין זין א געווען טאקע אמת א אייף דערער

 בעקאנען געוואלט אויף זיף ער האט אגב אומשילריג. ער איז
 ליג" געוויינטליף זיינען שקלאפען כאראקטער. זיין מיט נעהענטער

קול: א אויף הייף געזאגט האט ער און נערם.
ארט. דיין אויף זיף זעץ גיי גוט, —

נעטאן קוק א ער האט אטאל נאד פארניינטן דך האט בףחור



 גאר" אים אויף אבער האט ער ארק, פנים אין קאמאנריר דעם
 ע־6הא שטיקעל א איינגעבעץ קאגען אים זאל וואם בעמערקט, נישט
 דך האט אוועקציגיין, אומגעווענדט דך ער ה$ט לאנגזאם נינב.
אפגערופען: זיך אין אומגעקיקט אטאל גאך

 טריבון, מיר, אין דערמאנען ווען״עס״איז דך וועסטו טאמער —
 נוי מער ניט גענעטען דיר ביי האב איך אז געדענקען, זאלסטו

שוועסטער. און מוטער מיין פון ידיעה א
אוועק. איז ער און

בליקען. זיינע נאצגעשיקט אריום אים האט בעוואונרערונג מיט
 ס׳ארא — געטראכט. ער האט — יופיטער! ביי שווער איך —
 —גלאדיאטאר! א פאר אדער שווערד פארן ארים א ס׳אר ■גאנג!
געטאן. געשריי א ער האט — שמיי!

צוגעגאנגען. אים צו איז אריוס און שטיין געבליבען איז בףחור
פריי? געוועזען וואלסט רו ווען געטאן, וואלסטו וואם —
 יהודה האט — חיזק! מיר פון מאכט אריום איירעלער דער —

ליפען. ציטערנריגע מיט געזאגט
ניין! — געטער די ביי ניין, —
 וואלט קורם־בל ענטפערן. נערן דיר איך וועל אדי אויב —

 זאך אנדער שום קיין פון חוב. איין נאר עקדסטירט מיר פאר
 איך וואנען כיז גערוהט, ניט וואלט איך געטראכט. ניט איך וואלט
 פון הויז רעם אין תרצה׳ן און מוטער מיין אומקערען ניט וואלט
 איך וואלט לעבען מיין פון שעה יערע טאג, יערען עי^טערן. מיינע

 ווי טרייער דינען זיי וואלט איך גליק. זייער צוליב אוועקגעגעבען
 איך אבער פארלארען, פיל האבען זיי קנעכט. טרייסטער רער

 די פאר וואלט איך — עלטערן מיינע פון גאט רעם ביי שווער
מער! נאך עררוערבען

 רגע א געריכט. ניט רוימער רער זיך האט תשובה אזא אויף
 זיך ער האט רערנאך דעה. דער מיט נעשלאגען זיך ער האט

אפגערופען:
 וואלטטו וואם אמביציע. דיין געווען אויסען איז פראגע מיין —

 ארער טויט זיין וואלטען שוועפטער און מיטער דיין ווען טאן,
אויפזוכען? קאנען ניט זיי וואלסט דו ווען
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 האט פליק זק פרט, בץ״חו׳רם בעדעקט האט בלאפקייט טיפע א
 גאנצע זיין אנגעווענרט האט ער ים. צים אוועקגעבלאנדזעט

 אויפרענונג. אינערייצע ברויזענדיגע זיין בעהערשען צו קראפט
טריבון: צום געווענדט ווירער זיף ער האט דערנאף

 מיר וואלט איך קאריערע א פאר וואם טיף, פרעגפט דו —
אויפגעקליבען?

יא. —
 דער אין טריבון! אמת, ריינעם רעם ענטפערן דיר וועל איף —
 ריר האב איף וועלכען פון טאג, שרעקליכען יענעם ערב נאכט

 ער" א מוטער מיין פון בעקומען איף האב דערציילט, נאר-וואם
 נע• ניט זיף האט פארלאנג מיין קריגער. א ווערען צו לויבעגיש

 איין נאר פארהאן איז וועלט גאנצער דער אין ווי אזוי און ביטען.
אהינצו. אוועקלאזען זיף איף וואלט מלחמה, פאר שול

אויפנערופען. אריוס האט — (!*פאלעסטרע אין -י

שול. גימנאסטישץ מ *(

פעלד־לאגער. רוימישען א אין ניין, —
 האלטען צו אויסלערנען זיף דאף דאר&סטו אפריהער אבער —

האנט. אין געווער
 אזעל־ אין זיף אריינצולאזען געפאסט ניט עם האט האר א פאר

 ווערטער, לעצטע די אויסגערערט שקלאף, זיין מיט מחזקות ע5
 פעלער, א געמאכט האט ער אז געכאפט, זיף גלייך אריום האט

 — האלטוגג זיין און שטריינג געווארען קול זיין איז תיבף און
פרעמד. און קאלט
 אייה ניט זאף שים קיין ביי און — געזאנט, ער האט — גיי! —
 גאר איף האב אפשר גערערט. דא דיר מיט האב איף וואם דעם,

 צונעגעבעץ, עד האט — אבער דיר. מיט קאטאוועס געטריבען
 וועסט דו אויב אבער — זייט, א אן פארטראכטערהייט קוקענדיג

 האפענונג, שטיקעל א מיט שמועם אונזער אן דערמאנען 'זיף יא
 רער און גלאריאטאר א פון רום דעם צווישען אוים קלייב טא

 קיפר׳ם רעם געווינען קאןידיר ערשטע ראם פאלדאט. א פון רינסט
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 גיבן___געבען ניט גארגישט אבער דיר וועט צווייטע ראם חםר>
גייי רוימער. קיין ניט ראך ביטט דו בניר, קיק ניט אין שצר קיק

 רורער" זיין אויף געזעסען ווירער בן־חור איז ארום וויילע א אין
נאנק.
 ארבעט שווערסטע די אפילו איז הארצען, אויפ׳ן גרינג ס׳איז אז

 שוועד. אזוי ניט שוין יהירה׳ן אויטגעוויזען האט רורער רער לייכט.
 דאס ווי שטיל האסענונג, די גערירט זיך האט הארצען זיין אין

 ווען, און וואט געוואוסט, ניט קלאר האט ער פייגעלע. א פון זינגען
 דך האט עפעם אז וועזען, נאנק זיין מיט געפילט האט ער אבער

 דיר טיט איך האב "אפשר — התראה טריבונם רעם געענדערט.
 זי אפט ווי דך, פון אפגעיאגט ער האט — געטריבען' קאטאוועם

 טרי• מעכטיגער דער וואט ראם, דנען. אויפק ארויף ניט אים איז
 זיין וועגען אים אויסגעפרעגט און זיך צו גערופען אים האט בון

 נשמה, לעכצענדיגער זיין פאר שפייז אן איצט פון געווען איז גורל,
 עפעם ערווארט אים האט געווים הארק. פארזארגטען זיין פאר

 רער פון ליכט ראם געלויצטען אים האט קלאר און העל נוטס,
 נעווען: מתפלל האט ער און הבטחות. אירע פון אין האפענונג

 האסט רו וואט ישראל פאלק פון דן טרייער א בין איך י גאט ,א
מירי" העלף — ריר צו בעט איך געהאטי ליב אזוי ראך אים



פיר קאפיטעל

נאהעבנז: זיינען ־ראםען5 די

 רן6 ברעג מזרח׳דיגען אויפ׳ן אנטעמאנע, פין בוכטע רער אין
 גאלערעס. הונדערט רי פארזאמעלט דך האבען ציטערע, איגזעל

 בעקוקען אויף אוועקגעגעבען רארט בון טרי רער האט טאג איין
 נאקסאס, צו ווייטער אוועקגעזעגעלט ער האט רערנאף שיפען. די

 ווי אדי שטארצט וואס ציקלאדעףאינזלען, די פון נרעסטען רעם
 צווישען מיטען אין כטעט ים, רעם פין ארוים פעלז ריזיגער א

 פינקט דאזיגען דעם פין אדאטישען. דעם און כרעג גריצישען דעם
 געקאגט האט ארום, און ארום ים דעם בעהערשט טריבון דער האט

 איטשטאגר געווען איז און שיף פארבייפארענדיגע יעדע אפשטעלען
 דך יזאלען זיי וואו יס׳רויבער, די נאכיאגען זיף לאזען צו גלייך

מיטעל־לענדישען. אין צי ים עגייאישען אין צי — ווייזען געווען ניט
 דערנעהענטערט זיף פלאט דער האט שורות, אין אויסגעשטעלט

 וואף די האט פלוצלונג איגזעל. דעם פון ברעגעס פעלזיגע די צו
 האט אריום גאלערע, א געוויזען זיף האט צפון אין אז נעמאלרען,

 פראצטשיף, א געווען איז ראם אנטקעגען, איר פארען געלאזט זיף
 איז קאפיטאן איר פון און ביצאגץ, פון גלייף גענאגגען איז וואם

 וועלכע פרטים, סף א פיראטען די וועגען געווארען געוואר אריוס
וויכטיג. העכסט אים פאר געווען זיינען
 ווייט• רי פין געשטאמט רוב ראם האבען פיראטען דאזיגע די
 רער ביי טאגאאים פון אפילו עווקסינים, ים רעם פץ ברעגעם שטע
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 דאן, נאמק דעם איצט טראגט וועלצער טייך, רעם פון לעפצונג
 רער. די פון ט׳האט סודות. בסורי געמאצט די האבק הכנות אלע

 טרא׳ אין געוויזען פלוצלונג דך האבק די ווען דאן, ערשט הערט
 גע׳ דארט איז וואם פלאט, רעם פארטיליגט און יס׳בודם קישען
 הע־ פון ארויסגאנג צום ביז אן דארטען פון פאראנקערט. לעגען

 געפאלען ים, אויפ׳ן געשוואוטען איז וואם אלצדינג, איז לעספאנט
 גאלע־ זעכציג א פון בעשטאנק איז עסקאדרע זייער רויב. צו די

 אייניגע נאר בעוואפענט, גוט און מענשען גענוג טיט אלע רעם,
 געווען די זיינק רוב ראם צוויירורערדינע, געווען זיינק גאלערעם

 און גריך, א געווען איז קאטאגדיר רער רריירודערריגע. שווערע
 סגעציי־ או• פאר שם א געהאט וואס^האבק שטייערלייט, די

 *גרי געווען אויך זיינען ימ׳ען, מזרח׳דיגע די פון קענער כעגטע
 נאר ניט שיעור, א אהן רויב פארצאפט האבק פיראטען די כען.

 שטעט די אפילו 5 שרעק און פחד געווארפען די האבק ים אויפ׳ן
 ביינאכט ארויסגעשטעלט און טויערען זייערע פארהאקט האבק
 טגע-משא דער און מסחר דער שטאט. ארום ווענט די אויף וואצען

אפנעשטעלט, אינגאנצען זיך האט
איצטער? אט געוועזען יס׳רויבער די דיגק וואו

 די אריוס׳ן פאר געהאט האט וואם פראגע, דאדגער רער אויף
תשובה: אזא בעקומען ער האט בעדייטונג, גרעסטע

 רי צוראבירט און בעפאלען זייגען ים־רויבער די ווי נאכדעס
 אוועקגעזע׳ זיי האבק לעמנאם, אונזעל אויפ׳ן העפעסטיע שטאט
 לעצטע די לויט און אינזלען גרופע טעסאלישער רער צו געלט

 עוובייע צווישען בוכטעס די אין פארשוואונדען זיי זיינען ידיעות
העלארע, און

מצב. רער געוועזען איז אזוי
 צונויפגע• מחנות׳ווייו דך האבק נאקסאם פון איינוואויגער די

 זעל׳ ראם אנצוקוקעך כדי ברעג, ביים בערגלעך די אויף קליבען
 געשלאסעגער א אין גאלערעם הונדערט פון פלאט א בילד, טענע

 פאדער" די ווי דערזעהן, זיי האבק פלוצלונג עסקאדרע׳קאלאנע.
 *צפין צו •געטאן קערעווע א גיך אויף דך האט אפטיילונג שטע

איבעריגע די אויך לאז׳געטאן א דך האבק איר נאך און זייט
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 קאוואלעריע. דער אין ווי אזוי קאלאנעסווייז, אייסגעשטעלט שיפען,
 רערנאנ־ שיין איז מעשים זייערע און יס׳רויבער די פון שם רער
 נאב• אצינר, אין אינזעל, רעם פון איינוואוינער די צו אויף גען

 אפגעטראגען זיף האבען וואם זעגלען, ווייסע די נאף קוקענדיג
 פאר־ איגגאנצען זיינען זיי וואנען ביז ווייטער, און ווייטער אלץ

 שרע• סאמע די אפילו האבען אויגען, זייערע פון שוואונדען
 רוים וואס אז געוואוסט, ה$בען זיי מוט, נייעם בעקומען קעדיגע

 גע" שטענריג עם האט האנט, שטארקער איר מיט פארכאפט האט
 זי האט שטייערן די אין צינז רי פאר און פארטיידיגט, און שיצט

זיצערקייט. און שוץ געגעבען צוריק זיי
 ווע־ בשורה די הערען צי הנאה-געטאן זעהר האט טריבון רעם

 טא• מחוייב געפילט זיף האט ער בעוועגינגען, שונא׳ס דעם גען
 געשיקט אים האט זי פארטונע. געטין די דאנקען צו פעלט

 איןאזעלכע פיינר דעם אריינגענארט און בשירה איןזיכערע גיכע א
 ער- ווי זיכערער פארלענדען געקאנט אים מ׳האט רואו וואסערן,
 צרות גרויסע א פאר וואם געוואיסט, האט אריום אנדערש. גיץ־וואו

 אפענעם אזא אויף אנמאבען געקאנט האט גאלערע איינציגע איין
 זי געווען איז עם שווער ווי אין מיטעללענרישען, דעם ווי ים,

 געוואוסט, אויף האט ער איבערכאפען, און א״יסצושפירען דארטען
 ווען געהויכען, זעהר זיף וואלט נאמען זיין און בריה׳שאפט זיין אז

 גאנצע די פטר׳ן צו קלאפ איין מיט איינגעבען אים זיף וואלט עם
פיראטען. די פון שטרייט׳מאכט

 קאן ים עגייאישען דעם און גריכענלאנד פון קארטע דער אויף
 דעם אנטקעגען ליגט עוובייע אינזעל רער אז זעהן, לעזער דער

 אפגעטיילט איז און אזיע קעגען שיץ׳וואל א ווי ברעג קלאסישען
 צוואגציג הונדערט א פץ דורצגום א דורך קאנטינענט דעם פין

 ווי מער ניט דורכשניטליף ברייט דער אין אבער לאנג, מיילען ,
 אויפגענומען געהאט אמאל האט צפון״זייט אין פוכטע די אכט.
 רארט זיף האבען אצינד אץ קסערקס-אחשוורוש, פון פלאט דעם

 פון שטעל די עווקסינום. פון ים־רויבער דרייסטע די בעהאי^טען
 געווען זיינען מעלישער דער פץ און בוכטע פעלאזגישער רער
םוף־בל״סוף איז אריום רויב. גוזמא א צוגעזאגט האבען און רייף,
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 ^•נע דף מרזען ים־רויבער די אז איבערצייגונג, דער צו געקומען
 גינסטיגע די אויסצונוצען כדי טערמאפילען. די אונטער ערגעץ נען

 צפון׳ פץ זיי פארשפארען צו בעשלאסען ער האט בעדיננינגען,
 פאר־ געטארט ניט מען האט אבער רערצו דרום־זייט. פון און זייט

 וויינען אץ פירות זעלטענע די אפילו צייט; שעה איין קיין לירען
 איבערלא• געמוזט מען האט נאקטאס פץ פרויען ליבליפע די און
 געלאזט זיף זיי האבען אפהאלט א אהן ניט־פארדכטערהייט. זען
 איז גאפט דער פון צופאלען פאר׳ן קירץ ייז פארווערטס, ערן דוד

 רער און אצא, בארג רער האריזאנט אויפ׳ן ארויסגעשוואומען
עוובייע. פון ברעג רעם וועגען געמאלרען האט שטייער-מאן

 געבליבען. שטיין רורערם די זיינען סיגנאל געגעבענעם א אויף
 פופציג צו דיוויזיעם צוויי אויף פלאט רעם צוטיילט האט ריוס א

 אריינצופ^רען אליין געהאט בדעה ער האט איינער מיט שיפען,
 וואם בעפעל רעם בעקימען האט אנדערע די און קאנאל, אין

 ארוים• כדי צפון״צו צו אינזעל, דעם ארום אוועקצורודערן גיכער
קאנאל. זייט אנדער דער פון אנטקעגען אים קימען

 שטארקער געווען ניט בעזונרער אפטיילונג יעדע איז אוודאי
 געהאט יערערע האט אבער דערפאר פיראטען; די פץ צאל אין

 ע־ שטרי די קודם־כל און ים־רויבער, די אנטקעגען מעלות אנדערע
 ניט בשום־אופן האט באנדע אנארכיסטישע א וואס דיסציפלין, נע

 האט רערום זיין. נעווען ניט זאל זי העלדיש ווי האלטען, געקאנט
 אפ" איין ווען אז אויסגערעפענט, גוט זעהר טריבון קלוגער דער

 שונא דער אבער וואלט ווערען, געשלאגען אפילו זאל טיילונג
 אפ־ אנדער דער אץ בוכטע, אין צושפרייטען געמוזט זיך דורכדעם

פיראטען. די זיין צו מנצח איינגענעבען לייכט דאן זיף וואלט טיילונג
 דער אויף ארט זיין פארנומען אלץ נאף בן׳חור האט דערוויילע
 שעה. זעקס אלע איז, סדר דער ווי זיף, אומבייטענדיג רודער׳באנק,

 אפ־ ביסעל א אים האט בובטע אנטעמאנער דער אין אפדוה דער
 שווער. אזוי ניט אויסגעקומען אים איז ארבעט די און געפרישט,

 האבען געקאנט ניט האט פלאטפארם דער אויף אויפזעהער דער
י טענות. קיין אים צו

פאר וואם פאר, ניט גאר כמעט זיף מען שטעלט נעורינטליף
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 גע־ טען וואו וויסען צו געפיל, דעם אין ס׳ליגט בערוהיגינג א
 פאר־ זיף מ׳האט אן הרגשה, די גייט, מען וואוהין און דך פינט

 איז שווערער ערך א אין ניט אבער באנג, זעהר טוט בלאנדזיעט,
 ציל. אומבעקאנטען א צו געטריבען מ׳ווערט ווען געפיל, דאס

 אפ- ביסעלי א נעפיל דאזיגע דאם בן־היר׳ן א אין האט רגילות די
 די האט אים פץ עם אויסווארצלען איננאנצען אבער געטעמפט,

 *שעה״איץ־שעה טאג, נאף טאג זיצענדיג געקאנט. ניט געוואוינהייט
 פאר- דער פארלאזט ניט קיינמאל אים האט רודער, ביים אוים
 וואו־ און זיך געפינט שיף די ים טייל וועלכען אין וויסען, צו לאנג

 פאר• נאף פארלאנג דאזיגער דער איז אצונד און ;גיין זי טוט הין
 זיף האט וואס האפענונג, דער דורף אים אין געווארען שטארקט

 טריבון. מיט׳ן שמועם נעכטיגען דעם זינט גשמה זיין אין דערוועקט
 אים איז שיף לויפענדיגער ־ שנעל דער אויף גערויש יעטווידער

 זיין אין אפארענדערונג אן זאגט וואם בת״קול, א ווי פארגעקומען
 שטראל• שוואכען דעם אויף 'ארויפצו געקוקט ה$ט ער ;לאגע
 מיט קאפ, זיין איבער נראטעם די דררף געפאלען איז וואם ליכט,

 קיין אפגעבען קאגענדיג ניט זיף אליין דערווארטונג, פון געפיל א
 כמעט א ביי געצאפט זיף ער האט אפטמאל אים. אין דץ־וחשבץ

 אויפזע־ דעם מיט• ריירען אגצוהייבען פארלאנג בייצוקומענעם ניט
 כעורים יענעם וואלט וואם זאף, א ־, פלאטפארמע רער אויף הער

 רוענ- פאראויסגעזעהעגע ניט יעטווידער ווי איבערראשט, מערער
ט.5שלא אין דונג

 די צו זיף צוקוקענדיג דינסט, זיין פון צייט לאנגער דער פאר
 דער פון בריק אויפ׳ן געפאלען זיינען וואם זונען־שטראלען, קארגע

 ריכטונג, די דערקאנען צו אויסגעלערגט זיף יהודה האט קאיוטע,
 מערב, אין אדער דרוס-זייט אין געפארען, איז שיף־ די וועלכער אין
 געקאנט זיף, פארשטייט האט, דאם 5 מזרח אץ ארער צפוףזייט אין

 פארטונע די וואס די, למשל, ווי טעג, זוניגע אין נאר זיין געמאלט
 פין אפפאר דעם זינט אויף טריבון. דעם געשיינקט אצונד האט

 ער ; ניץ צו געקוטען בעאבאכטונג דאזיגע די אים איז ציטערע
 א אץ שיפס־וועג דער פץ אפווייצונג יעטווידע בעמערקט האט

 בעמערקט, האט ער ווען דורכגענוטען, אים האט ווייטאג שארפער
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 5זייט*צפץ צו כעמטען שיף די זיף האט נאקסאם פץ ווייט ניט אז
 כלייך רודערט זי אז כעווען, משער כעהאט שוין זיך האט ער רען
 אומכעריכטער רער פון סיכה רער וועגען צר. ארץ-ישראל קיץ

 בע־ מינדסטען רעם האבען כעקאנט ניט אפילו ער האט ווענדונג
 ניט קיינמאל מען האט מיט־שקלאפען זיינע ניט אים, ניט גריף;

 זיין כיין. טוט זי וואוהין אץ זיך געפינט נאלערע די וואו כעזאכט,
 אים מען האט דארט און רודערבאנק דער אויף כעווען איז ארט
 פאראנקערט, כעלעגען איז שיף די ווען סיי כעהאלטען רחמנות אהן
 מאל איין־איינציכ ים. פון אינדען די כעשפאלטען האט זי ווען סיי

 מעכליצ־ די געהאט ער האט יארען לאננע דריי נאנצע די פאר
 האט טריבץ דער 'בשעת—אראפ דעק פץ טאן צו קוק א קייט
 אז כעהאט, ניט השנה קיין אפילו האט ער זיך. צו נערופען אים
 פאיווערטם טרייבען כעהאלפען האט ער וו$ם גאלערע, רער נאך
 שי" עסקאדרע גאנצע א נאצכעכאנכען איז כוחות, זיינע אלע מיט
 פין צוועק רעם כעוואוסט ער האט ווייניכ אזוי פונקט און פען,
נסיעה. רער

 זונען־ לעצטע די פארשוואונדען זיינען קאיוטע דער פץ אז
 ס׳איד צפין, צו גערודערט נאך אלץ גאלערע די האט שטראלען,

 בעמערקען כעקאנט ניט האט בץ־חור און נאכט, די צוגעפאלען
 צייט רער אין שיף. רער פון קורם רעם אין ענדערונכ שום קיין

 פון ריח א אראפצו פארשפרייט דעק פון לוקען די דורך זיך האט
קטורת.
 טראצט א ער האט — מזבח ביים קטורת רויכערט טריבון ״דער

שלאצט?" א פאר גאר אונז שטייט אפשר — זיך ביי כעטאן
 כע־ ס׳איז וואס צוקוקען, כענומען זיך ער האט אויפמערקזאם

שעהן.
 בעטייליגט, כעהאט שוין זיך ער האט ים־שלאכטען סך א אין
 פון כעזעהן. ניט קיינמאל נאך ער האט אפילו איינע קיץ אבער

 כע׳רעש׳ט האט שלאבט די ווי כעהערט, ער האט ודער־באנק*! זיין
 אץ בעהאווענט כוט כעווען איז און אים, איבער און אים ארום
 גע־־ א פון אנקימען דאם אנכעזאנט האבען וועלצע כערוישען, אלע

 *שלאצ די צו הצנות סך א אין קלאר כעווען אויך אין ער שלעכ.
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 קרבנות זיין מקריב ראם נעהערט קודם־כל ס׳האט וועלכע צי טען,
 פלע־ וואם מנהגים, די גריכען. די דורך סיי רוימער די דורך טיי
 ביים ווי אייגענע די געווען זיינען ווערען, געברויצט דערביי גען

 געדינט שטענדיג אים פאר האבען אץ אריץ, וועג אין זיך לאזען
בעמערקט. נאר זיי האט ער אויב צייכען, א פאר
 פאר האט — זינען אין האבען מען דארף ראם — שלאכט א
 די ביי געזעסען זיינען •וואס מיט־שקלאפען, זיינע פאר און אים

 פרייע די פאר ווי אינטערעם, אנדער גאנץ א געהאט רודערם,
 בע־ איז אינטערעם דאזיגער דער ים־סאלדאטען; און מאטראסען

 רעם. אין ווי סכנה, פארשטייענריגער דער אין אזוי ניט שטאנען
 פארענדע• א מיטבריינגען געקאנט זיי פאר וואלט מפלה א וואם
 לכל״הפחות פרייהייט, די גאר אפשר — לאגע זייער אין דונג

 —מעשה? א אויף קשיא א — וועלען וואס בעלי־בתים, אנדערע אבער
איצטיגע. די ווי בעסער זיין

 אויפגעהאג׳ און לאמטערנעם די אנגעצונדען בעצייטענם מ׳האט
 אויף דעק. פון אראפגענאנגען איז טריבון דער טרעפ. די ביי גען
 מלחמה־מלבושיס. זייערע אנגעטאן מאטראסען די האבען בעפעל זיין

 קופעס- גאנצע געלעגען זיינען פיילען און שליירער־פיקעס שפיזען,
 אייל, אנצינדענדיגען לייכט מיט קריג שיפם־בריקען. די אייף ווייז

 זיי־ באלאנען באוועלנע צונויפגעוויקעלטע פוסטע מיט פול קערב
 דערזעהן, ענדליך -האט בן־חור ווען און אננעגרייט. נעווען נען
 זיין אנגעטאן פלאטפארמע, זיין אויף ארויף איז טריבון דער ווי

 העלם, און פאנצער זיין וואנט פון אראפגענימען און וואפען־אנצוג
 בעדיי. דער אין ספק קיץ מער געבליבען ניט שוין אים ביי איז

 צו גרייט געמאכט זיך האט ער אין הכנות דאזיגע די פץ טונג
 אנטאן פאלען אזעלכע אץ מ׳פלעגט וואס חרפה, גרעפטער דער

שקלאפען. די
 מיט קייט א בעפעסטיגט געווען איז רורער־פלאץ יערען ביי

 קלעצלעךיהאט דאזיגע די אט פום־קלעצלעך. אייזערנע שווערע
 איבערגייענדיג רודערער, די אויף אנטאן גענימען הארטאטאר דער

 געבליבען ניט נעבאך איז אומגליקליצע די נומער, צו נומער פון
 אומגליק א פץ פאל אץ פאלגען. שטים ווי ברירה אנדער קיין
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ראטעווען. צו זיף מעגליכקייט שום קיין געהאט ניט זיי זואלטען
 איבערגעריסען קאיוטע דער אין געהערשט האט שטילקייט טיפע א
 לע׳ רימענע רי אין זיף רייבענריג רודערם, די פון קלאנג דעם דורף נ^ר

 אבער שאנדע, די געפילט האט שקלאפען די פון איינער יערער בער.
 אים פאר רו^לט פרייז שום קיין בן־חור. ווי שארף און ביטער אזוי קיינער

 און נעהענטער דערפון.אלץ אויסצוקויפען זיף אבי טייער, צו געווען ניט
 וואם קייטען, די פון גרילצען ראם הערען געלאזט זיף האט נעהנטער

 מען וועט באלד צו. קומט הארטאטאר רער אז אנגעזאגט, האט
 ג$ר אים פאר טריבון רער וועט אפשר איט. ביי האלטען שוין

? אויסנאמע א מאכען
 בן־חיר׳ן אין אויפגעוועקט עם האבען ענאאיזם צי גאווה צי

 ער זיין. גיבר געקאנט ניט זיי האט ער אבי האפענונגען, אזעלכע
 אג־ אים פאר זיף וועט טריבון רער אז באמונה, נעגלויבט האט

 טריבינס רעם ארויסווייזען אצונד זיף וועט יעדענפאלם געמען.
 זיי־ געראנקען זיינע ווען איצט, וועט ער אויב אים. צו בעציהונג

 געפי• שלאכט, רער צו הכנות די מיט פארנומען איננאנצען גען
 אויף שקלאף אומגליקליפען רעם אן דערמאנען צו זיף צייט יען

 ארוים• בסוד האט ער אז סימן, א זיין עם וועט רורער־באנק, רער
 ראם און מיט־שקלאפען זיינע מחנה רער פון אידען רעם נעטיילט

 און מערערם נאף אויף האפען צו רעכט א געגעבען אים וואלט
 האט צווישענצייט קורצע די געווארט. בן־חור האט ציטער א מיט
 מיט׳ן מאף יעדען .ביי אייביגקייט. די ווי לאנג אויסגעוויזען אים

 אפ־ האט וועלצער אריוס׳ן, אויף טאן קוק א ער פלעגט ■רורער
 אויסצו־ געלעגער אויפ׳ן אויסגעצייגען זיף הכנות, אלע פטרנדיג

 נאאיוו• זיין פאישאלטען זיף האט זעצציג נומער דער זיף. דוהען
 אפגע? און אליין זיף פון געלאכט גאל און כעם מיט האט קייט,

זייט. טריבונם דעם אין טאן צו קוק א ניט אפילו מער פסק׳נט
 גע׳ ער האט אצונד דערנעהנטערט. זיף האט הארטאטאר דער

 האט אייוען דעם פין גרילצען ד$ם— איינס נומער ביי ■האלטען
 י זעכציג נומער ביי שוין ער שטייט $ט אימה. מיט •געקרונגען

 רו• צו אויפגעהערט בן־חור האט יאוש פון רוהיגקייט דער שיט
 געגע־ טריבון דער האט ר$ פים. דעם אויסגעשטרעקט און מרערן
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 רענ$ ארופגעטאן און אויפנעזעצט דך האנט, רער טיט מאך א כען
הארטאטאר.

 אד אק אידען, רעם בעהערשט האט אויפרעגונג שרעקליכע א
 האר• מיט׳ן ריירענריג האט טריבון רער ווי דערזעהן, האט ער

 אויסגע• אים זיך האט אים, אויף געטאן קוק א פלוצלונג טאטאר
 האט ער שטראלען. צו אנגעהויבען האט ארום אלץ אז דאכט,

 איז קייט די אבי ; דט גערע מ׳האט וואס ווארט, א געהערט ניט
 איז הארטאטאר דער און רינג איר אין היינגען געבליבען פויל

 האבען קיינמאל רעזאנאנס-טיש, ביים ארט זיין אויף צוריק אוועק
 היל• רעם פון קלעפ די נעקלוננען ניט ליב אזוי רורערער דעם

 טיט־ דעם אויף ברוסט דער טיט זיך אנגעליינט האמער. צערנעם
 רורער דעם געשטויסען ער האט הענטעל, אנגעגאסענעם בליי

 ברעבט געדאכט, זיך האט אט־אט, אז כוח, מין אזא מיט פאראוים
איבער. זיך ער

 אנגעווי- האט און אריום׳ן צו צוגעגאנגען איז אויפזעהער דער
זעכציג. נומער אויפ׳ן שמייכעל א מיט זען

געזאנט. ער האט — ! קראפט א ס׳אר —
 — צוגעלייגט. טריבון דער האט — !שטאלץ א ס׳אר און —

 אים זיי זאלסט ! בעסער נאך ער איז קייטען אהן !יופיטער ביי
אנטאן. נישט קיינמאל מער

 זיין אויף אויסגעצויגען ווידער זיך ער האט ווערטער די מיט
.געלעגער.

 פאיווערטם זיך געטראגען שיף די האט שעה א נאך שעה א
 דעם געדריבעלט קוים האט ווינטעל א רורערם. די פון נעטריבען

 נעשלאפעך, האבען שיפסלייט ניט־פארנומענע אלע און ים־שפיגעל,
 קאמאנדע די פלאטפארמע, דער אויף רוה־בעט זיין אויף אריום
.בריק אויפ׳ן

 אבער בן׳חורץ, אפגעביטען מען האט מאל א נאך און מאל איין
 נאכאנאנד יאר דריי געקאנט. ניט ער האט ווערען אנטשלאפען

 -5לי א ענדליך — ענדליך אצונד און נאבט שטאק-פינסטערע $
 אי־ שיף־קאטאסטראפע א נאך ארומגעטראגען ווי שטראל! טיגער

געשטאריי יבשה! רער אויף אצונר און — צוואליעם ווילרע די בער
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 פון בת-קול א פלוצלונג און — לענערינערהייט בענראבען מען,
 פארגאנ• שלאף. רער ווייכט מינוטען אזעלכע אין המתים! תחית

 רער אין נאר — געווארען נעלם זיינען געגענווארט און גענהייט
 ווי פארגעשטעלט, זיף האט יהורה׳ן האפענונג. די לעבט צוקונפט

 איז ער און צרות זיינע פון ארויסגעצויגען אים האט טריבץ דער
 דריקט און פאטער׳פאלאץ, זיין אין היים, רער אין ווידער אצונר

 בילדער, ד^זיגע די שוועסטער. און מוטער די ארימם זיינע אין
 האבען געמאלט, אים אין האט פאנטאזיע אויפנערעגטע זיין וואם
 ווען־עם־איז ווי מער מאמענט דעם אין נעמאכט גליקליצער אים

 פאר׳ געווען ניט איז געדאנקען זיינע פון איינציגער קיין אנדערש.
 מיט און פארגעשטאנען, אים איז וואס שלאכט, רעם מיט בונדען

 דעם פאר ארט קיין געבליבען ניט איז הארץ זיין אין סכנות. אירע
 די מיט אלע די און רוים גראטיס, מעסאלע, נקמה. נאף בעגער
 האבען זצרוניח טרויעריגע ביטערע, פארקניפטע נעמען 'דאזיגע

 ארי־ א ווי אזוי אים פץ אפנעטאן געהאט זיף אינגאנצען ווי עפעם
 $טעם גיפטיגער רער רירט אזוי אט קראנקהייט; בערגעקוטענע

 ,איר איבער הויף־הויף שוועבט רואם רעם, אן ניט ערד רער פון
שטערן־מלוצה. רער אין

 רי אויף געלעגען איז פינפטערניש פארפייגייענדיגע טיפע די
 אר־ אין און גרייט געווען אלץ איז *"אסטרייע רער אויף זואסערן.
 אויף אראפ איימיצער איילענדיג רעק פון איז פלוצלונג ־דענונג.

 אים האט און געשלאפען, איז טריבון רער פלאטפארמע,וואו רער
 העלם רעם אגגעט^ן אויפגעהויבען, זיף האט אריום אויפגעוועקט.

 זיף האט און פאנצער רעם און שווערר רעם גענומען קאפ, אויפ׳ן
מאטראסען. די פון קאמאנריר צום גיין געלאזט

 יעדערער אויף! שטייט נאהענט. גאר זיינען ים־רויבער די —
 אויף צוריק ארויף איז און ן בעפוילע ער ה^ט — פלאץ! זיין אויף

 זיף וו$לט ער ווי גלייף זיף, אין זיכער און רוהיג אזוי טרעפ די
יום־טוב. א פניס׳זיץ מקבל מעגרייט
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.פינף קאפיטעל

. ים־רויבער די מיט שלאכט די

 י גע- איז שיף אויפ׳ן אויפגעכאפט. זיף האבען בארט אויפ׳ן אלע
 ערטער; זייערע פארנומען האבען אפיצערען די לעבעדיג. ווארען

 שום קיין מיט זיף האבען הענט די אק געווער מיט מאטראסען די
 אויפץ יבשה. דער אויף לעגיאנערען די פון אפגעשיידט ניט זאף

 שליי־ און פיילען קופעם גרויסע ארויפגעבראכט מען האט רעק
 אוועקגעשטעלט מען האט טרעפ מיטעלסטע די ביי דער־שפיזען.

 לאמ־ נאף אנגעצוגדען מ׳האט צינד־באלאגען. און אייל פעסער
 ניט־פארנומענע די כלים. נייע וואסער מיט אגגעגאסען און טערנם

 הארטאטארם דעם אונטער געשטאגען זיינען רודער־שקלאפען
 זיך זאל זיי צווישען אז בעשערט, האט השגחה די און שמירה,
חור. בן־ געפיגען

 די פק רעש פארמישטער דער אראפגעקלונגען האט אויבען פון
 אויס• זעגלען,מ׳האט די אראפגעצויגען מ׳האט —הצגות לעצטע

 אויפגע- מען האט שיף זייטען די איבער און נעצען די געשפרייט
 נאף גלייך און לעדער. רינדערגע פון שוק־פאגצערם די האנגען

 שטילקייט, א גאלערע, דער אויף געווארען שטיל ווירער איז דעם
 בע- וואם און דערווארטוגג, און פחד אומבעשטימטען פול איז וואם

גרייט. איז אלק אז טייט,
 איבערגעגעבען האט אפיצער אן וואם דעק, פק סיגגאל א אויף

געבליבען. שטיק אמאל מיט רודערט אלע זיינען הארטאטאר, דעם
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בעטייטען? געקאנט ראם האט וואם
 צו• געוועץ זיינען רואם שקלאפק, צוואנציג און הונדערט די פון

 גע• זיך איינער ניט מסתמא האט רורער־בענק, די צו געשמידט
 בע• געקאנט אייגענטליף זיי האט וואס פראגע, דאזיגע די שטעלט
 קיין התחייבות, פון נעפיל קיין פאטריאטיזם, קיין דערצו? וואוינען

 געפילט נאר האבק זיי נעפילט; ניט זיי האבק כבור נאך לוסט
 אומ• ווערט ער ווען מענשק, א בעהערשט וואם אימה, מין יענעם

 .סכנה א קעגען געטריבען הענט געבונרענע מיט און בעהאלפק
 ארויפגעקומען געווים איז זיי פון טעמפסטען סאמע רעם אפילו

 ניצהון א האפען; צו רואם אויף ניט ה$ט ער אז געדאנק, רעם
 אאונ- און געשמידט, קייטען זיינע אין פעסטער נאף אים וואלט

 נפקא• קיין זיין, אונטערנאנג זיין אויף וואלט שיף רער פון טערגאנג
 אין אומקומען אדער גרונד, צום אראפ וואלט זי צי ניט, מינה

אלצאיינס. זיין עם וואלט שקלאפען־גורל זיין פאר — פייער
 קשיות. שום קיין פרעגען געטארט ניט האבק פארמשפטע די

 זיי• זיי אז איז, ווי פיינד, די זיינען ווער געוואוסט, ניט האבק זיי
 נע־ וועט לעזער דער ווען לאנדסליים? ברירער, פריינד, געווען נען
 ער וועט אומשטענדען, ווייטערדיגע די סיי ראם, סיי אכט אין מען

 אזעל־ אין געווען געצוואוננען זיינען רוימער די פארוואם איינזעהן,
 רורער• די צו שקלאפען אומגליקליכע די צוצושמידען פאלען ע5

.ביינק
 האבק מחשבות מיני אזעלכע אין זיף פארטיפען לאנג אבער

 היג• פון געקומען איז רואם גערויש, א געהאט. ניט צייט קיין זיי
 אנרערע פון רורער״קלעפ די ווי אזוי געקלונגען האט און טען

 "אסטרייע' די אויפמערקזאמקייט. ק״חורם אויפגעוועקט האט שיפען,
 אויפגעברויזטע מיטען אין ווי שאקלען צו אנגעהויבען זיף האט

 פלאט, א גייט־נאף איר הינטער אז געדאנק, דער צוואליעם.
 זעץ א אים האט שלאכט, א צו מן״הסתם דך גרייט וואם פלאט, א

 מעב• א עפעם מיט אנגעצונדען אים און אחיין קאפ אין געטאן
געפיל. טיגען

 די אראפ. דעק פון סיגנאל א דערהערט זיף האט מאל א נאף
 שטיל זיף האט גאלערע די און אראפנעלאזען זיף האבק רודערס
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 פון ניט קלאנג איינצינער קיין פארווערטם. רירען צו אגנעהויבען
 קאיוטע רער אין איינער יערער אבער אינווייניג. אין ניט דרויסען

 שיף די אפילו אנפאל; רעם צו צוגענרייט אינסטינקטיוו זיף האט
 וואלט זי גלייף אטעם, רעם פארהאלטען זיף, ראבט ה$ט, אליין

שונא. צום אונטערגעגורעט טיגער א ווי אזוי זיף
 נעפיל ראם פארלארען מענשען רעם ביי גייט לאגע אזא ביי

 וואס פארשטעלונג, קיין געהאט ניט האט בףחיר צייט. רער פאר
 דעק אויפ׳ן האט ענרליף רורכגענאננען. זיינען זיי מהלף א פאר

 טרומייטען־ אויסגעצויגענער העלער, הילכיגער, א אויפגעשאלט
 ווי רעזאנאנם־טיש אין געטאן זעץ א האט הארטאטאר רער טאן.
 כוחות אלע מיט זיף האבען שקלאפען די געקאנט, האט ער נאי

 געטאן ציטער א האט גאלערע די רורערם, די אויף אנגעלייגט
 דאם בוינען. פון פייל פליהען גענימען און קארפים גאנצען מיט׳ן

 רעם מיט אויסגעמישט זיף האט טרומייטען אנדערע פון שאלען
 נאנצער רער אבער אויבען. פון געטראנען זיף האט וואם ליארים,

 נאך זיף האט פארענט פון הינטען, פון געטראגען זיף האט רעש
 .שטימען צומישטע פון גערויש אפגעהאקט א דערהערט איינמאל

 רו• די שטוים; נעוואלטיגען א בעקומען שיף די האט פלוצלונג
 הא• הארטאטאי, לעבען אויסגעשטעלט נעווען זיינען וואם דערערם,

 אומגעפאלען זיינען אייניגע פיס, די פון געטאן וואקעל א זיף בען
 אויף שטוים דעם געקרינען אפנים האט שיף די ערר. רער אויף

 לאז א זיף גלייף און שטיין געבליבען תיכף אבער איז אהינטער,
פריהער. ווי האסטיגער כמעט נאף ווייטער, געטאן

 געטרעש־ און געקראכעריי ראם טרומייטען, די פון שאלען דאם
 רורף געווארען פארהילכט זיינען צוזאמענשטוים דעם פון טשעריי

 מענ• דערשראקענע פון אימה-געשרייען רייסענדיגע קוויטשיגע די
 דעם אונטער אים, אונטער אז דערפילט, האט בן־חור און שען,
 צושמעטערט, ווערט רעש׳ט, עפעס, גרילצט שיף, דער פון קיל

 מען האט ראם אז פארשטאנען, האט ער צומורשט; צוריבען,
 אימה מיט האבען אים אדום אלע גרונד. צים אראפגעלאזט שיף א

 רער- זיף דעק פון האט אט נאר אנדערן. דעם איינער אנגעקוקט
 זיינען ווער געזיגטי האבען רוימער די — טריאומף׳נעשריי א הערט
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 וועלכען פון פארשלונגעף האט ים רער וואס יענע, געווען אבער
לאגד? וואסער פון פאלק,
 גע־ איז "אסטרייע" די אפשטעלי שום קיין הפסקה, שום קיין

 איינגעטונקט ארונטער, געאיילט האבען מאטראסען ווייטער. פלויגען
 די זיי דערלאנגט אייל, פעסער די אין באלאנען באוועלנע די

 צו אנגעצונדען. זיי האבען יענע און אויבען, געשטאנען זיינען וואם
אשריפה. פון גרויל רער צוגעקומען איז שלאכט דער פון פחדים די

 זייט, א אן אנגענייגט טיף אזוי גאלערע די זיף האט פלוצלונג
 ניט שיעור זיינען שיף טייל אייבערשטען אויפ׳ן רורערער די אז

 אמאל ווירער ערטער. זייערע פון געווארען אראפגעשליירערט
 בעזיג• די פון אימה-געשרייען און רוימער די פון טריאומף־קולות

 אראפ־ זיף האט וואם קראן, גרויסען דעם פון האקעגם די טע.
 שיף, א שונא׳ס רעם געכאפט האבען מאסטבוים, רעם פון נעלאזט

 און וואסער אין אראפגעלאזט לופטען, רער אין זי אויפנעהויבען
איגדען. די אין דערטרונקען

 דער איז הינטען פון און פארנט פון לינקם, פון און רעכטם פון
 רעש. אומבעשרייבליצען שרעקליצעץ א אין אויםגעוואקסען ליארים

 קראכען, א דורך נעווארען פארהילכט ער איז צייט צו צייט פין
 —אימה און שרעק פול געטרייען מיט ווערען בעגלייט פלעגט וואם

 קא• איר און געווארען דערטרונקען איז שיף א נאף אז סימן, א
צוואליעס. ברויזענריגע די פון פארשלונגען מאנדע
 קרבנות געוויגט. אלץ נאך זיף האט שלאכט דער פון גורל דער

 מען פלענט צייט צו צייט פון צדדים, ניידע פון געפאלען זיינען
 רוימער שטארבענדיגע אדער פארבלוטיגטע צוטראגען בריינגען

קאיוטע. רער פון בריק אויפ׳ן זיי אוועקלייגען און
 ארייג• שיף טייל אונטערשטען רעם אין זיף האנען צייטענווייז

 צוגעפמאל׳ פוץ ריח א מיט דורכגעזאפט רויף, וואלקענס געריסען
 דאזיגער רער אין אטעם רעם אפכאפענריג קיים פלייש, יעטען
 גייען מאמענטען אזעלכע אין אז פארשטאנען, בן-חור האט לופט,

 גע• ער האט שוירער א מיט און שיף, ברענענריגע א פארביי זיי
 האבען וואם רודערער, צוגעשמידטע ביינק די צו די פון טראכט
שיף. רער מיט צוזאמען ווערען פארברענט געמוזט
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 פארווערטם אלץ געגאנגען צייט גאנצע די איז ,אסטרייע" די
 רורערם פארערשטע די אפנעשטעלט. זיף זי האט פלוצלונג נאר.

 אין הענט, די פון שקלאפען די ביי געווארען ארוסגעריסען זיינען
 דעק אויפ׳ן ערטער. זייערע פרז אראפגעפאלען זיינען אליין זיי

 א זייטען די פון און טופעריי, שרעקליכע א דערהערט זיך האט
 צום שיפען. צונויפגעטשעפעטע צוויי פון קראכען און טרעשטשעץ

 דעם פון קלאנג דעם פארהילכה טומעל דער האט מאל ערשטען
 גע• מענשען די זיייען אימה פון בעהערשט האמער. הארטאטארם

 אץ ראטעווען: צו זיף וואו געזוכט, ארעד ערר רער אויף פאלען
 א אראפגעפאלען אלוק דורך איז בהלה אלגעמיינער דער מיטען

 קוק א האט ער פים. בן־חורם לעבען סאמע קערפער, מענשליכער
 וואם שילד, רעם אן און הרוג האלב־נאקעטען רעם אויף געטאן

 ריטער, ווערבענע און לערער רורערנעם פון געמאכט געווען איז
 פץ זון בלוי״אויגיגען א בארבאר, א דערקאנט אים אין ער האט

 לר ארויסגעריסען אים ביי האט טייט רער וואם צפץ־אומות, די
 גע ער איז ווי אבער זיין. צו גוקם זיך און רויבען צו מעגדיכקייט

 דעב פון אראפגעריסען פויסט אייזערנע א אים אט ד אהער? קומען
 שונא׳ם רעם אין געווען איז "אפטרייע" די ניין — שיף? שינא׳ם
הענט!
 דעק. אייגענעם אויפ׳ן געשלאגען שוין זיך האבען רוימער די

 שוין מען מוז אריופ׳ן לייב. איבערן בן־חור׳ן אריבער איז קעלט א
 פאר גאר שוין זיף ער ראננעלט אפשר — צורריקען הארט אווראי

 פוץ גאט א !דער׳הרג׳עט ער ווערט טאמער און !לעבען זיין
 נאר׳וואם די וועלען דען צי ! בעשירם און אים בעשיץ — אברהם

 ? חלומות פוסטע ווי מער ניט בלייבען האפענונגען אויפגעוועקטע
 די אין מאמען די ניט זעהן ניט מער קיינמאל שוין וועט ער און

 דאס און חיים זיין עלטערן, זיינע פון הויז דאם ניט שוועפטער,
? לאנד הייליגע

 טומעל, שרעקליצער דער אויפגעהערט ניט האט אים איבער
 גע• האט קאיוטע דער אין זיר. ארום ארומגעקוקט זיף האט ער

 די אויף געזעסען זיינען רודערערם די ,בהלה גרעסטע די העשט
 אומ♦ פאר׳פמטע ווי זיינען מאטראסען די 5 געליימט ווי אזוי ביינק
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 ביי געזעסען איז הארטאטאר רער נאר צוריק. ארן הין געלאפען
 וואר׳ טאקט, צום האמער טיט׳ן געקלאפט ווייטער און טיש זיין

 דאזיגען דעם אין און — בע^עלען טריבינם דעם אויף טענדיג
 אומפאדגלייכ• די פארקערפערט ער האט בין־השמשות רויטליכען

 בע. וועלט גאנצע די האט וואט רוימער, די פון דיסציפלין ע5לי
צוואונגען.

 געווא" איז ער בן־הור׳ן. אויף געווירקט גוט האט ביישפיל זיין
 דער און ערע די בעטראכטען. גענומען זיף האט און רוהיגער רען
 וואס אבער 5 ארט זיין צו רוימער דעם צוגעבונדען האבען חיב
 אים, צו האבען געקאנט מאטיווען אזעלכע האבען שייכות א פאר
 יעדערער, אילגעלאפען רודערבאנק רער פון ? רודער־שקלאף דעם
 דען ער וואלט וועמען דערצו. מעגליכקייט די געהאט האט וואס

 ן ע ב ע ל ? שקלאף א שטארבען וואלט ער ווען געטאן טובה א
 לעבען זיין כבוד. קיין ניט אויב חוב, א געוועזען אים פאר איז

 דייטליך אזוי אים זיי זיינען קיינמאל אייגענע. זיינע געהערט האט
 שטרעקען זיי ווי געזעהן, האט ער אויגען. די פאר געשטאנען ניט
 תחנונימ׳ריגען זייער געהערט האט ער אויס, הענט די אים צו

 איז אוץ—אויפגעשפרונגען איז ער !זיי צו לויפען מוז ער יע, ריפען
 איבער נעלויערט האט פסק-דין רומישער א אך, נעבליבען. שטיין
 ניט איז פסק־דין דער כל־זמן און חרם. אין אים געהאלטען אים,

 גאנצער דער אויף ארויסגעווארפען. אנטלויפען דאם איז בטל,
 ניט יבשה, רער אויף ניט ארט, שום געווען ניט איז ערד גרויםער

 רוימי׳ דער פון דצער פילען קאנען זיך זאל ער וואו ים, אויפ׳ן
 צוריק געווינען צו אפגעגאלטען וואלט אים ווען נאר מאכט. שער

 ארץ- אין בעזעצען געקאנט זיך ער וואלט פרייהייט, געזעצליכע די
 האט ער וועלכע די, קענען התחייבות׳ן די ערפילען און ישראל

 ער האט לאנד אנרער שום קיין אין לעבען. זיין ווידמען געוואלט
 האט היים ווי לאנג, ווי !גאט גרווסער טאן. צו וואם געהאט ניט
 האט לאנג ווי לאנג, ווי און • בעפרייאונג ווענען געווען מתפלל ער
 א אנטפלעקט אים זיך האט ענרליך י. געהאפט און געווארט ער

 דאך איז וועלכע טריבון, פונ׳ם פערזאן דער און האפענונג שטראל
 דאזיגער דער זאל איצט און גאט. פון שליח א געווען געווים
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 געוויזען,''דער׳הרג׳עט שפעט אזוי אים זיך האט וואם מושיע, מלאך
 תחיית- אויף ניט דאך שטייען טויטע די !שלאכט אין ווערען

 געגעבען האבק זיי רואם הבטחות, די זיין צו מקיים כדי המתים,
 שטארבק! ניט טאר אריום געשעהן. ניט ס׳טאר ניין, לעבק. ביים

 שלעפק ווייטער איירער אים מיט צוזאמען אומקומען שוין בעסער
רודער-שקלאף. א פון יאך רעם

 דעם אויף זיך. אדום ארומגעקוקט זיך בן־חרר האט מאל א נאך
 אלץ נאך שלאכט. די גע׳רעשט אלץ נאך האט דעק פארערשטען

 שקלאפק די ,אסטרייע", די געדריקט שיפען פיינדליכע האבק
 — קייטען זייערע פון געריסק זיך האבק רודער־ביינק די אויף

 מא־ זייערע אלע אז דערזעהן, האבק זיי אז און ! אומזיסט אבער
 גע• זיי האבק ארויסגעווארפען, זיינען בעפרייען צו זיך טערנישען

 דעק; אייפ׳ן אוועק איז וראך די משוגעים, ווי געוואיעט און רעוועט
 און געהערשט. האט אימה די נאד פארשוואונדק איז ארדענונג די
 הארטאטאר רער איז בהלה אלגעמיינער דאזיגער דער מיטען אין

 גע- האט אץ תמיר, ווי רוהיג ארט, זיין אויף געזעסען אלץ נאך
 טימעל און רעש ווילדען רעם אין טיש אן האמער מיט שלאגען

 און געטאן ווארף א אים אויף חור בן׳ האט בליק לעצטען א אריץ.
 נאר אגטלויפק, צו כדי ניט אבער ארויף, לויפק געלאזט זיך האט

טריבץ. רעם ען5זו צו
 — שפ^ונג א נאך טרעפ. די ביי געווען ער איז שפרונג איין מיט

 רעם שוין זעהט ער הייך, דער אין האלב שוין איז עה און
 בע. ים דעם שיפען, אטאקירענדיגע די היטעל, רויטען " פייער
 גאלערע, דער אויף קאמף ווילדען רעם שיפס-חורבות, מיט רעקט

 ווייניג. גאנץ פארטיידיגער און סך, א געווען איז אנפאלער וואו
 אונטער פון געווארען ארויםגעריסען טרעפ די זיינען פלוצלונג

 בארק דעם אונטער אראפגעפאלען צוריק איז ער און פיס זיינע
 גענו" זיך און אויפגעהויבק ווי עפעם זיך האט קאיוטע רער פון

 זיך האט שיף דעו־ פון קארפים דער ;שטיקער אויף ברעכען מען
 שיפענדיג און צווייען, אויף צושפאלטען קראך גוואלטיגען א מיט
 גלייך נעטאן, אריין רים א צוואליעם די זיך האבק שוימענדיג און
 בן• ארום אלץ מאמענט. רעם אייף געווארט נאר האבק זיי ווי
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 צארכלענדיגע אין פינסטערניש שטיק איין געווארען איז חורץ
קעסעל-גרוב.

 שטארקייט יוגענדליכער גרויסער אויטערגעוויינליף זיין צו הגם
 האלט נאטור די וואס קראפט, יענע צוגעקומען נאף אצונד איז

 לע־ דאם ווען פאלען, די אויף רעזערוו אין ווי אזוי מענשען ביים
 רער אין ער איז פונדעסטוועגען —סכנה, א אין זיף געפינט בען
 רא־ צו אויף קראפט דאזיגע די אויסצוניצען בכוח געווען ניט רגע

 הא־ בוואליעס די פין רעש רער און פינסטערניש די זיף: טעווען
 פארהאלטען ער האט אטעם דעם אפילו בעטויבט. ווי אים בען
אינסטינקטיוו. נאר

 גע׳ שפענרעל א ווי אים האבען צוואליעם אריינגעריסענע די
 וואלט סיף־כל-סוף און קאיוטע, דער אין צוריק און הין ווארפען

 הילף צו געקומען ניט וואלט אים ווען דערטרונקען, דארט זיף ער
 אראפ• אנגעהויבען האט ער בשעת צוואליעס. די פין אפפלום רער

 וואסער אפגעפלייצטע מאסע גאנצער רער דורף ער איז צוזינקען,
 ים אין שיף ציבראצענער דער פון געווארען ארויסגעשליירערט

 שיף־ פיל די פון שטיק א אן אנגעכאפט זיף האט ער אריין.
 זיף האט און וואשער, איבערן געטראגען זיף האבען וואם חורבות,

 פארבראכט האט ער וואם צייט, די אנגעקלאמערט. רעם אן פעפט
 אייביג• גאנצע א ווי אויסגעוויזען אים זיף האט וואסער, אונטער׳ן

 טיט וואסער. אויפ׳ן אויבען ארויפגעשוואומען ער איז ענדליף קייט,
 אים האט וואם לופט, די געשלונגען ער האט אטעם־ציהען טיפע
 די פון וואסער זאלציגע די אפגעטרייסעלט געפעלט, לאנג אזוי
 ,ברעט אויפץ העכער ארויפגעדראפעט זיף פנים, פונ׳ם און האר
זיף. ארום ארומגעקוקט זיף און אנגעכאפט, האט ער וואט

 נאהענט נאנק אים צי טויט רער איז ים פון טיפעניש רער אין
 לויערט אויבען רא אויף אז פארשטאנען, ער האט איצט געווען;

זייטען. אלע פון אים אויף ער
 איבערן געלעגען רויף דער איז נעפעל האלב־דורצזיצטיגער א ווי

 בן• צונגען; פלאמענדיגע העלע פין דורצגעצוקט ערטערווייז ים,
 שיפען. ברענענדיגע זיינען ראם אז געצאפט, זיף גלייך האט חיר
 מנצח האט עם ווער און געענדיגט, ניט נאף זיף האט קאמף רער
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 פלעגען צייט צו צייט פון וויסען. געקאנט ניט ער האט נעווען,
 וואס שיפען, פארביישווימען האריזאנט זיין פון גרעניצען די אין

 פון פלאמען. רויטע די איבער שאטענם ווי פארשווינדען פלעגען
 און געקראכעריי ראם אים צו דערטראגען זיך האט ווייטענם דער

 פאר סכנה די אבער גאלערעם. קעמפענדיגע פון נעטרעשטשעריי
 צום אראם איז "אסטרייע" די אז נעהענטער. סף א נעווען איז אים

 אייגענע איר נאר ניט געפינען בארט איר אויף זיף האט גרונד,
 וואס גאלערעם, צוויי די פץ קאטאנדע די אויף נאר קאמאנרע,

 אלעמען זיי האבען רוואליעם די אטאקירט. געהאט זי האבען
 ווי- זיי פון סף א זיינען אצונד אריץ, אפנרונר אץ אראפגעריסען

 און רוימער א פלעגט אפטמאל אויבען. ארויפגעשוואומען רער
 האלטענריג אץ ברעט דעמזע^ביגען אן אנכאפען זיף יס-רויבער א

 דעס געפירט ווייטער זיי האבען וואסער איבער׳ן אים אייף זיף
 *אפ אינ׳ם אנגעהויבען געהאט אפשר שוין זיף האט וואם קאמף,
 געפלייסט זיף האט יעדעי־ער ווען טויט, אויף געראנגעל אין ג־ונד.

 געפרובט נאף זיי האיען וואסער, אין קעגנער דעם איאפצושטויסען
 בעוועגונג אץ געבראבט האבען אץ געווער זייער בעניצען צו

 אץ טינט ווי שווא־ץ געווען ערטערווייז איז וואם וואסער, דאם
 איז קאטף זייער פלאטען־אפגלאנץ. און בלוט פץ רויט ערטערווייז

 זיינע געווען אלע זיינען זיי פרעמד; איננאנצען נעווען חור׳ן בן
 געטאן קוויינקעל א ניט גאר זיף וואלט זיי פון קיינער פיינח

 זיף אבי אריץ, וואסער אין ברעט זיין פץ אים אראפצושטויסען
 אג• גיכער וואס געזעהן האט ער און ראטעווען. צו רערויף אליין

זיי. פץ טרינען
 האט און רורער־קלעפ האפטינע דערהערט ער האט פלוצלונג

 אים. אויף גלייף געטראנען זיף האט וואם נאלערע, א דערזעהן
 אץ אויסגעוויזען אים האט שיף דער פון שנאבעל הויצער דער

 האט שריפה' דער פץ פלאקער רויטער רער און הויך, צווייען
 ראם איר צוגעבענדיג שניצערייען, בענולטע אירע אויף נעשפילט
 גע• וואסער ד^ם האט שוים ווייסער א ווי שלאנג. א פון אויסזעהן

איר. אינטער רוישט
 ברעט, די אפצושטויסען געארבעט בן-חור האט כיחות אלע טיט
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 אונטערגעגעבען. שווער זיף און ברייטע א זעהר געווען איז וועלבע
 האט סעקונדע האלבע איין טייער, געווען רגע יעדע איז דא אין

 אין פלוצלונג קאסטען. לעבען ראם אדער ראטעווען געקאנט אים
 אויף האט אנשטריינגינגען גרעסטע ׳זיינע פון מאמענט רעם

 כוואליעם די אונטער פון ארויסגעבליצט אים פון ווייט האנט א
 מיט הענט צוויי געוויזען זיף האבען רערנאף העלם. גאלרענער א

 וואל־ וועלכע הענט, געזינטע גרויסע — פינגער אויסגעשטרעקטע
 וואלטען זיי וואס ראם, ארויסלאזען ניט שוין זיף, דאכט טען,

 גע־ בן־חור האט שרעק, פאר זיך אויסער אריינגעכאפט. געהאט
 ארויס־ העלם רער זיף האט ווירער ערשט אויסמיירען. זיי וואלט

 דערנאף בערעקט, האט ער וועלצען קאפ. רער דערנאף בעוויזען,
 ארום שלאגען צו אנגעהויבען ווילד האבען וועלכע הענט, צוויי

 פארווארפען קאפ דער זיף האט אצונד — וואסער איבערן זיף
 מויל דאט פנים. אויפ׳ן געפאלען איז שיין רער אז אזוי אהינטער,

 אויגען אויפגעריסענע ברייט די פונאנדערגעעפענט, געווען איז
 דער און אריין וועלט דער אין געגלאצט גלעזערנע ווי האבען

 מת־בלאסקייט ערדענער א טיט איבערגעצויגען געווען איז פנים
 דאף און בילד! אימה׳דיג שרעקליכען א — דערטרונקענעם א פין

 דער ווען און פדייד־געשריי, א ארויסגעריסען בן־חור׳ן ביי זיף האט
 ער האט אראפצוזינקען, אנגעהויבען ווירער האט דערטרונקענער

 העלם דער פארבונדען האט וואס קייט, רער פאר אנגעכאפט אים
■ ברעט. אויפ׳ן ארויפגעצויגען אים האט און האלז, ארום

.טדיבון רער אריום, געווען איז מענש דאזיגער דער
 געברויזט כוואליעם אויפגערורערטע די האבען צייט לאנגע א

 אנווענדען געמוזט האט ער אז קראפט, אזא טיט חורץ בן אדום
 אייגענער דער אין און ברעט די ארויסצולאזען ניט כוחות אלע
 רורערס די וואסער. איבערן קאפ רוימערם דעם איינהאלטען צייט

 האט זי און אנגערירט. ניט שיר־שיר זיי האבען גאלערע דער פין
 שיפען, אלערליי פון חורבות צווישען ווייטער דורצנעטראנען זיך

 היג־ איבערלאזענדיג אומבערעקטע, און העלמם אין קעפ איבער
 פלוצלונג וואסער. לייכטענדיגען פון פאם נאלדיג׳רויטען א זיף טער

.אימה ווילרער פץ קולות רעם נאף גלייך און קראף דומפער א
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 ווילדער מארנער א פין נעפיל א אין אומגעקוקט, זיף האט ףחור2
 רער- האט "אסטרייע" די — בעהערשט אים האט הנאה און פרייר
נקמה! א לעבט

 ווי" רעם פין אפגערעשט. האט קאמף אומברחמנות׳דיגער רער
 געבליבען אבער איז ווער פליטה, א געווארען איז רערשטאנד

 רעם און פרייהייט זיין אז פארשטאנען, גוט האט ק׳חור זיגער?
 אר• ארויפגערוקט האט ער רעם. אן זיף ווענדען לעבען טריבונס

 אלע אנגעווענרט האט און ברעט אויפ׳ן אינגאנצען קערפער יוטעם
 זיף האט בעגינען רער איר. אויף האלטען זיף זאל ער טיטלען,

 פאר׳ פון שיין רעם בעגענענט האט ער לאגגזאם. דערנעהענטערט
 הא־ א בעהערשען אים פלעגט דא געפילען; בייטענדיגע מיט טאג

 רוי• די האבען נשמה. זיין בעפאלען שרעק א פלעגט דא פענונג,
 איד געליטען, מפלה א האבען זיי אויב דען געווען? מנצח מער
פארלארעןו שחן, זיין אונטער אצוגר זיף געפינט וואט טריבון, יער

 קיין פוטערפאם. איר פון פולע א ארחם זון די איז ענרליף
 האנט לינקער דער צו גערירט. ניט זיף האט ווינטעלע מינרסט

 אזא אויף אבער יבשה, רערזעהן ווייטענס רער פון בן־חור האט
 דערלאננען וועגען טראכטען געקאנט ניט גאר האט ער אז מחלף,
 נעלי- ים איבערן אומגעטריבען זיף האבען דארט און דא אהין.

 פארקוילטע צווישען שיקזאל, זיין געטיילט האבען וואט טענע,
 מרחק היבשען א אויף שיפען. פון בראכווארג רויכערריגע ארער

 ווייזט איבערגעלאזט, רודערם, אהן גאלערע, א געזעהן זיף האט
 צופלאטערטע מיט פוואליעם די און ווינט דעם הפקר אויפ׳ן אדים,

 צוברא־ רער פון אראפגעהאנגען לעבען אהן האבען וואט זעגלען,
 פינטע- רירענדיגע בעמערקט ער האט ווייטער נאף רייע. כענער

 נאב• אדער אנטלויפענדיגע פאר געהאלטען האט ער וואט לעף,
 זיין געקאנט גוט אזוי פונקט אבער האבען זיי שיפען. יאגענדיגע

וואסער־פייגעל. ווייסע גרויטע
 געענדערט,. גארנישט זיף ס׳האט און שעה, א אריבער איז אזוי

 קוטען ניט וועט חילף קיין אויב געוואקטען. איז אומרוהיגקייט זיין
 אד טען,5דא זיף פלעגט צייטענווייז שטארבען. אריום מוז באלד,

פאר־ געלעגען ער איז אומבעוועגליף אזוי — טויט שוין איז ער
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 קויס און קאפ פון העלם רעם אפגעיונדען אים האם חור בן־ אים.
 גאך האט הארץ ראם ברוסט־פאנצער. רעם אויסגעטאן צרות טיט

 האט ער האפענונג. צוגעגעבען אים האט ראם געשלאנען. שוואך
 שטייגער רער נוי און, ווארטען ווי ברירה אגדער קק געהאט ניט
גאט, צו זיין מתפלל איז, פאלק זיין פון

(9ן רוים און ירושלים



זעקס, קאפיטעל

זיגער. יער *ר־יס

 רערטרונקענעם א פאר איז לעיען צום רף אומקערען דאס
 רף רערטרינקען ראם ווי יסירים גרעסערע מיט נאף פארבונדען

 עינויים, אלע די אריבערטראגען געמיזט האט אריום אויף ניפא.
 אזוי אויף פרייד, גרעסטער בן״חור׳ם צו ענדליף, זיף האט ער ניז
לשון. כעקומען צוריק האט ער אז דערמינטערט, פיל

 וואו רעם, וועגען צוזאמענהאנג, שום א אהן פראגען סף א נאף
 דירך און געווארען געראטערועט איז ער אזוי ווי רף, נעפינט ער

 ספק, דער שלאכט. רער צו אריבער ביסלעכווייז ער איז וועמען,
 וויפיל אייף — אפרוה לאננער רער און זיגער, געבליבען איז ער עי

 מיט- האבען — נ־עט וויגענריגען אויפ׳ן געווען מענליף איז ראם
 אדום וויילע א אין זיף. צו קוטען איננאנצען זאל ער נעהאלפען,

בעריירעוודיג. געווארען שוין ער איז
 אויסנאנג רעם אן זיף ווענדט איף, זעה רעטונג, אונזעי —

 פאר האסט דו וואם אלצדינג, אנערקען איך שלאכט. דער פון
 שטעלענדיג טויט, פץ געווען מציל מיר האסט רו געטאן. מיר
 ראנק, מיין דיר איף קום דערפאר קאן. אין לעבען אייגען דיין

 וועט אונז אז רערט, וועד געשעהען. ניט מיד מיט פ׳זאל וואם
 סכנה, רער פון ארויס כשלום וועלען מיד אין גליק ראם שפילען

 פאר פאסט עם ווי הסדים, אזויפיל מיט אפשיטען דיר איך מעל
רשות דער און געלעגענהייט די גענעבען איז אים וואם רוימער, א
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 קשיה, א אבער נאף ס׳בלייבט דאנקבארקייט. !יין ארויסצוווייזען
 נוטע דיינע אלע כיי געטאן, טינה א ווירקליך מיר האפט דו צי

 בעי־ אדער — אפנעשטעלט. רגע א אויף זיך האט ער — כוונית...
 בעטען און רצון גוטען ריין צו ווענדען זיף וויל איך געזאגט, סער

 גרעסטע רי פאל געוויסען א אין מיר טאן צו הבטחה, רי דיר כיי
 ראזיגע די אנדערן. רעם טאן נאד קאן מענש איין וואם טובה,

געבען. איצט סיר מחטו הבטחה
 האט — טאן, עס איף וועל על׳פי״רץ עם מ׳מעג נאר אויב -
אפגערופען. זיף בן״חור

 ביפעל א געסוזט אריוס האט ריירען, פון זיף אפגעמאטערט
אפרוהען.

 אין געפרעגט ער האט זון? א חור׳ם טאקע כיזט דו —
אדום. וויילע א

יע. אז נעזאגט, שוין דיר ראף האב איף —
ריינעם. פאטער דעם געקאנט האב איף —

 דעם מחמת אים, צו נעהענטער צוגערוקט זיף האט יהודה
 די אויפגעשפיצט האט און שוואף, געווען נאף איז קול טריבונם
 ווע• געוואר עפעס פארט איף וועל ענדליך טיאכטענדיג: אויערן,

פאמיליע. מיין וועגען רען
 אריים האט — נעהאט, ליב און נעקאנט אים האב איך —

געזאגט, רוייטער
 נע- טריבונס רעם געווארעף שטיל וויילע א אויף איז ווידער

אנדערש. עפעס אויף אריבערגעטראגען זיף אפנים האכען דאנקען
 אנגע• ווידער ער האט — זין, א חיר׳ם ביזט דו וויבאלר —

 גע־ האבען ניט זאלסט דו אז .זיין, געמאלט ניט גאר קאן הויבען,
 גרויסע געווען זיינען זיי ץ. ם ו ט ו ר ב און א ט א ק ©דן הערט
 זייער רערוויזען טויט זייער אין דערהייפט האבען וואם לייט,

 איבערגעלאזט זיי האבען געשטארבען, זיינען זיי אז גרויפקייט.
 דו גליק. זיין איבערלעבען ניט טאר ארוימער אז — געזעץ א

רייר? איף וואס הערסט,
הער. איף —
פינגערל. א טראגען צו מינהג א איז רוימער חשובע די ביי —
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 פרן פ*אח אים ציה #דעלכם. זעהםטו האנט מיין אריף דא אט
י פינגער. מיין

 האט יענעד -ארן האנטי, זיין יהרדה׳ן אויפגעצויגען האט ער
געהייסען. אים האט ער וראם נעפאלנט,

האנט. אלגענער דיין אויף פיננערל רעם אץ טר -
נעווען. מקיים ראם אייך האט בן־חור •־

 אריוס האט — קוטען, צ־נ־ץ דיר רועם חפץ דאזיגער רער —
 אין אפילו פארמענען. גרויסען א האב איך—נעזאנט, ווייטער

 אליין; מענש איין בין איך עושר. א פאר טיך מען האלט רוים
 *פיג רעפ ווייזען נאר דאיפסט דו ניט. איך האב פאטיליע קיין

 איבער ממינה דער איז וואם קנעצט, פריינעל^זענעם דעם גערל
 איי געפינען אים וועסט .דו ניטא, בין איך כשעת גיטער, מיינע
 צו ס׳קומט אזוי ווי אים, דערצייל טיזענום, פון ווייט ניט ווילע

 ווילספו דו וו$י־ פארלאנגען אים ביי ק^נסטו פיננערל, דער דיר
 אז אפילו אפזאנען; ניט דיר וועט ער און ווילסט, דו וויפיל אין
 טאמעה עשירות. נאנצע דאם פארלאנגען אים ©ון זאלסט דו

 און מער סך א נאך טאן דיר פאר איך וועל לעבען, איך בלייב
 פרייהייט די צוריקגעבען דיר וועל איך זאצען. נרעסערע סך א

 פאמיליע. ריין צו פאטערלאנד דיין אין אוטקערען דיך וועל אין
 פאר קאריערע א אויסקלייבען אליין קאנען זיך וועסט דו אדער
קאפ? מיט מיך הערטט דו דיר.

אייך• הערען נאר ווי טאן ניט זאך שום קיין קאן איך —
 געטער... די פון נאמען רעם אין הבטחה. דיין מיר ניב טו —
איד. א ראך בין איך טריבון, איירעלער אזוי, ניט —
 רעם, פון נאטען אין ארער גאט ריין פון נאמען אין איז נו, —
 טאן, צו צו מיר זאג — אלץ פין הייליגער אמונה דיין ביי איז וואס
 וועל איך ווי אזוי, עם טאן און זאנען, באלר דיר וועל איך וואם
ווארט. דיין מיר ניב־זשע ווארט. איך הייסען. דיר

 -א או משער, איך בין דייר דיינע פון אריום, איידעלער —
זאך. וויצט? אין ערנסטע א זעהר וועגען זיך האנרעלט

ווארטן דיין געבען מיר וועסטו —
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 זאל געבעגשט איידער... בינדען מיף היישען וואלט דאם —
שיף! א גייט אן עלטערן! מיינע פון גאט רער זיין

זייט? וועלצער פין —
צפוףזייט. פין —
 איר דערקאנען קאנסטו סימנים אוישווייניגסטע אירע אן —

? נאציאנאליטעט
רודער. צום צוגעשטידט זיין שטענדיג פלעג איך ניין. — ■

פלאג? א זי׳ האט —
איר. אויף פלאג קיין ניט איך זעה דערוויילע —

פארטראצט. זיף טיף און געווארען, אנטשוויגען אוויילע איז אריוס
 האט —ריצטוגג? דערזעלביגער אין אלץ נאף גייט שיף די —

געפרעגט ענרליף ער
ריכטינג. דערזעלביגער אין אלץ נאף יא, —

• פלאג. א פאראן ס׳איז צו קוק, א מאל א נאף גיב —
ניטא. איז פלאג קיין —
צייכען! אנדער א אפשר —
 זייגען זעגלען די אין רורערש שירות דריי מיט איז שיף די —

 וו$ס אלץ, איז דאם — שנעל זעהר פארט זי ארינטערגעצויגען.
איר. וועגען זאנען דיר קאן א־ך

 סף א מיט אוישגעפיצט זיף וואלט ניצחון א נאף שיף רוימישע א
 מיף הער טא שיף. פיינדליצע א אלזא מסתמא ס׳איז פלאגען.

 מיף הער —געזאגט, ערנסט טיפען א מיט אריום האט —אויש,
 פון גאלערע די איז טאמער ריידען. נאף קאן איף כליזמן אויש,

 אפשר ריף וועלען זיי געראטעוועט. לעבען דיין איז יה-רויבער, די
 רו• צום ווערען צוגעשמידט ווידער אפשר וועסט פריי, לאזען ניט

אבער,.. איף ניט. דיך זיי וועלען הרגענען אבער דער,
פארהאקט. זיף האט טריבון דער
 אוישגע" שארף פלוצלונג ער האט יופיטער! ביי שווער איך —
 פין אנווער דעם איבערצולעבען אויף אלט, צו בין איך — רופעץ,

 טיט שלאצט רער אין אז דערציילען, רוים אין מען זאל כבוד! מיין
 זיין מיט צוזאמען אונטערגעגאנגען אריום קווינטום איז שונא דעם
 פארלאנג דאס אט טריבון. רוימישען א פאר פאסט עם ווי שיף,
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 מיך זאלסטר שונאים, דעם שיף די איז טאמעי דיר. פוי איך
הו מיך. דעדטרינקעץ אוץ אדיין ים אין ברעט פון אראפשטויפען

טאן. עם וועשט דו אז מיד, שווער טא זאג? איך וואם הערשט,
פאל- ניט אייך כ׳וועל און ניט, איך וועל דערויף שווערען -
- געענטפערט. פעשט בףחור האט — מיד, הייסט דו וראם גען,

 עיל־" -אין ;הייליי טור פאר איז ,קנעכט זיין יין איך וראם ,דין דער
 לע- היין פאך אחריות די זיך. י^יף איך טרא; דין דאזיגען רעם פי

 אראפגעצוינען האט ער —צוריק, פינגערל דיין נעם טדיבון, בעז.
 גנערינע אלע אים מיט צוזאמען אין —פינגער, זיין פין רינג רעם

 וועלען טאמער פאל, אויפ׳ן געגעבען סיר האסט דו וואם הבטחות,
 מיך" האט וואם פםק״דיי, דער סכנה. דער פון ווערען ניצול מיר

 פאר נעמאכט מיך האט רודער, צום אייביג אויף פארמשפט
 און שקלאף; קיין ניט פארט איך בין פונדעסטוועגען שקלאף; א

 און, ישראל פון זון א בין איך ניט. געווים פריי־געלאזענער דיין
 נעם האר. א זיך איבער אליין מאמענט, רעם אין לכליהפחות

צוריקי פיננערל ריין
געטאן. ניט ריר קיין זיך האט אריוס —
 —גערעדט. ווייטעוי יהודה האט —נעמען? ניט עם ווילסט דו —
 און חלילה כעם פאר ניט אריין, ים אין מתנה דיין איך ווארף
 הבטחות, דיינע פון ווערען צו פטור כדי נאר גאווה, פאר ניט אויך

טריבין! קוק, א נאר ניב
 אריוס זיך: פון ווייט פינגערל ראם געטאן ווארף א האט ער
 אבער געטאן, פליעסק א דך האט וואסער דאם ווי געהערט, האט

.אהינצו אומגעקוקט ניט דך האט ער
 — געזאגט, ער האט — נארישקייט, א אפגעטאן האסט דו — .

 טויט מיין טאן. צו אזוי ווילר ממש איז לאגע דיין אין נאך בפרט
 מיין איבעררייפען קאן איך דיר. אן ניט כל-סיף סיף זיך ווענדט

 טאן, עם וועל איך ווען און ;אויך הילף דיין אהן לעבענס־פאדים
 צו געבליבען איז זיי ביי וואס מענשען, ? דיר מיט זיין וועט וואם

 ווייל האנט, פרעמדער א §ון אומקימען בעסער ווילען שטארבען,
 איז האבען, וויל פלאטאן ווי אוני, אין לעבט וועלכע נשמה, די

 טא- גי^ר. איז ראם > זעלבסטמארד פון נעראנק דעם קעגען מורד
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 ראם נעמען ווי פיי דף איף פיינדליצע,וועל א שיף די *אי מער
 און ערפאלג ;רויטער א בין איך פעפט. איז בעשלום מיין בען.
 פוגדעסטוועגען לעבען ראם ווי האפט מער מיר פאר האבען ערע
 אבער עם האסט דו ,זיין צו בעהילפיג דיר נרייט געווען איך בין
 אצונד, דף געפין איף וועלכער אין לאגע, דער ביי געוואלט. ניט
 ווילען. מיין פון בעשטעטיגוג איינציגע די נעווען פינגערל דאם איז

 מיט׳ן שטארבען וועל איף פארלארען. ביירע ר*מ זייגען אצונר
 ארויפגעריפען מיר זיינען רום רער און ניצחון דער וואם עגמת״נפש,

 שפעטער ביסעל א שטארבען צו כדי לעבען, וועסט דו ,געווארען
 בידים נארישקייט אייגענע דיין צוליב האפט דו וואס חרטה, פול

 ערפילע! קענען צו מעגליכקייט די אליין דף ביי אוועקגערויבט
ריף. בעדויער איף זון. א פון התחייבית׳ן די

 פארגעשטעלט איצט דף האבען טאט זיין פון רעזולטאטען די
 געהאט חרטה ניט ער האט פונדעסטוועגען ;דייטליצער בן-חיר׳ן

געטאן. האט עך וואם דעם, אויף
 דו, ביסט קנעצטשאפט מיין פון יאר דריי גאנצע די פאר

 פריינד׳ א געשיינקט פיר האט ערשטער״וואם דער געוועזען טריבון, א
 גע" טיף האט וואם ערשטער, רער געווען ביסט דו ;בליק ליצען

 שוין ביסט רו בשעת אפילו, טאמער און בין. איף ווער פרעגט,
 און אנגעכאפט ריף האב איך און אראפ ניט גרונר צום שיר-שיר

 געדאנק, רער ארויף אפשר מיר איז ברעט, אויפ׳ן ארויפנעצויגען
 ארויסצוהעלפען מיף מיטלען סף א רשות דיין אין האסט דו אז

 אייגעננוצי" דאזיגער דער אבער איז לאגע, אומגליקליצער מיין פון
 האנד׳ מיין פון מאטיוו איינציגער דער נעווען ניט געדאנק נער
 ביי דיר איף שוועד אגב • דיף בעט איך ראם, טיר גלויב לען.
 מיץ לויט מוזען טרוים, איף וועלצע וועגען צילעץ, די אז נאט,

 רעכטפאר" דורף נאר ווערען דערנרייצט איבערציינונג אינערליצער
 אינאיינעם, דיר טיט שטארבען גיצער וויל איך מיטלען. טיגע

 אזוי פונקט איז בעשלום מיין טויט. דיין אין דיר העלפען איירער
 רוים נאבק צוגעזאגט אפילו מיר וואלסט דו ווען דיינער. ווי פעפט

 רשות דיין אין נעווען טאקע וואלט עם און אוצרות, זיינע אלע טיט
 ראף ריף פונדעסטוועגען איף וואלט זיין, צו מקיים הבטחה די
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 אין קינדער געוועזען זיינען און~ברוטום קאטא ריין-געטויט. ניט
 איז געבאטען זיינע פאי׳גען מאס ,באן דעם טיט פארגלייך

אירען. יעטורדער פץ חיב הייליגכטער רער
ראך... וועסטו הייםען, דיר איך וועל טאמער אבער —
 פא• צר עם טיר פץ בבות געונען וואלסט דו ווען אפילו —
 איז ראם בעפעל. דיין געפאלגט ניט ראן אריך איך וואלט דערן,

ווארט. לעצט *מיי
געווארען. נטשווינען* זיינען ביירע

 אלץ זיך האט וואם שיף, רער אויף נעקוקט אפט האט בן-חור
 איני ינק, או פארטאבטע טיט געלענען איז אריום דערנעהנטערט.

אלעס. צו גלייכנילטיג נאנצען
 בי־ האט — ? שונא׳ם רעם איז שיף די אז זיכער, ביסט רו —■
געפרעגט. ענדליך חיר

אפגערופען. זיך יענער האט אזוי, מיין איך —
שיפעל. א אראם לאזט און געבליבען שטיין איז זי —
? ניט צי זיך זעהט פלאג א —
? שיף רוימישע א רערקאנען צו סימן א נאך אפשר פארהאן —
מאסט. שפיץ אויפ׳ן העלם א האט שיף רוימישע א —
 שפיץ אויפ׳ן העלם א האט זי מוטיג, זיי אץ ויך פריי טו —

־זאסט.
ם£ק. אין געווען אלץ נאך איז אריום אבער

 שיפס׳פאר• די ארויף נעמען שיפעל דעם אין מענשען די —
י בני׳רחמנים. אזעלכע ניט זיינען ים־רויבער בארט. אויפץ אומגליקטע

 אפגע• זיך אריום האט רורערער, אוים זיי פעלט מסתמא —
 ער ווען פאלען, $זעלכע אן מסתמא זיך דערמאנענריג רופען,

שיפלעך. אראפלאזען רעם צוליב פלעגט אליין
 נאבגעקיקט בן־חור האט אויפמערקזאמקייט געשפאנטער מיט

שיף. אומבעקאנטער רער פון בעוועגונג יעדע
געמאלרען. ער האט — אפ, ווירער פארט שיף די —
? וואוהין —
 האט קאמאנדע די רואם נאלערע, א ליגט אונז פון רעכטס —

 צו, איר צו רורערט שיף פרעמרע די פארלאזען. אוים, ווייזט זי,



 דער אריף מענשען ארויס ד זעצט איר. לעבק שדין זי איז אט
נאלערע.

 *אויס ך זי אזן ארנק די געעפענט אדרם האט איצט ערשט
געזעצט.

 א׳ייף טוענדיק קרק א געז^נט, ער האט — גאט, דיין דאנק -1
 פי- א ע. ג יי ט דוגנק איך ווי ׳נאןט דיין דו דאנק - שיף, דעד
 ־רא־׳ו זי געפדובט .עיט און נאלערע די דערטחינקען וואלט ראט

 דערקאן טאפט שפיץ אויפ׳ן העלם דעם אן און דעם אן טעווען.
 פאר- די מיד! האבעץ געווען מנצח שייף. ררמישע א ס׳איז אז איך,
 צו: מאך געראטעוועט. זיינען מיד געטריי, געבליבען מיד איז מונע

 איילען!... זיי זארען גיצער... זיי... צו רוף האנט... דעד מיט :יי
 פאטער דיין נעקאנט האב איך דו... און רואומוויר ווערען וועל איך
 ער פירשט. א געווען באמת איז ער געהאט. ליב אים האב און

 בארבאר. קיין ניט איז איר א אז שטיין, פאר צו געלערנט מיך האט
 רערקלערען דיך וועל איך זיך. מיט מיטנעמען דיך וועל איך
 מעג• די רוף און דיינעם גאט דעם זשע ראנק זון. א מיינעם פאר
 קיין רויבער! די נאכיאגען מוזען מיר גיצער! גיכער, אהער! שען

גיכערי. גיצער, אנטרינעף ניט טאר איינער
 דער מיט נעמאכט ברעט, אויפ׳ן געשטעלט זיך האט יהודה

 הא• ענדליך געקאנט. נאר האט ער הויך ווי געשריען און האנט
 ביידען, זיי בעמערקט שיפעל קליינעם דעם אין מענשען די בען

אדיין. שיפעל אין זיי ארויפנענומען און ציגעפארען זיי זיינען
 אנטפאנגען אריוס׳ן מען האט גאלערע רער פץ בארט אויפ׳ן

 אין פארטונע די וואט העלר, א קומט עם ווי כבוד׳ן, אלע טיט
 דעק אויפ׳ן רוהיבעט אויפ׳ן אויסגעצויגען אים. צו גנעדיג אזוי

 •5נא שלאכט. סוף דעם וועגען פרטים די אויסגעהערט ער האט
 זיינע, וואס לעבען־נעבליבענע, אלע נעראטעוועט מ׳האט ווי רעם

 רויב, די אייננעזאמעלט מ׳האט און ים, איבערץ געווען צוזייט
 דעם פון פלאג דער צופלאטערט ורירער זיך שיף דעד איבער תאט

 זי האט נעשווינדקייט גרעסטער דער מיט אק אייבער-קאמאנדיר,
 אין פלאט מיט׳ן זיך פאראייניגען צי כדי צפון, צו געלאזט זיך

סוף. ביז׳ן ניצחון דעם רעדפירען
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 צפת"■ דעם פון ארי^פנעלאזט זיך האבק וואם ,שיפק פופציג די
 צייט; רעכטער דער צר אננעקומק זיינען קאנאל, פון אריינגאנג דיגען

 איננאנצק זיי און פיראטק אנטלויפענדיגע די געפאקט האבק זיי
 צוואג" מיט געראטעוועט. ניט זיך האט יטיף איין קיין פארטיליגט.

 דך זיגער טריאומפידענדיגער דער האט נאלערעם פארכאפטע ציג
אהיים. רורערן נעלאזט

 בענריסט אריום איז מיזענום פון פ$רט אין אנקומק זיין ביי
 האט וואס בחור, דער פייערליצקייט. גרעסטער דער מיט געווארק

 איני און אויפמערקזאמקייט גרויס ארויסגערופען האט בעלייט, אים
 צונויפגעקלי" זיך האבק וואם פריינד, טדיבונם דעם ביי טערעם

 ווא־ פון פראנק, זייערע אויף קבלת׳פנים. א אים מאבק צו בק
 די" די אין דערציילט זיי אריום האט נענומען, אים ער האט נק

 רע־ זיין פון נעשיכטע די ווערטער פריינדליכסטע און רענדיגסטע
 ווע־ אבער בחור, פרעמדק דעם פארגעשטעלט זיי האט און טונג

 דערמאנט, ניט ווארט קיין זיי ער האט פארגאנגענהייט זיין נען
 בן-חור׳ן זיך צו צוגערופק ער האט דערציילונג, זיין נעענדיגט

 פלייצע, דער אויף הענט די ליבע טיט אים ארויפלייגענדיג און
געזאגט: ער האט

 איין/ בעט איך יורש. און דן מיין איז דאם פריינד, ליבער —
 וועט פארמעגק מיין ווייל נאמען, מיין אויף דופק אים זאלט איר

 איך בעשערען, מיר וועלען געטער די נאר אויב זיין, זיינם אמאל
 פריינד, זיינע זייט אייך, בעט איך איבערל^זען. עפעם דך נאך ז^ל
מיינע. זייט איר ווי אדי

 נעזעצליך יהודה איז מעגליבקייט, ערשטער דער ביי ניכען, אין
 האט אופן אזא אויף און זון א אריוסעס פאר געווארק אנערקענט

 אדי רוים. פון קרייזען חשוב׳סטע די אין צוטריט א בעקומען ער
 האט ער וואש הבטחה, די געהאלטען טריבון איידעלער דער האט

בףחור׳ן. רעטער, זיין געגעבען געהאט
 עקשפע- זיין פון דך אומקערען אריוסעם נאך אדום חודש א אין
 -5הע דער מיט געווארק געפייערט זיינער ניצחון *דע איז דיציע
 דעם פון זייט איין ס. ו ר ו ו א ק ם פון טעאטער אין פראכט סטער

 האבען זיי פון מלחמה־טראפייען. די מיט פארפוצט געווק איז בנין
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 שנאבלען*שיפם צוואנציג די ארויסגערופען חידוש גרעסטען דעם
 גאלערעס. אפגענומענע די פון פאנק געהעריגע דערצו די טיט

 אותיות, גרויסע טיט אויפשריפט א געמאכט געורען איז זיי איבער
 הא־ וואם צושויער, טויזענט אכציג אלע פאר לייענען צו דייטליך

טעאטער: דעם אנגעפילט בק

 עווריפוס פון ים אין פיראטען די ביי אפגענומען
דורי
אריוס קווינטוס

דואומוריר. דעם

טייל צווייטער פון סוף



טייל דריטער



איינס קאפיטעל

ארץ־ישראל קיין אום 7ז ק?רט בן־חור

 אין תמוז חודש אין נעווען ס׳איז יאר. פינף אריבער ס׳איז
 די אפשר — דעכאלט מזרח״לאנר, ©רן קיניגין רער אנטיואכיע,

 וועלט גאנצער רער אין שטאט בעפעלקערטסטע און מעכטינסטע
רוים, נאף

לוק און אויסגעלאסענקייט די אז מיינען, צו אנגענומען ס׳איז
 פון און רוים, אין מקיר זייער געהאט האבען צייט יענער פון סוס

 אץ אימפעריע, גאנצער דער איבער פארשפרייט זיף ערשט דארט
 פאר• די נאכגעטאן נאר האבען שטעט גרויסע אנרערע די אז

 וועלט-שטאט דעד אין געהערשט ה^בען וואס מינהגים, דארבענע
 איז מיינונג דאזיגע די צי קשיה, א אבער נאף ס׳איז טיבער. ביים

 זיגעך די אז סברה, גרויסע א ס׳איז אדרבה, ריצטיג. אינגאנצען
 אדאנק האלטען צו גרוים זעהר אנגעהויבען זיף האבען וואם

 פארדאר־ די בעדגטע די פון איבערגענומען האבען ניצחונות, זייערע
 גע- האבען רוימער די מינהגים, און זיטען אויסגעלאסענע און בענע
 און גריבענלאנד אין אויסנעלאסענקייט פון נעסטען פארטינע פונען

 קומט ענין, דאזיגען מיט׳ן גרינדליף זיף ס׳פאדנעמט וועד מצרים,
 איז שטראם רעמאראלרזירענדיגער דער אז איבערצייגונג, רער צו

 אייגע אנטיואכיע,' דווקא אז און מערב קיין מזרח פון נענאנגען
 פראצט זיין מיט מאבט אשורס פון רעזירענצען עלטסטע די -פון
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 פארדארבע־ דעם פון הויפט-קונאל א געווען איז לוקסוס, אץ
שטראם. רישען
 אין ארק פאסאזשירק״גאלערע א איז ים-וואםערן בלויע די פץ

 ארים 'געווען ס׳איז אראנטעם. טייך דעם פון לעפצונג דער
 פונדעסטוועגען גרוים. זעהר געווען איז היץ די און טאג האלבען
 צווישק און — רעק אויפ׳ן געפונק פאסאזשירען אלע דך האבק

בן־חור, אייך ויי
 מאן. א געווארען בן־ישראל יונגער דער איז יאר פינף די פאר

 העכסט עפעם געשטעקט האט כקייט אויסערלי גאנצער זיין אין
 האט ער וואס מלבוש, ליינענער ווייסער דער הגם סימפאטישעם,

 פיגור. זיין פון קאנטורען די פארהילט ביסעל א האט נעטראגק,
 זענעל. א פון שאטען אץ ־ שעה א ווי מער געזעסען שוין איז ער

 איי; זיין §ון פאסאזשירען אייניגע האבק צייט דאזיגער דער פאר
 אוט־ אבער שטועם, א אים טיט פארביגדען נעפרובט אומה געגער
 ערגסט אפילו פראגק, זייערע אויף געעגטפערט האט ער זיסט.

 אויס- דין שפראך. לאטיינישער דער אין קורץ, נאר העפליך, און
 מאנירען, פארנעמע פייגע זיינע אויסשפראך, רייגע געאיידעלטע

 צורייצט מער נאך האט אלץ ראם — צוריקגעהאלטענקייט, דין
 נעהענטער, בעטראכט אים האבק וואס די, נייגיריגקייט. זייער

 גיס־ די האלסונג, זיין וואם אפוואוגדערן, געקאגט ניט דך האבען
 האט פאטריציער, אמת׳ן א כיי ווי העפליכע און געצוואונגעגע

 למשל. הענט, זיינע אויסזעהן. זיין מיט געשטימט אינגאגצעץ ניט
 ביי פלעגט ער בשעת און לאנג אומפראפארציאנעל געווען זיינען

 אן קאנאט, א אן אנכאפען דך שיף רער פון שאקלעגישען די
 ־5*גל דאם איינצוהאלטק כדי אנדערש, עפעם אן אדער שטאנג א

 זיינע פון גרוים די אויגען די אין געווארפק דך האט געוויכט,
 זיך האט איינער יעדער קראפט. קאנטיגע זייער אין דאלאגיעם
 געהלש׳ט האט און איז, ער וואם און איז ער ווער נעחידושט,

 שיקזאלען. זייגע אץ לעבען זיין וועגען גענויערם עפעם דערגיין
 פער־ זיין פץ איתדרוה אלגעמייגער דער ווערטער, אנדערע מיט

 געהאט האט סאן ראזיגער דער אז געווק, איז זעגליכקייט
פארגאנגענהייט. א
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 די פון איינעם צו צונעשטאנען וועג אויפ׳ן איז גאלערע די
 ארויפגענוטק דארטען האט אין קיפער אינזעל אויפ׳ן פארטען

 רו- א און געשטאי^ט חשוב׳ער זעהר א פון אירק א בארט אויפ׳ן
 בן״חור כענעמונג. פאטריארצאלישער צוריקגעהאלטענער היגער,

הא תשובות די פראנק. אייניגע שטעלען צו אים נעוואגט האט
 דך זיי האבק סוף־כל־סיף און צוטרוי א אים אין רערוועקט בק

פונאנרערגערעדט.
 דער אין אדיין קיפער, פון גייענדיג איז, נאלערע די בשעת
 שיפען, צוויי נאכנענאנגק איר נאך זיינען אראנטעם, פין לעפצונג

 שי• ביידע ; ים אפענעם אין כעגעגעגט נאך געהאט מ׳האט וואם
 דא• די פלאנעלעך, העל״געלע ארויסגעווארפען גלייך האבק פען
 סך א גאלערע רער אויף ארויפגערופק האבען סיננאלק זיגע

 געווענדט פאסאזשירק רי פון איינער זיך האט ענרליך השערות.
מאבק. קלאר עם אים זאל ער ן, אירע חשוב׳ען צום

 יענער האט — בעטייטען, פלאנען דאזיגע די וואם ווייס, איך יע, —
 שי• די פון נאציאנאליטעט רער אויף ט י נ ווייזען זיי געענטפערט.

אייגענטימער. איין צו נעהערען זיי אז סימן, א זיינען זיי נאר פק,
? שיפען סך א האט ער און —
סד א זיי האט ער יא, —
? אים קאנט איר —
געשעפטק. אים טיט האב איך —
 וואל" זיי גלייך ריירער, אייפ׳ן געקוקט האבק פאסאזשירען די

 צוגעהערט האט בן־חור אויך ווייטער, הערען צו זיין נייגיריג טען
אינטערעס. גרוים טיט

 גע־ ווייטער איר רער האט — אנטיאכיע, אין וואוינט ער —
 גע־ אים האט עשירות גרוים זיין —- טאן, רוהיגען זיין אין רעדט
 סך, א אים פון מ׳רעדט איזן סדר רער ווי אלעמען, ביי שם א מאצט

 ירושלים אין געלעבט האט אמאל פריינדליך. שטענריג ניט הנם
חור. נאמען מיט׳ן יחוס אלטען זעהר פון פירשט א

 אבער רוהיג, אויסערליך בלייבען צו נעפלייסט זיך האט יהודה
האסטיגער. שלאגען צו אננעהויבק האט הארץ זיין

 אומגעוויינליך טיט געשעפטטמאן א געווען איז פירשט רער —
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 גרויסע סך א גענרינדעט האט ער טען.*אינק*פ סוחרישע גרויסע
 ווייטסטען רעם פון נעשעפטען געפירט האט אונטערנעטוננען,

 שטעט גרויטע סך א אין און מערב־לענרער ווייטטטע די ביז מזרח
 אנטי׳ אין פאקטאריע רער איבער פאקטאריעם. געהאט ער האט
 ער אז מ׳זאנט, טימאנירעם. א איינער מטונה א נעווען איז אניע
 אוט• איז פירשט דער בית־חור. פון קנעכט די צו געהערט האט

 וויי־ .געגאנגען אבער זיינען געשעפטען זיינע ים. אויפ׳ן געקוטעץ
 געוויסער א אין אבער הצלחה. ווייניגער ניט מיט אפשר און טער
 דעם אימגליק. גרוים א געטראפען פאמיליע די האט ארום צייט

 נעמאכט האט איננעל, א נאף זון, איינאונאיינצינער פירשטם
 רעם נראטום אויף גאסען ירושלימער די פון איינער אין אנפאל א

 איינגע• ניט אנפאל רער זיף האט ציפאל א דורך ;פ־אקוראטאר
 אליין. וואסער אין ווי איננעל רער איז אן רעמאלט פין געכען.

 הויז. גאנצע דאם אויטנעמיטען ניט האט נקמה רוימערם דעם
 זייער געשאנעוועט. ניט מען האט משפחה דער פון איינעט קיץ

 פאר נאר נעסט א צינד א איז אץ געווארען פארחתמעט איו פאלאץ
 אלצרינג, ;קאנפיסקירט רוימער דער האט פארמענען דעם טייבען.

 רער צו ס׳געהערט אז חשד, מינדסטען דעם געהאט האט וואט
 האט פראקוראטאר דער געווארען. צוגענימען איז חיר, פאמיליע

גאלד. מיט וואינד זיין פארהיילט
ט.5צולא זיך האבען צוהערער די

 פארמע׳ דעם איבערנעלאזט האט ער אז זאנען, ווילט איר —
אפנערופען. זיי פון איינער זיף האט — ? זיף פאר גען

 איף — געענטפערט. איר דער האט — מעך זאגט אווי —
 וואט סימאנירעם, נעהערט. האב איף וואט דאם, נאר דערצייל

 אין האט אנטיאכיע, אין דא געשעפטען הירם נעפירט האט
 נאר׳וואס אייף האב איף וואט מעשה, דער נאף צייט קירצער א

 און חשבץ איינענעם זיין אויף האנרלען צו אננעהייבען רערציילט,
 שטאט. אין רא סוחר ערשטער דער נעווארען גיף אומגלויכליף איז

 נ׳ אי קיין קאראוואנען געשיקש אויף ער האט האר. זיין ווי פונקט
 קלעקען וואלט ים אויפ׳ן נאלערעס זיינע פין צאל די און ריע,
 מען, זאנט אלץ, אין פלאט. קיניגליכען א צונויפצושטעלען אויף
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 רער פאר ניט קיינטאל פגר׳ן קעמלען זייגע הצלחה. ער האט
 אפילו וואלט ער ווען אונטער, ניט גייען שיפען זיינע צייט;

 אויך אים עם וואלט וואסער, אויפ׳ן אראפגעלאזט האלץ שפאן א
גאלר. אריינגעבראכט

? געשעפט רעם ער פירט שוין לאנג ווי —
ניט. אפילו יאר צעהן קיין —
? אנצוהייבען וואם טיט געהאט האט ער פגים א —
 נאר פארצאפט האט פראקיראטאר רער אז מ׳זאנט, יא, —

 שיפען, די הייזער, די פיך, ראם — חורם, איינענם אפענעם רעם
 געקאנט ניט מען האט אבער געלט קק קרקע. די סחירות, די

 ראם וואו סומעם. גוואלטיגע זיין געמיזט ס׳האבען הגם געפינען,
 צו ניט רעטעגיש א געבליבען עד־היוט איז אהיננעקימען, איז

בעשיידען.
 *איי אפגערופען זיך איראניש האט — ניט, אבער מיר פאר —

פאסאזשירען. די פון נער
 געענטפערט האט — זאגען, ווילסט דו וואס פארשטיי, איך —

 האבען אלע געמיינט. אווי אויף האבען אנרערע — איד. רער
 סימאנירעם ראם איז געלט רעם פון טאקע אט אז געגלויבט,

 ווייניג׳ — אזוי האלט פראקוראטאר רער אויך געווארען. נתעשר
 פון משך אין ווארום געהאלטען, אווי ער האט פריהער סטעגם

 און סוחר רעם ארעסטירען געלאזט מאל צוויי ער האט יאר פינף
עינויים, אנגעטאן אים האט

 ער וועלכען אן קאגאט, רעם צונריפגערריקט פעסט האט יהודה
צומורשטען. וועלען אים ת^לט ער ווי גלייך נעהאלטען, זיך האט

 אז — גערעדם, ווייטער רערציילער רער האט — מ׳זאנט, —
 ניט־ קיין אבר, גאנצער קיין געבלינען ניט איז מענשען דעם ביי

 געועהן, מאל לעצטע דאס אים האב איך אז ביין. צובראכענע
 זיי־ אלע פון אונטערגעש&ארט לעגשטול א אין געזעסען ער איז

מעגשען. א פון געשטאלט א אהן קאליקע א קישענם, מיט טען
 צוהע׳ עטליצע ,האכען—1 אצזריות אזא !געשריען וויי וויי, —

קול. איין אין אויסגערופען רער
 אבער ציקריפלען. אווי געקאנט ניט וואלט קראנקהייט א —
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 פארמאגט,. האט ער וואם נעהאלפען. גארנישט האבק עינויים רי
 כע" כשר רערמיט דך האט ער און אייגענס כשר זיין געווען איז

 געקאנט ניט ואך שום קיין אים פין זיי האבען מער — נוצט
 פאר האבען מירא ניט מער שוין ער דארף איצט ארויספרעסען.

 טיבער• פין געחתמעט האנדלען, צום כתב א האט ער רדיפות.
אליין. יוסק

אפותיקי! שיינע א פאר בעקומען עם ער האט מסתמא —
 נע־ איד דער האט — אים, צו געהערען שיפען דאזיגע די —
 שיפם- זיינע ביי — בעמערקונג. די ט5א אין נעמענדיג ניט זאגט,
 בעגריסען צו ים אויפ׳ן זיך בעגעגענען ביים מינהג א איז לייט

 וואלט ראם ווי גלייך פלאגעלעך, געלע ארויפציהען דורך — זיף
נסיעה. גליקליכע א געהאט האבען זיי או בעטייטען,

 גאלערע די אז נעענדיגט. זיינע רערציילוע די זיך האט דערמיט
 דעם צו צוגעגאננען יהודה איז טייך, דעם אין אריינגעפארען איז

: געפרעגט און אומבעקאנטען
בעל־הבית? סימאנירעסעם גערופען מען האט ווי —
ירושלים. פון פירשט בן־חור, —
? פאמיליע פירשטם דעם מיט נעווארען איו וואם אין —
 איו ער גאלערעם. די אויף פארשיקט מען האט דן רעם —
 ווי לענגער לעבעדיגע. די צווישען מער ניטא לאנג שוין נעווים

 דער §ין רורער׳באנק. דער אויף אויס ניט קיינער האלט יאר א
 טא׳ געהערט. ניט שוין מער מען האט טאבטער רער און אלמנה

 זיי- מסתמא ער. שווייגט גורל, זייער וועגען עפעם ווער ווייס מער
 דא זיינען וואם תפיסות, די פון איינער אין אומגעקומען ויי נען

יהודה. אין איצט אזויפיל
 אדי געווען איו ער דעק. שטייערמאנס אויפ׳ן אוועק איו יהודה

 אנגעהויבען ניט האט ער אז מחשבית, זיינע אין פארדנקען טיף
 ברעגען די פין שיינקייט אנטציקענרינע די בעמערקען צו אפילו
 הערליצע געצויגען דך האכען שטאט סאמע ביז ים פון טייך.

 אין און פירות, זעלטענסטע די מיט פול סעדער און וויינגערטענער
 וויי" ניט געווען זיינען וואם ווילעם, געלעגען זיינען שאטען זייער

 געזעהן ניט האט ער נעאפאל. אין רי,וואס ווי פראצטפול ניגער

148



 אוט־ א ווי אים פאר פארבייגעצויגען זיינען וואס שיפען, מאסע די
 לוסשיגע די און געזאנג רעם געהערט ניט האט פלאט, ענרליצער
 רער כיי האכען וואם מאטראסען, די פין אויסגעשרייען מינטערע

 לוי" פץ זון די האט ווארים און העל געשפאסט. פרייליף ארכעט
 אי־ נאר — וואסער און יבשה אויף אראפגעשטראלט הימעל טערן

שאטען. פינסטערער טיפער א געלענען איז אליין לעבען זיין בער
 אויפ> אינטערעס טיט רגע איין אויף ער האט מאל איין בלויז

 אג׳ האט פאסאזשירען רי פון איינער בשעת בליק, זיין געהויבען
 כיי בעוויזען זיך האט וואם וועלרעל, ם ע נ פ א ר אויף געטייט

טייף. פון אויסבייג דעם



צרויי. קאפיטעל

אנטיאכיע. <.־ז

 אלץ האבק אויגען, די פאר בעוויזעץ דך האט שטאט די ווען
 דורכצולא" ניט כדי דעק, אויפ׳ן נעטאן שאט א דך פאסאזשירען

 איד חשוב׳ער רער בילד. הערליכען רעם פין פרט איין קיין קז
דערקלערער. א פון ראלע די דך אייף גענומען האט

 דך ער האט — מערב־דיט, צו דא דך פארנעטט טייך רער —
 צייט, די נאך נעריינק איך — עולם. ארוטיגען דעם צו געווענדט

 שטאט־ דער פון צופוסענם רעם ארומגעשוויינקט האט ער ווען
 בשלום לעבען מיר זינט צייט, לאנגער דער פאר אבער וואנט;

 געשעפט און מסחר דער דך האט אונטערטאנען. רוימישע אלם
 בע• איז טייך ברעג נאנצער דער און אנטוויקעלט, נוואלטיג דא

 האט — דארטען, אן דאקען. און ווערפען טיט געוו^רען דעקט
 קאדום בארג רער לינט — דרום־זייט, אין געוויזען ריידער רער

 אנצו" אים געוויינט איז פ^לק ראם ווי אראנטעם־בערג, די ארעד
 ברודער׳ זיין—טייך איבערן צפון-זייט, אין אים, אנמקעגען און רופען,
 אנטיאביע. פון פליין רער דך ייט שפר זיי צווישען אמנום. בארג
 ס׳ציהען וואנען פון בערג, ע צ ר א ו ו ש די איר זעהט ווייטער דארט

 קלארסטע די שטאט רער בריינגען און קאנאלען קיניגליכע די דך
 צו און בעפעלקערונג דער פון דארשט דעם שטילען צו וואסער

 אוראלטע גרויסע נאך דך געפינען דארטען נאסען. די רייניגען
חיות. ווילדע און יינעל פ טיט רייך וועלר^ר,
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 צוהערער די פון איינער האט — ? אזערע די איז וואו און —
געפרענט.

 אדער רייטענדיג אהין צופארען מ׳קאן צו. צפון צו דארט —
 אזערע די פארבינדט קאנאל א ווארום שיפעלע, א אץ בעסער נאך

אראנטעם. מיט׳ץ
 נייער א אויף געענטפערט ער האט — !וואלר דאפנעם —

 אבער ייבען.*בעש ־צו אים אימשטאנד ניט איז קיינעד — פראגע.
 איין אנצוזעהן, אים נאר אוועק אהין גייט אגרערער א !זיך היט
 צו־ ניע אים מיט קיינמאל שוין זיך קאן און טאן, אים אויף קוק

 "בעסער ווערטעל: כאראקטעריסטיש גאנץ א דא פאראן שיידען.
 וואלר, דאפנעס אין זיידען״בלעטער די עסען און ווארים א זיין

טיש". קיניגם ביים זיצען צו איירער
וואלרז רעם אויסצומיירען אלזא איז עצה דיין —
 יעטווידע• אלע. איר מעגט אהין גיין אן. ניט זיף ס׳הייבט —

 דערוואקסע• קוים דער פילאזאף, צינישער רער אהין: נייט רער
 בין איך אהץ. נייען אלע — פריסטער די ווייבער, די איננעל, נער
 אייך גרייט בין איך אז טאן, ר$ם וועט איר אויך אז זיכער, אזוי
 אין דירה קיין פריהער א ניט דיננט עצה. א אפילו געבען צו שוין

 רארף, דעם אין אוועק תיבף גייט צייט! די עבירה א — שט$ט
 אגאר• דורך פירט אהינצו וועג דער וואלר. ראנד ביים ליגט וואם
 אפאלאן נאט פון חסידים די פאנטאנען. שפרודלענדיגע מיט טען
 שטאט. די אויסנעבויט עם האבען יוננפרוי פענייאישער זיין אין
 פארבארגענע שיעור א אהן די אין אלייעס, און האלעס אירע אין

 און מענשען אריגינעלע אזעלכע נאך מען געפינט רוה-פלעצער
 אין ערנעץ אין ווי פארגעניגענם, אץ תענוגים אזעלכע מינהנים,

 פון מייסטערווערק דאס שטאט-וואנטי די היינט ניט. וועלט רער
ביימייסטערם! די צווישען קיניג דעם קסערעאוס,

טייט-פיננער. זיין נאך נעווענרט זיך האבען אוינען אלע
 צוריק־ יאר הרנדערט דריי מיט נעווארען נעמאכט איז זי —
 די פאר סעלעווקירען, די פון ערשטען דעם פון בעפעל אויפ׳ן

 דעם מיט צונויפנעוואקסען ממש זיך זי איז יאר הונדערט דריי
נעבויט. איז זי וועלכען אויף ©עלז,
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 און הייך שבחיים. די פאררינט טאקע האט טויער׳וואנט די
 ארום געצויגק דך ד האט רוינקלען, נעוראנטע סך א טיט פעסט

 פאר־ אין דררם־זייט צר פארקערעוועט דך האט ד ביז שטאט,
בליקען. פאסאזשירענם די פון שוואוגדען

 איר רער האט — טורימם, הונדערט פיר האט וואנט די —
 רע. גרייסער א רא איז עם טור יעדען אין און — גערעדט, ווייטער

 ווייטענס דער אין רארט אהינצו• קוק א גיט נואסער. זערוואואר
 סולפיום, בארג פון שפיצק די בערגלעך, צוויי דך דערהייבק

 בניו דער העכער. נאך ויי זייגען הויך, איז וואנט די ווי וואם
 גאנץ א איו רואם ציטאדעל, די איז בערגעל ווייטען דעם אויף
 בערגעל אויפ׳ן לעגיאן. רויטישען א פץ פארנימק נאצאנאגד יאר

 טעט׳ יופיטערם שטייט אינז, צו נעהענטער ליגט וואס אנטקעגען,
 חדרים טיט פול בנין, א פאלאץ, לעגאטס דעם — אונטען פעל,
 קעגען פעסטונג, א ווי מאסירו און פעשט אבער בעאמטע, פאר

הטון, פין כוואליעש צובינטעוועטע די איטטעכטיג ש׳זיינען וועלצער
 אראפצוציהען אנגעהויבען מאטראשען די האבק רגע דער אין

*אויסגערופק נעפיל טיט האט איר רער און זעגלען, רי
 טיט דך זעגענען צו ציים די געקומען איז אצינד קוקט! —

 דער ס׳גייט וועלכער איבער דארטען, אן בריק יענע שיף! דער
 ים־נשיעה. דער פון נרעניץ די בעצייכענט סעלעווקיע, קיין וועג
 בעזארגט ווייטער אין שיף-שחירות די אויסגעלאדען ווערען דא

 דער אן דך הייבט בריק רער איבער קעמעל-קאראוואנען. דורך
 פינף שטאט. נייע די אויסגעבויט דך האט קאליניקוס וואו אינזעל,

 זיינען אין אלטער רער טיט זי פארבינרק ביארוקטק נוואלטיגע
 וואסער- די ניט צייט, די ניט אז געבויט, סאליר און פעסט אזוי

 רוע• געשארט. ניט זיי האבען עררציטערנישק די ניט שטראמען,
 נאר אייך איך קאן פריינד, מיינע גופא, שטאט אלטער רער גען

 שעצען דך קאן נעזעהי, נאר זי האט וואם יעדערער, אז זאגען,
לעבק. גאנץ זיין גליקליך

 צו צוגעפארען לאנגזאם איז אץ אויסגעדרייט דך האט שיף די
 האבק פאפאזשירען די אז אזוי גט, ווא דער אינטער סטאנציע דער

 *עווע3 ח אין לענק דאם בעקיקען נעקאנט גיט אויסגעצייכעגט
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 מען האט ענדליך טייך. אויפץ דא נעהערשט האט וואם בינג,
 רודערם. די אפנעלייגט און אנקער׳קאנאטען די ארויסגעווארפען

געענריגט. געווען איז נסיעה די
 צו׳ מאל א נאך ער אין שיף, די פארלאזען האט בן׳חור איידער
אירען. אלטען דעם צו נעגאנגען

 מטריח, רגע א דיך בין איך וואם אומנוט, פאר ניט נעם —
דך. געזעגענען פאר׳ן

קאפ. רעם געטאן נייג א צושטימעגריג האט אלטער דער
 אריינגעגעבען טיר האט סיחר דעם מיט דיינע געשיצטע די —

 סימא" דך, דאצט אים, מ׳רופט אים. מיט דך בעקאנען צו חשק א
נידעס?
נאמען. פארגריצישטען א טיט איר א איז ער יא, —
געפינען? אים איך קאן וואו —

 מאן יוננען דעם אנגעקוקט פארשענריג האט פרעמדעי דער
געענטפערט: ראן אין

 בעקומען צו עגמת״נפש דעם פארשפארען דיר קאן איך —
מלווה. קיק ניט איז ער אפזאג, א

 נע׳ שמייבעל א בן׳חור האט — לווה, קיין ניט בין איך און —
השערת. שארפדניגער אלטענם דעם איבער טאן

 דך פארטראצט און קאפ דעם אויפנעהויכען יענער האט דא
געזאגט: וויילע, א

 אג־ אין סוחר ריוצסטער דער אז מיינען, געקאנט מ׳וואלט —
 עשירות; זיין פאר פאסטען זאל וואם הויז, א אין וואוינט טיאציע

 גע׳ אים ווילסט דו אויב אזוי. ניט עם איז אשת׳ן רער אין אבער
 זיף ס׳געפינט ^וואו בריק, יענער ביז טייך פאזע גיי טו פינען,

 פארווארפען שטענריג איז וואם שיפם־סטאנציע, ברייטע נרויסע א
 זיי׳ פאראנקערט, דארט ליגען וואס שיפען, די סחורה. פעק מים
 וועסט דו טאקע. ער וואוינט *רערב און סיטאנידעסעס. אלע נען

טדעפען. לייצט נעווים
כוחי יישר א —
 מיט דין זאל עלטערן אינזערע פון גאט פון שלום דער —

דיר!
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אייך. דיר מיט אין —
צושיידט, זיך האבק זיי אין

 געווארט און באגאזש בן־חורם גענרמען האבען טרעגער צוויי
גיין. צי וואוהין בעפעל, זיין אויף
 האט דערפון געהייסען. ער האט — ציטארעל, רער צו —
 ענינים מיליטערישע אדער אפיציעלע אז דרינגען, געקאנט מען

שטאט, אין געבראכט אים האבען
 איבערנעהאקט זיך האבען וואס גאסען, ברייטע לאנגע, צוויי
 קוואר־ אין שטאט די געטיילט האבען ווינקעל, גלייצען א אונטער
 צפין פון געצויגען זיך האט וועלכע גאם, דער ©ון עק אין טאלען.

 בנין, קאלאסאלער מערקווירדיגער א דערהויבען זיך האט דרום, צו
 פאר־ זיך האבען טרעגער די אז נימפעאן. געהייסען האט וואם

 שטיין, געכליבען וויילע א בן־חור איז דרום, צו רארט קערעוועט
 איבער־ אים האבען נאם דער ©ין הערריבקייט די און פראצט די

 פרעכ- דע□ פון פארען צו נעקימען נאוי־וואנז איו ער הגט ראשט,
 פאלאצען, דערהויבען זיך האבען לינקט און רעצטס רוים. טיגען

 זיי־ מירמעלשטיינערנע שורות צוויי געצויגק זיך זיי צווישען און
 דעם פון פוסגייער פאר וועג דעם אפגעגרעניצט האבען וואס לען,
 בעשאטענט געווען איז אלין דאם פורען. און בהמית פאר חעג
 פאנטאנען, ליבליצע דורך אפגעפרישט רא זיך האט לופט די אין

אייפהער. א אהן נעשלאגען האבען וואס
 מיט דך קוויקען צו אויפגעלייגט געווען ניט איז בן־חיר אבער

 אים איז סימאגידעס׳ן מיט געשיצטע די אגבליק. הערליצען דעם
 טיט טאנומענט )א אמפאליס צים צוקומענריג קאפ, פון ארוים ניט
 גאנצער דעי איבער אריבערגעצויגען געווען איז וואס ארקעם, פיר

 פון אכטען דעם עפיפאנעס, דורך אויסגעבויט און גאם ברייטער
 בן־חור האט וועגען(, כבור איינענעם זיין צוליב סעלעווקידען, די

כוונה. לצתחילה׳ריגע זיין איבערגעביטען פלוצלונג
 האט — אריין, ציטאדעל דער אין גיין ניט איך וועל היינט —
 ערגק אצסניה, א אין מיך פירט — טרעגער. די צו געזאגט ער
סעלעווקיע. קיין וועג אויפ׳ן וואם בריק דער פון ווייט ניט

 צייט קירצער א אין און אהין פארנומען זיך האבען טרעגער די
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 נעראטע אבער פשוט׳ע, א אין בףחור׳ן געבראכט זיי האבען אלום
 וועל־ אונטער בריק, רער פון ווייט שטיין-ווארף א ערך א אכסניה,

סימאנידעם. געוואוינט האט עם כען
 נאסטהויז, פון ראך אויפ׳ן אפגעלעגען ער איז נאכט גאנצע א
 גע• אים ביי דך האט הארצען אין טיף אויג. קיק צוטוענדיג ניט

 הערען שוין איך וועל באלר "באלד, געדאנק: איין רער צאפעלט
 אויב תירצה. קליינער ליבער רער און מיינער מאטען רער וועגען

געפינעך. זיי איך וועל נאך, לעבען זיי



דרי? ק^פיט^ל

סימאגידעס׳ן. יי3

 אפילו בעקיקענדע ניט בן־תור, האט פריה אקידער מארגען אויף
 דורך הויז, פיטאנירעפעם זיכען אוועקכעלאזט זיך שטאט, די
 וועד" ריי גאנצער א צר ארויסגעקיטען ער איו טריער געציינטען א

 געדיכטען א צווישען טייך ארויף אוועק ער איו דאנען פון פען.
 איו ער ביו פארשטייעט, אין פארהאוועט געווען איז וואם עולם,

 אפגע־ ויך ער האט דא בריק, פעלעווקישער רער צו דערכאננען
ארומגעקיקט. זיך און שטעלט
 בריק. דער אונטער כלייך געפונען זיך האט הויז פודור׳ס רעם

 צונויפגעמויערט שטיינער, ארומגעהאקטע ניט פון מאפע נרויע א
 אינטערשפארונג א ווי אויסכעזעהן האט וואם פטיל, שום א אהן

 צוויי — אנגעלעהנט. נעווען איו זי וועלכער אן וואנט, רער פאר
 ווערף. רער אריך• געפירט האבען פארנט פון טויערץ גרויסע ה טשינ

 גראטעס, געזונטע טיט ראך, אינטערן סאמע עפענונגען, איינינע
 גע" איז טויער־שפאלטען די אין פענסטער, אלם נערינט האבען

 רי כערעקט מאך שווארצער א האט ערטערןוייז און נראו וואקפען
שטיינער. הוילע
 טויער איין דורך פאנאנדערגעעפענש. נעווען זיינען טויערן די
 ארויפגע׳ — אנדערן רעם דורך סחירות, די צונענומען מען האט

 שטופעריי א §ארנוטענקייט, א געהערשט האט אימעטים כעבען.
איילעניש. א אין
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 ק׳יפעם נרדפע אנגעווארפען געווען זייגען ווערף רער אויף
 און פארפאקונגען, פארשיידעגסטע די אין המינים כל פון סחורות

 מיט גע׳עסקט דך האבען גארטעל, ביז׳ן נאקעט שקלאפען, סך א
ויי, פארלארען

 פץ פלאט א פאראנקערט געלעגען איז כריק פץ נירעריגער
 ניי דאם אויף —טייל א אויסגעלארען, טען האט טייל א נאלערעס;

 געלער א געפלאטערט האט טאסט׳שפיץ יעדען איבער אנגעלאדען.
 פון און פלאט צים ווערף פין ווערף, דער צו פלאט פון פלאג.

 האנרעל, פון שטראם רוישיגער רער געגאנגען איו שיף צי שיף
אפרוה. שום אהן אפשטעל, שים אהן

 וואנט, א דערהויבען ברעג פון דך האט בריק זייט יענער אויף
 פאנטאסטישע די הייך דער אין געשטייגט האבען איר איבער און

 האט וואם פאלאץ, קייזערליצען א פון טורימדלעך און געזימסען
 דער׳ עם האט פאלאץ דעם אט אינזעל, גאנצען דעם פארנומען

 יעטווירערנם צוגעשמידט האט פאלאץ רער הגם איד. דער מאנט
 ניט נאר ווי כמעט אים האט בףחור אבער אויפמערקזאמקייט,

 עפעס דערגיין צו געהאפט ענדליך ער האט אצינד בעמערקט.
 נאר ס׳איז אויב געוויינטליך, טייערסטע, און ליבסטע זיינע פון

 וועט צי קנעכט. א טאטענם דין געווען איו סימאנירעם אז אמת,
 ראך וואלט דאם דעם? אין זיין מודה דך וועלען אבער פיחר דעד
 פין און עשירות גאנצער זיין פון אפזאגען זיך הייפען אים פאר

 באמת דער וועגעץ און האנדעלס״וועלטן דער אין אויבענאן זיין
 קלאר האבען געשעפטע׳ן זיינע פון גרויסארטיגקייט קיניגליכער

 גע- רא איז וואם אלצדינג און ווערף די טייך, דער געזאגט ערות
 געדארפט סוחר דער וואלט אבער עיקר רער ארוט. אץ אדום ווען
 פון מיטען רעכטען אץ קאריערע סוחרישע זיין איבעררייסען ראן
 דער צו אומקערען דך ווידער און הצלחה גלענצענרסטער איר

 פארלאנגען צו אליץ, געראנק דער שוין קנעכט. א פין מדריגה
 עזות׳קייט. משונה-ווילרע א אויסגעוויזען האט אים, פון אזעלכעס

 ביסט "דו סימאנידעס׳ן: זאגען הייסען גערעדט, פשוט וואלט, דאם
 דיך און פארמאנסט, דו וואם אלץ, אפ מיר גיב שקלאף? מיין

אלייך.
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 ווי־ זיין פאר מוט גייעם געשעפט בן-חור האט פונדעסטוועגען
 רעכט ניטען זק פון בעוואוסטזיין רעם אין סימאנירעס׳ן צו זיט
 פין פארטרייבען געקאנט ניט האט ער וואס ביטחון, רעם אין און
 דערציילט, האט איד דער וואט אמת, ס׳איז נאר אויב הארצען. זק

 האב־און׳ניטס. גאנץ זק מיט אים צו סימאנירעם דאך געהערט
 ארען. צו אנגעהויבען ניט פלוג אין בן״חיר׳ן האט עשירות דאם

 אריינ־ דער ביי שטיין נעבליבען אנטשלאסענערהייט איז ער אז
 נאר מיר ער "זאל אז פעסט, געבליבען אים ביי איז נאנגס-טיר,

 אוועק אים איך שיינק תירצה׳ן, אין מוטעה מיין פון יריעה א געבען
.*תנאי שום א אהן פרייהייט די

הייז. אין ארק בעהאי־צט איז ער
 גדויסער אומגעהייער מין א געווען הויז דאם איז אינווייניג פון

 אויסנעלייגט געווען זיינען המינים כל פון סחירות וואו לאגער,
 קארנען אויפ׳ן קיקענדיג ניט ארדענונג. אין סדר שטריינגען א אין

 געמערקט דא זיך האט לופט פארדומפענער רער אויף און שיין
 אין ארק זיינען וואם מעגשען, סך א פון בעוועגונג שטארקע א

 מיט פארנומען געווען זיינען ארבעטער גרופעם עטליכע ארוים.
 לאנג• לארען. צום סחורות די פארפאקען ביים האמערם און זעג
 האט אק פעק אננעלייגטע די דורך געגאנגען •חור בן איז זאם
 זק וואם מאן, דער צי געפרענט, אליין זיך פארוואוגדערונג מיט

 אזא אין ארויסגעוויזען אומעטום דא זיך האט געשעפטס-גאונות
 שקלאף. א פאטערם זיין געווען באמת איז גרויסקייט, וואונדערליכער

 נע" ער האט קאטענאריע וועלצער צו איז יע, טאקע טאטער און
 זון? א רינערם א געווען ער איז צו איד, א איז ער אויב הערסן

 זין? א בעל״חוב׳ם א אדער בעליחוב, א געווען אפשר איז ער אדער
 מ׳האט און גניבה א פאר געווארען פאר׳משפט אפשר ער איז ארער

 הא׳ וואס נעראנקען, דאזיגע די קנעכט? א פאר פארקויפט אים
 נעמי׳ ניט האר א אפילו האבען אנדערן, דעם איינער געיאגט בען

 ווייטער וואם נעוואקטען, איז זי אדרבה, סוחק צום אצטונג זיין נערם
בעוואונרערן. צו זאכען נייע אלץ נעפינענדיג געגאנגען, איז ער

 איינער און אוינען, די אין נעווארפען זיך ער האט ענרליך
צוגעגאננען: אים צו איז ארבעטער א
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כעגער? דק איז רואם —
סוחר. דעם סימאנירעם׳ן זעהן וועלען וואלט איך —
מיר״י נאף קום אין גיט אזרי זיי טא —

 צר- ענדליך זיי זיינען סחורות, פעק די דורך זיך שליינגלענריג
 גע" זיך ער האט זיי, אויף ארויף איז ער אז טרעפ. צו געקוטען

 זיך פאר דערזעהן האט ער לאגער. רעם פון דאך אויפ׳ן פונען
 אויף נעווען אויסגעבויט אין וואס מויער, קלענערען א — כנין א

 רער פין מערב-זייט צו דערהויבען זיך האט און אונטערשטען דעם
 מיט ארומגערינגעלט ראך, רער ארק. הימעל פרייען אין בריק

 אין און טעראסע א צו נעג^יכען געווען איו וואנט, נידעריגער א
 צו בלומען. מיט פארפוצט געווען וואונדער גרעסטען בן״חודס צו

 גע• האט זייט פאדערשטער דער אין טיר אייגאוגאיינציגער דער
 פערסישע קוסטעם צווישען שטעג זויבער־געהאלטעגער א פירט

 איינעטעטענריג בליהען. רעצטק אין געוועץ זיינען וואס רויזעי,
פירער. זיין ג$ך נאכגעגאנגען בן״חור איז דופט, זיסען רעם

 זייגען הויז, אין אינעווייניג קאריראר, פינפטערען א פון עק אין
פארהאנג. אפנעשארצטען האלב א פאר געבליבען שטיין זיי

געמאלדען: האט פירער דער
האר! דעם זעהן וויל פרעמדער א —

אפגערופען: זיך האט שטים קלארע א
גאט. פון גאמען אין ארק ער לאז —

 כיי וואלט בן-חורן, אריינגעפירט מ׳האט וועלצען אין הדר, דער
 געווען געטאצט זיינען וועגט די אויף אטריום. געהייסען רוימער א
 גומערירטע, טיט געוועזען אנגעפילט זייגען וו^ם פאליצעס, סך א

 אוי־ דער געשריפטסען. פארגעלטע בעניצען אפטען אין צייט פין
 בע" געווען איז וועגט די פון ראנר אוגטערשטער און כערשטער

 אראבעם" קונציגע טיט בעצירט לייסטען, הילצערנע טיט שלאגען
 האט קוילען בעגולטע פין געזימס איכערן שגיצערייען, און קען
 זיי- טיטען אין און קופאל, א ווי אזוי סיפיט דער דערהייבען זיך
 שייבע׳ פיאלעטע קליינע היגדערטער אריינגעשטעלט נעווען נען

 שק. רוהיגען זעלטען שטראם א רורכגעלאזען האכען וו^ס לעך,
 טעפיכער, גרוי-ע ריקע טיט אויפגעלייגט געווען זיינען דילען יי
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 מ׳פלעגט אז פארזינקען, אינגאנצען פלעגען פיס די וועלצע אץ
טריט. פון שארך מינדסטען קיץ הערען ניט

 מאנס- א דערזעהן בףחור האט צימער פונ׳ם האלבטונקעל אינ׳ם
 אויסגעבעט לעףשטול, הויכען א אין געזעסען אח וואם פארשוין,

 שוין מיירעל, א האנט רעכטער זק צו און קישענם, ווייכע טיט
 אנלען דעם אץ אגגעשפארט געשטאנען איז וואט היפשע, גאנץ א

 אים האט בלוט דאס ווי דערפילט. האט חור כף שטול. דעם פון
 האט ער רערזעהן. *זי האט ער אז אריץ, פנים אץ געטאן זעק א

 פאר" זיין פארבארגען צו כדי טיי דרך׳ארץ, אוים טיי פארנייגט, זיך
 האסטיג די ניט בעמערקט ניט ער האט רעריבער לעגענהייט,

 שרעק, און אימה פץ אויסדרוק דעם ניט האנט, אויפגעהייבענע
 דא" דער דערשיינען. בףחורם ביי אלטען דעם בעפאלען איז וואט

 ער שנעל ווי שנעל, אזוי פונקט פארשוואונדען איז אויסדרוק ינער ז
 אויגען, די אויפגעהייבען האט יהודה אז בעוויזען. געהאט זיך האט
 בשעת ווי פאזע דערזעלבינער אץ געפונען ביירען זיי ער האט

 גע- לייכט אצונד האט האנט מיירעלם רער נאר אריץ, איז ער
 אויפמער- אים האבען ביירע אקטעל. אלטעגם דעם אויף רוהט
בעטראצט. קזאט
 —איד... א כיסט אין טימאנידעם סוחר דער ביטט דו אויב —

 פין פריד דער זאל טא — אפגעשטעלט, רגע א זיך האט בףחור
הויז. דיין אויף ...און דיר אויף רוהען אבינו אברהם פץ נאט

מיידעל. דער אויף נעטאן קוק א ער האט ווערטער לעצטע די ביי
 בין און מיינטט, דו ו^עלכען הימאנירעס, רער בין איך —

 איט־ א טיט נעענטפערט אלטער דעד האט — געבורט, פון איד א
 ענטפער אי-ד דער סיטאנידעם איך — שטים. הילכיגער נאטירליך

נאמען. זיין זאגען צו גאסט מיץ בעט און שלום דיין אויף דיר
 אראפ־ ניט אויג קיץ אים פין בן״חור האט אים, אויטהערענדיג

.־ ניטען. גע
 אח מאנספארשוין, געזונטען א פון פארמען פולע די אנשטאט

 איינגע־ מאסע, פארמלויזע א פארזונקען געלעגען קישענם די אץ
 דער איבער זייר. טונקעלע פון דעקע געשטעפטער א אין הילט

 אמת א אויפנעהייבען זיך האט גוף געשטאלטלויזען דאזיגען
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 און מלוכה״מאן א פון קאפ אידעאלער א — קאפ טלצות׳דיגער
 הויכען א מיט קאפ נעפורימטער איידעל א לענדער־בעצווינגער,

 מא" אלם גענומען וואלט מיקעל־אנדזשעלא וואם (קאפ א שטערן,
 נע־ לאקען קארגע אין זיינען האר ווייסע די צעזארן. פאר דעל

 ברע־ גרייזגרויע רי אונטער און שטערן, טען בריי איבער׳ן פאלען
 פייער בליצענריגער רער אויסגעקומען ברענענדינער נאך איז מען
 בלוט טראפען קיין האט פנים דאם שווארצאפלען. טיפע די פון
 קנייטשען. מורא׳דינע אין צואקערט געווען איז און געהאט ניט
 אליין גיצער וואלט וואם מענש, א געווען איז ראם ווארט, איין מיט

 מענש, א אונטערצוגעבען, איר זיך איירער וועלט די איבערגעקערט
 אזעלכע מאל צוואנציג נאך אריבערגעטראנען גיכער וואלט רואם

 אומגליקליכען א פאר געמאכט אים האבען וואם די ווי עינויים,
 קיין ארויסלאזען ניט אפילו זיין, מודה פארט ניט זיך און קאליקע,

 איי• לעבען, דאם אפגעגעבען גיצער וואלט וואם מענש, א 5 קרעכץ
 בעשלום; אננענומענעם א אדער פרינציפ א פון אפצוזאגען זיף דער

 נעוואלט, מין יערען קעגען בעוו^פענט נעווען איז וואם מענש, א
 אויף ווירקען נעקאנט וואלט איימיצען צו ליבע די נאר וואם אין

מעשים, יינעז
 הענט, זיינע אויסנעשטרעקט בן־חור האט מענשען דאזיגען דעם

:געזאנט האט און פריי, און אפען
 פארשטארבענעם דעם איתמר, פון זון דער יהודה, בין איך —
ירושלים. פון פירשט און בית-רוור פון ראש

 האט וואם מאגערע, א און לאנגע א האנט, רעצטע מוחרם רעם
 קאנ• זיך האט קשים, עינויים אויסנעשטאנענע די פין דערציילט
 גע־ איז ראם דעקע. רער פין פאלבען די אין איינגערריקט וואולפיוו

 מען האט אבער אזוי אויפרעגונג. זיין פון צייצען איינציגער דער ווען
 איבער־ פון סימן מינדסטען רעם בעמערקען נעקאנט ניט אים אויף

נעענטפערט: רוהיג האט ער נייגיריגקייט. $דער ערשטוינונג ראשונג,
 זיינען משפחות אלטע די פון ירושלים פוץ פירשטען די —

 רוף ריר צו אויך אין הויז. מיין אין נעסט אנגעלייגטע מאל אלע
שטול. א מאן יונגען רעם דערלאנג אסתר, י ברוך״הבא איך:
 געהייםען. איר האט אטע ט רער וו^ם אן, כעט האט מיירעל די
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 זיך זי האט בףחורן, צו שטול ווייך-געבעטען רעם צורוקענדיג
בליקק. זיינע טיט בעגעגענט

 האט — דיר, צו זיין זאל האר אונזער גאט פון פריד רער —
אפ. רוה און זיך זעץ — געזאגט, צניעות טיט זי

 אנהיי• ניט אפילו פאטער, צום צוגעגאנגען ווידער איז זי און
 יוג־ רעם געבראכט אהער סיהאט וואם זיף, שטויסען צו בענדיג

אידען. גען
 טיט בן׳חור האט פלאץ, פארגעלייגטען רעם פארנעמענדיג ניט

געזאגט: דרך־ארץ
 האלטען צו ניט סימאנירעם האר איידעלען דעם בעט איך —

 צוליב מנוחה אייער געשטערט האט וואס מענשען, א פאר מיך
 אויף געהערט איך האב אהער, פארענדיג נייגיריגקייט. פיסטער

השלום, עליו פאטער מיין געקאנט האסט דו אז שיף, דער
 בשותפות האבען מיי חור. פירשט דעם געקאנט האב איך —

 די מיט אונטערנעמוננען און געשעפטען גרעסטע די געפירט
 דער איבער און ים זייט יענער אויף ליגען וואס מדינית, ווייטסטע

 דער- אסתר, דיך!.. בעט איך ניט, זיצטו אבער פארוואם מדבר.
 איינער דערמאנט שוין ווערט נחמיה׳ן ביי וויין. גאסט דעם לאנג

 אלטע א ירושלים. האלב איבער געהערשט האט וואס חור, א
 און רבינו משה פון טעג די אין נאך אלטע! א זעהר יא, משפחה,

 געפו׳ חור בית פון מיטגלירער אייניגע האבען קנעכט זיין יהושע
 האבען און האר אונזער גאט פון אויגען די אין לייטזעליגקייט נען

 די צווישען גרעסטע יענע ווי חסדים דיזעלביגע צו געווען ה5זו
 אוראייני" א זייערער אז פארשטעלען, קיים זיך קאן איך בני׳אדם.

 שורק׳ער אמתע פון וויין בעכער א פון אפז$גען זיך זאל קעל
חברון. פון אראפהאנג ררומ׳ריגען דעם אויף געצייטיגט וויינטרויבען,

 בן״חור׳ן דערלאנגט אסתר האט געענדיגט, האט סימאנירעם אז
 פון וויין מיט אנגעפילט האט זי וואם בעכער, זילבערנעם א
 אויגען די זייט. א אן טיש א אויף געשטאנען איז וראם קרוג, א

 בעצער, דעם זיך פץ אפרוקענדיג אראפגעלאזען. געהאלטען זי האט
 זיך האבען בליקען זייערע האנט. איר בערירט לייכט ער האט

 גע- איז זי אז בעמערקט, איצט ערשט האט ער און בעגעגענט,

362



 חן, טיט פול אבער אקסעל, ביז׳ן אים נענרייצט קוים קליין, זוען
 אומבעשרייבליף שווארצע, טיט געזיצט, פון צארט און ליבליף

 אין געטראכט ער האט שיין, און גוט איז "זי אויגען. זאנפטע
 אויסגעזעהן זי וואלט נעלעבט, וואלט תירצה ווען — הארצען,

געזאנט: ער האט קול אויפ׳ן און תירצה"". ארימע אזוי. פונקט
 דיין דאף איז סימאנירעם פאטער... ריין ניט. מ׳רארף ניין, —

אפגעשטעלט. זיף האט ער — •פאטער?
 — טאכטער, סימאנידעםעם בין איף אסתר, טיף מ׳רופט —

וועררע. טיט געזאגט זי האט
 פאראי- קיין וועט פאטער דיין אז האף, איף !אסתר ליבע —

 זיין פארזוכען צו אפזאגען זיף וועל איף ווען האבען, ניט בעל
 ווייטער. אויסגעהערט האבען טיף וועט ער איירער וויין, בערימטען

 לייטזעליגקייט. דיין מיר פון אפטאן ניט וועסט איף, האף דו, אויף
מיר.־ לעבען דא אט רגע א זיף שטעל
 איינם סוחר, דעם פאר נעשטעלט ביירע זיף האבען זיי אין
אנדערן. לעבען
 —שטים, פעסטער א טיט געזאנט בן״חור האט —סימאנידעם —

 אויסגע־ געטרייען א איבערגעלאזט טייט נאכ׳ן האט פאטער מיין
 געזאגט, טיר מ׳האט סיטאנירעם. נאמען מיט׳ן דינער פרובטען

דינערי יענער עם ביסט רו אז
 קאנוואולסיוו זיף האבען גלידער צוקריפעלטע אלטענם דעם

 האט האנט טאגערע די און דעקע, דער אונטער געטאן צאפעל א
פויסט. א אין צונויפנעדריקט זיף

 קום — נעטאן. רוף א שטריינג ער האט — אסתר! אסתר, -
 דיין טוטערם, דיין און קינד א מיינם ביסט זיו אהערצו! אהער,

 זאג אהערצו, קום דארטען, ניט און מיר לעבען דא איז ארט
דיר! איף

 איבערנעפירט מיידעל דאס האט דערשראקען און ז ערשטוינט
 רעם אוועקנעשטעלט האט גאסט, אויפ׳ן פאטער פון בליק איר

 לעבען פלאץ פריהערריגען איר פארנומען און טיש אויפ׳ן בעכער
שטול. פאטערם

 האנט לינקער זיין טיט אנגענומען סימאנידעם האט ליבע טיט
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 זיין אויף ארויפגעלייגט געהאט צערטליך האט זי זיואס האנט, איר
געזאגט: רוהיג ער האט דך, בעהערשט ווירער און פלייצע,

 געמאכט^ אלט טיף האט מענשען טיט מגע־ומשא דער —
 רערציילט דיר האט וואס מענש, דער אויב צייט. רער פאר אלט
 פריינת א מיינער איז גערערט, אקארשט האסט רו וואס וועגען ראם,
 ער האט געהערט, ם אי פון האסט דו וואם געשיכטע, די אויב
 איבער־ די בעקומען געמוזט האסטו פניות, אהן איבערגעגעבען דיר

 ווי מענשען א בעגעגענען אנרערש ניט גאר קאן איך אז צייגינג,
 איז וואם דעט, העלפען זאל ישראל פין גאט רער חשד. טיט נאד
 זיין! צו טורה דך דעם אין געצוואונגען טעג זיינע פון סיף צום
 און אינגאנצען! — אבער זיי געציילטע, נאר געהערט ליבע מיין

 צו- האט ער — נשמה, איין נאר פארהאן איז ראזיגע די צווישען
 צו זייניגע, די געלעגען ס׳איז וועלכער אין האנט, די געטראגען

 געהערט רגע איצטיגער דער ביז האט וואס נשמה, א — ליפען, די
 אז נחמה, זיסע אזא מיר פאר געווען איז און מיר צו אינגאנצען

 אוועקגענומען מיר ביי וואלט זי ווען שטארבען, מוזען וואלט איך
ווערען.

 טיט דך צוגעטוליעט און אים צו צוגענייגט דך האט אסתר
זיינער. צו באק איר

 איר וועגען ערינערונג. א נאר איז מייגע ליבע צווייטע די —
 אריס־ זיך וואלט מייגע ליבע דאזיגע די אז זאגען, נאר איך קאן

 האט שטים זיין וואלט... איך ווען משפחה, גאנצער א אויף געגאסען
 איך ווען — הערען, צו קוים געזונקען איז און געטאן ציטער א

זיינען. די וואי וויסען, נאר וואלט
 טריט א געמאכט האט ער אנגעצונדען. זיך האט פנים בן־חורם
אויסגערופען: פייער מיט האט און נעהענטער

 טיינפט דו ווייס, איך א, שוועסטער! מיין מאמע! מיין —
זיי! עס

 זיינען ווערטער די גלייך ׳קאפ דעם אויפגעהויבען האט אסתר
 בע" ווירער זיך האט אבער סימאנירעם געווענדט. איר צו געווען

גגעענטפערט: קאלט האט און הערשט
*וויי האב איך וואם דעם, צוליב סוף. ביז׳ן אוים מיך הער —
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 געזאגגע נעהאט ש־ין דיר האב איך ווי מענשען, צו צוטרוי ביג
 דערמאנט, נאר-וואס האב איך וואם ליבע, רער פון נאמען אין און
 וועגען פרטים ווייטערדיגע איבערגעבען דיר וועל איך איירער <{יז

 בע- דיר פון איך פארלאנג חור, פירשט צום בעציהונגען מיינע
 וועמען פאר יענער, טאקע עם ביסט דו אז ראיות, שיינפערליכע

 קאנסטו אדער בעווייזען שריפטליכע האטטו ארוים. זיך גיסט דו
עדות? שטעלען

 אפפרענען און, נאטירליך נאנץ געווען איז פארערונג ראזיגע די
 רויט איז בן־חור געקאנט. ניט גאר מען האט נערעבטקייט איר

 די צונויפגעדריקט האט צוטומעלטקייט, נרויט פאר געיוארען
 האט טימאנירעם ענטפערן. צו וואט נעזוכט אומזיטט און ■הענט

נאכגעלאזען: ניט
 שטעל דירי איך זאג בעווייזען, בעשיינפערליכע בעווייזען, —

אהערי מיר זיי ניב צו, מיר זיי
 מין אזא אויף ענטפערן. צו וואט געוואוטט ניט האט בן־חור

 דאזינע די ווען איצט, ערשט נעריכט, ניט זיך ער האט רערונג$5
 ערשטען צום ער האט געווארען, געשטעלט אים איז פאדערונג

 ער וואט יאר, דריי די אז פאקט, שרעקליכען דעט בענומען מאל
 בע• אלע אפגעמעקט האבען גאלערע, דער אויף פארבראכט האט

 שוועטטער זיין און מוטער זיין זינט פערזענליכקייט. זיין פון רוייזען
 וואט מוטער־מענש, קיין נעבליבען ניט איז פארשוואונרען, זיינען

 זיינע העלפען געקאנט אים וואלטען וואט נעדיינקען, אים זאל
 וואלט ער ווען אליין, אריום קווינטום אפילו פריינר? ניטע איצטינע

 וואי און ווי דערציילען, נאר געקאנט וואלט דא, נעוועזען אצונד
 אויפ׳ן נעגלויבט אים האט ער אז און נעפונען, אים האט ער

 רוימישער העלדישער דער אבער זון; א חורם איז ער אז >וו$רט,
 נע־ באלד עם וועלען מיר ווי טויט, נעווען שוין איז ים׳פאיער

 זיין געשפירט אפטמאל פריהער שוין האט יהירה רוערען. נואר
 גאג- זיין מיט דערפילט ער האט אצונר ערשט אבער עלענדקייט,

 נאנצער דער אין איז ער פאר׳יתומט און עלענד ווי נשמה, צער
 אפ־ זיך ער האט הענט צונויפגעדריקטע מיט מבולבל, ווי רועלט.

געשוויגען.' האט און צער זיין בעמערקט האט טימאנירעם .געקערט.
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 איר — אנגעהויבען, ענדליך יהודה האט — פימאנידעם, —
 וועל דאם און לעבענפ-געשיצטע, מיין דערציילען נאר ריר קאן
 אויסצוהערען. מיך זיין מטריח זיך וועסט דו נאד אויב מאן, איך
ווארט. לעצטען דיין טיט אפווארטען דיך איך בעט ראן ביז און

 כעל״הבית רער אצינד סימאנידעם, געזאגט האט — רייד, —
 אויסהערען, נערן ריר וועל איך און דייר, — לאגע, רער פין

 די עם ביפט דו אז געלייקענט, ניט גאר האב איך אז בפרט
ארוים. זיך גיסט דו וועלכע פאר פערזאן,

 האט ער געשיכטע. זיין דערציילען גענימען בףחזד האט ראן
 וואריט• יענער טיט אבער ווערטער, קורצע אין איבערגעגעבען זי

 איבער• דער פון קראפט די כוח־־הדיבור דעם צו ניט וו^ם קייט,
 מאמענט, דעם ביז בעקאנט אונז איז גורל זיין ווי אזוי צייגונג.

 פון אומגעקערט זיך טריאומפאטאר דעם אריום טיט האט ער ווען
 געשיצטע זיין אויפהערען מיר וועלען מיזענום, קיין ים עגייאישען

אן. מאמענט רעם פון נאר
 בע׳ מיין האט — דערציילט, בן־חור האט — קיסר, דער --

 אים האט ער צוטרוי; אים צו געהאט און געהאט ליב שיצער
 מזרחילאנד פון סוחרים די כיבודים. כל׳ערליי מיט אפגעשאמען

 פון גבירים די צווישען און מתנות, טייערע געבראבט אים האבען
 בן־ישראל א קאן אויבענאן. דעם פארנומען באלד ער האט רוים

 זיין פון ארט עם ד פארגעסען ער קאן אמונה? זיין ווען פארגעסען
 פין לאנד הייליגע דאם איז ארט ראזיגער דער אויב געבארען,

 געזעצען די לויט מיך האט מאן איידעלער דעד אבות? אונזערע
 נאך געזעהן האב איך און זון, א פאר צוגעשריבען לאנד זק פון

 האט קיינמאל דאנקבארקייט. מיין אים ארויסצוווייזען כוחות מייגע
 ער אריוס׳ן. — איך ווי פאטער, זיין געפאלגט ניט אזוי זון א

 אנ־ מיר האט און געלערנטען א פאר געמאצט גערן מיך וואלט
 אין אויסבילרען מיך זאלען זיי לערער, בערימטסטע די געמוט

 האב איך ריירען. שיין פון חכמה דער אין אין פילאזאפיע קונסט,
 געקאנט ניט האב און איר א געווען בין איך רען אפנענייגטן עם

 או נביאים זיינע פץ גרויסקייט די האר, אוגזער גאט פארגעפען
אויפ׳ן זין זיין שלטה און רמלך דויד פון שטאט פראכטפולע די
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 פרעגען, אפשר ווילסט דו א, מוריה. פון בארג רעם און הר־ציין
 פון טובות ם׳איז וואסערע אננענומען בכלל איך האב פארוואם

 אויסער־ געהאט, האלט אים איך האב ערשטענם, רוימער? רעם
 השפעה זיין דורך הילף, זיין מיט אז געהאפט, איך האב דעם
 וואס סוד, דעם אנטפלעקען צו איינגעבען זיך אמאל טיר קאן

 גע. ס׳איז שוועסטער. און מוטער מיין פון גורל דעם איבער ליגט
 לעת■ דיר איך וועל דעם וועגען נאר רערביי, מאטיוו א נאך ווען

 בעוואויגען מיך האט מאטיוו דאזיגער דער אז זאגען, בלויז עתה
 צו און געווער געברייכען פון קונסט דער פאר זיך נעמען צו

 תכסיסי צו שייך זיינען וואם חכמות, אלע די דערגיין שטרעבען
 פעכט• די אין קאמפשולען, די אין געארבעט האב איך מלחמה.

 אין ווי ווייניגער ניט זיך געאיבט און צירקען די אין און שולען
 נא׳־ א געמאכט דך איך האב דארט אומעטום פעלר-לאגערם. די

 עלטערן. מיינע פו! נאמען דער געווען ניט איז ער אבער מען,
 ווענט די אויף סך א היינגען )זיי דערלאנגט מיד מ׳האט וואס קרענץ די

 פון דן א אלם דערלאנגט מיר מען האט מיזענום( אין ווילע רער פון
 רוימער. די בעקאנט איך בין אזעלכער אלם נאר דואומוויר. דעם אריום

 פאר סוד א ען געוו איז וואם ציל, מיין זינען פון ארויסלאזענדיג ניט
 אנ׳ אין רא צוצושטיין כדי רוים, פון אוועק איך בין וועלט, דער

 ער ראם פעלדצוג, דעם אין מאקסענציום קאנסול צום טיאכיע
 צו קונסט דער אין מייסטער א פארטער. די קעגען פאר נעמט

 רערווערבען אצינד איך וויל?געווער, מין יעדען מיט זיך בענוצען
 גרעסערע פירען צו כדי נייטיג איז וואם חכמה, העכערע יענע

 צוגעגומען מיך האט קאנסול דער שלאכטפעלר. רעם אויף מחנות
 שיף אונזער בשעת נעכטען, מקורבים. זיינע פון צאל דער אין
 אריין איר טיט צוגלייך זיינען אראנטעם, אין אריינגעפארען איז
 געלע ארויסגעשטעלט ה$בען וואם שיפען, אנדערע צוויי טייך אין

 האט וואם ישראל, בני מאחינו פאסאזשירען, די פון איינער פלאגען.
 אז דערקלערט, אונז האט ,קיפער אין שיף דער אויף געזעצט זיך
 אנטיא־ אין סוחר ערשטען רעם סימאנידעם־ן, געהערען שיפען די

 וואונרער׳ זיין פון גורל, זיין פון דערציילט אויך אונז האט ער כיע!
קאדאוואנען. און פלאטען זיינע פון האנדעל, אין הצלחה ליכער
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 דער" זיין אין ק ב איך אז זיין, צו חישד אפילו אנהייבענריג ניט
 איבעריגע, אלע ווי מער ערף רער ניט פאראינטערעס־רט ציילונג

 אמאל איז און איד א איז סימאנירעט אז ציגענעבען, ער האט
 אכזריות די רערמאנט אייף האט ער קנעכט; א חורם פירשט נעווען

ון.5דער סיכה די און גראטיס׳ן פון
 אנגעבויגען סימאנירעם האט אנצוהערעניש דאזינער רער ביי

 טאטענם צום פנים איר צוגעטיליעט האט אסתר אין קא$. דעם
 און אויפרעגונג זיין בעהאלטען אים העלפענריג ווי גלייף אקסעל,
 צו סימפאטיע טיפע אייגענע איר פאיבארגענדיג אויף צוגלייף

 אויפגעהייבען באלר האט יענער אבער בעל׳יסורים. אלטען רעם
געזאנט: שטים קלארער א מיט אין אויגען די

ווייטער. דערצייל הער, איך —
 אנגע• ווירער בףחוד האט — סימאנירעם, איידעלער יא, —

 דא• די אין נשמה נאנצע זיין זיף, דאכט אריינלייגענדיג, הייבען,
 דער צורונען ניט אלץ נאף ס׳איז אז זעה, איף — ווערטער, זיגע

מיר! צו אימצוטרוי דיין פין שאטען
 די נעבליבען זיינען מארמאר ווי קאלט אין אומבעוועגליך

געשווינען. שטיל האט ער סוחר, אלטען פינ׳ם טם״שטריכען5געזי
 פון שווערקייט גאנצע די איף זעה קלאר ווייניגער ניט און —

 איך — גערעדט, ווייטער מאן יונגער דער האט — לאגע, מיין
 זיף דארף איף בעציהונגען. ריימישע מייגע אלע דערווייזען קאן
 לעגאט ביים גאטט צו אצונר איז וואט קאנסול, צום ווענרען נאי
 פארלאנגפט דו וואט בעווייזען, די אבער שמאט. דאזיגער דער פון
 אז דערווייזען, ניט קאן איף צושטעלען. ניט איף קאן מיר, פין

 העל•• געקאגט מיד וואלטען וואט די, אזרן. טאטענס מיין בין איף
וואו. ווייס גאט ארער טויט ארער זיינען דעם, אין

 צו אסתר איז דא הענט. די אין פנים זיין בעהאלטען האט ער
 בעכער דעם דערלאנגט אטאל נאף אים האט צוגעגאנגען, אים
 פארזיכען, צו אפגעזאנט געהאט פריהער זיך האט ער וואם וויין,
געזאגט: האט אין

 מיר וואם לאנר, דעם אין געווארען פארטיג איז וויין דער —
ריף! בעט איף טרינק, ליב. הייס אזוי האבען אלע
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 רער" האט זי ווען רבקה׳ם, ווי אזר זאנפט געווען איז קול איר
 כרונען. ביים אליעזר דארשטיגען רעם וואסער איר מיט קוויקט

 גענו׳ יהודה האט אויגען, אירע א-׳יף גלאנצען טרערען דערזעהן
געזאגט: און בעכער רעם מען

 גוטסקייט; פול איז הארץ דיין סימאנירעס! פין טאכטער —
 טיילפטו פרעמדען דעם אפילו אז בארימהארציג, אזוי ביסט דו

 בענשען דיך זאל אבית אונזערע פון האר רער איין. דערמיט
דיר! ראנק איך דערפאר!

סוחר. דעם צו געווענרט ווידער זיף ער האט רערנאך
 ווירקליך בין איך אז דערווייזען, ניט דיר קאן איך ווי אזוי —

 האב איך וואם פראגע, די צוריק איך נעם זון, א טאטענם מיין
 דיך וועל אוץ פימאנירעם, אוועק, ריר פון גיי איך געשטעלט. ריר

 איך זאגען: נאך דיר איך ודל איינם נאר זיין. מטריח ניט מער
 דער צו צוריק דיך אומצוקערען כדי דיר, צו געקומען ניט בין

 ריר פין פארלאננען כדי ניט אויך און קנעצט, א פון מדרגה
 דיר איך וואלט פאל יעדען אין עשירות. דיין איבער דין־וחשבון א

 דער• האסט דו וואם אלץ, אצונר: דיר צו זאג איך וואם געזאגט,
 פארניץ דיר, צו געהערט טאלאנט, און פליים דיין דורך ווארבען

 רער איירער דעם. אין ניט זיך נייטיג איך געזונטערהייט. עם
 אוועקגעלאזט זיך האט פאטער, צווייטער מיין קווינטום, איירעלער

 ער האט לעצטע, די אים פאר געווען איז וואם נסיעה, דער אין
 ווי רייך אצונד בין איך און פארמעגען, גאנץ זיין אפגעזאגט מיר

 טיר. אן דערמאנען אמאל זיך וועסט אבער טאמער פירשט. א
 די געווען איז וואס פראגע, דער אן דערמאנען אויך זיך זאלסטו

 יהוה ביי עם שווער איך — דיר צו קומען מיין פין הויפט־פיבה
 גאט: מיין אויך איז וועלכער גאט, דיין ביי נביאים, זיינע און

 און מוטער מיין וועגען זאגען מיר קאנסטו וואם ווייסטו, וואס
 בליהענריג און שיין אזוי איצט וואלט זי שוועסטער? מיין תירצה׳ן

 ריין פון נחת רער און פרייר די דא, אט טאכטער דיין ווי זיין
 מיר קאנסטו וואם זאג, א אליין. לעבען דיין ניט אויב לעבען,

זיי? ווענען איבערגעבען
 איר אבער באקען, אסחר׳ם איבער גערונען האבען טרערען
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 ער האט שטים פעסטער א טיט הארט. געבליבען איז פאטער
נעענטפערט:

 דעם געקאנט האב איך אז געזאגט, שלין דיר האב איך —
 וועגען אמאל געחערט שוין האב איך זיך, ראבט מיר חור. פירשט

 רערמאן איך פאמיליע. זיין געטראפען האט וואם אומגליק, דעם
 מיר ביי האט מעשה די וואם צ^רן, און צער דעם אויך זיך

 גרויפע אזעלכע פארשאפט האט וואם רער, ארויפגערופען.
 וואם אייגענער, דער איז פריינד, מיין פון אלמנה דער צרות
 און ווייטער נאך גיי איך גערורפ׳ט. מיך אויך שפעטעי האט

 וועגען געווען ודורש חוקר גרינדליך האב איך אז דיר, דערקלער
 וועגען קאן איך — אבער פאמיליע, דאזיגער דער פין גורל רעם

אריין. וואסער אין ווי זיינען זיי זאגען. ניט גארנישט דיר זיי
 ביי ארויסגעריסען זיך האט קרעצץ שמערצליצער טיפער א

בן־חור׳ן.
 מיט געזאגט ער האט — !האפענינג א נאך צורונען איז אט —

 איך — צער. זיין בעהערשען צו בעמיהענדיג זיך אומזיסט זיפץ, א
 מיר זיי דיך, בעט איך האפענינגען. אפגענארטע צו געוויינט בין

 אומגעבעטענער- דיר צו אריינגעריפען זיך האב איך רואם מיחל,
 עם פארגיב טא פאדדראם, פארשאפט דיר איך האב טאמער הייט.

 אין געבליבען איז מיד ביי און קימער. מיין פון נאמען אין מיר
י געזונט זייט ן נקמה :נאך איינס נאר לעבען

 אץ אויפגעדרייט מאל א נאך זיך ער האט טיר״פארהאנג ביים
' : געזאגט פשוט
!ביירען אייך דאנק איך —
 גע" פוחד רער האט — !זיין ריר מיט זאל פריד און שלום —

ענטפערט.
 די צוליב ארויסבריינגען געקאנט ניט ווארט קיץ האט אסתר
געשטיקט. זי האנען וואם טרערען,

אפשייר. גענימען זיי פץ ן-חור3 האט אזוי
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פיר. קאפיטעל

אסתר. און סימאנידעם

 ווי עפעס סימאנירעם האט אוועקגעגאנגען, איז בן״חור נאר ווי
 בערעקם זיף האבען באקען זיינע אויפגעצאפט. זיף שלאף פון

 געורען אהער ביו זיי־נען וואם אויגען, די גערויטעלטקייט, א מיט
 שטראלען צו אנגעהויבען האבק קאלט, אזוי מרה״שחורה׳רע, אווי
:אויסגערופען פרייליף האט ער און

!גיכער קלונג... א טו אסתר, —
 גלע- אין געטאן קלונג א האט און טיש צום צוגעלאפען איו זי
געשטאנען. דערויף איז וואם קעל,

 ס׳האט פונאנדערגערוקט, זיף האט וואנט־אלמערם די פון איינער
 גע־ בוק א זיף און אריץ איז מענש א און טיר, א אנטפלעקט זיף

סוחר.! צום טאן
 בעל־ דער האט — מיר, צו נעהענטער מלוך, אהער, קום —
 וואס שליחות, א ריר פאר האב איף — האר. מעשה געזאגט הבית

 מיט אוים מיך הער אופן. בעסטען אויפץ ווערען רורכגעפירט מוז
 יונגער א צו לאגער צום אראפ איצט נידערט טרעפ די פון :קאפ
 פון שטייגער רעם נאף אנגעטאן שלאנקער, א און הויצער א מאן,

 אלע שאטען. זק ווי אזוי פיס-טריט, נאף אים גיי אבן״ישראל.
 ער וואס אויף, זיף האלט ער וואו יריעות, צו מיר שטעל אווענט

 דיר זיף גיט טאמער מגע־ימשא. א האט ער וועמען מיט און טיט
 עם מיר זאלסטו אנדערע, מיט רייר זיינע אונטערצוהערען איין

 דו וואם אלצדינג, מיר רערלייג ווארט. אין ווארט איבערנעבען
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 זיין כוונית, זיינע געוויינהייטען, זיינע וועגען ווערען געוואר וועםט
 איטליכם אויף אכטונג ניב פארגאנגענהייט. זיין שטיינער,*לעבענם

 גיכער זשע גיי ? דיר ז$ג איך וואס פארשטייסט, פיצעלע.
 זא^סטו שטאט, די פארלאזען וועט ער אויב !מלוך ווארט, יוארט,

 מיי• איז ער — מלוך פארגעם, ניט זאך איין און נאבפאלגען, אים
 מענסטו ריירען, צו אן דיר מיט ער הייבט טאמער 1 פריינד א נער
 אבער זינען, אויפ׳ן לייגען זיך וועט דיר נאר וואס רערציילען, אים

 ביי ביסט דו אז זאגען, ניט ווארט קיין אים זאלפטו איפן בשום
!...גיכער ניצער, זשע גיי ! ווארט איין קיץ דינסט, אויף מיר

 ארוים• איז און געטאן בוק א ווירער זיף האט מענש דער
געגאנגען.

 דך האט אין הענט די רייבען צו אנגעהויבען האט סימאנידעס .
צולאבט. פלוצלונג

 ער האט — ? טאצטער מיין היינט, איז טאג א פאר וואס —
 מיר? האבען טאג א פאר וואם — קול, פרייליכען א מיט געפרעגט

 גליק־ א איז עם זיכרון,'דען אין אים בעהאלטען צו זיך גלוסט מיר
 נאר ניב אים, נאך קומען וועלען גליקליצערע נאך און טאג, ליכער

י קינד מיין שמייצעל, א טו מיר. עם זאג ׳און אסתר לוח, אין קיק א
 ■און אוטנאטירליך אויסגעוויזען אסתרן האט פרייליכקייט זיין
 אפ־ זיך טרויעריג זי האט פארטרייבען, זי וועלענדיג ווי עפעם

:גערופען
 פאר• איז עם ווען וועל איך אויב פאטער, זיין, מיר זאל וויי —
!טאג דאזיגען דעם געסען
 גע• איז קאפ דער אץ אראפגעלאזען גלייך דך האט האנט זיין

ברוסט. דער אויף טאלען
 ניט געזאגט, ער האט — ן טאכטער מיין אמת, זעהר אמת, —

 פער• אץ טאג צוואגציגסטער דער ס׳איז אוינען, די אויפהייבעגדיג
 איז מאמע, דיין רחל, מיין אז יאר, פינף איז היינט חורש. טען

 חיים א געבראנט מיך האבען זיי געשטארבען. און אנירערגעפאלען
 מיף זעהסט דו ווי אזוי אט גלירער, צובראצענע מיט מזיק׳טען, צו א

 צער פאר אויסגעגאנגענע א דערוויסט זי האבען מיר אין אצונד,
 5 לעבען מיץ פון קוואל לויטערער רער געווען איז זי שרעק. אין
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 בע׳טעמ׳טער דער ווי וויינטרויבען, זיסע ווי מיר פאר געווען איז זי
 טאלען די אין בשמיס׳קוסטעם וואויל־שמעקעריגע די ווי האניג,

 וויטטען א אין קבורה צו געבראצט זי האבען מיר עין־גדי. פון
 זי רוהט דארט בארג׳פעלז. א אין קבר איר אויסגעהאקט ארט,
 אי־ מיר האט זי אבער גבול. איר אין ניט ליגט קיינער אליין,

 פון חושף רעם אץ מיר לייצטען צו שיין, קליינעם א בערגעלאזען
 ער אז אזוי, אויסגעוואקטען איז שיין דאזיגער רער אץ צער, מיין

 האט ער — פריהמארגען. אין זץ רי ווי פינקט איצט שטראלט
 —קאפ. טאכטערס רער אויף האנט זיין ארויפגעליינט ליבשאפט מיט

 מיין אסתר אין וואט רערפאר, ריר דאנק איך גאט, אלמאצטיגער
!רחל פארלארענע די מיר פאר אפגעלעכט ווירער האט קיגד

 פון געטראפען ווי און קאפ דעם אויפגעהויבען האט ער
:געטאן פרעג א ער האט געדאנק, פלוצליכען א

 אמת? ניט ררויטען, אין ליכטיג רעכט שוין ראך איז איצט —
 אריץ. איז מאן יונגער רער בשעת ליבטיג, געווען שוין ס׳איז —
 גאר־ מיין אין ארויספירען מיף און אבימלף קומען לאז טא —

 מיין רארטען, שיפען. די און טייף דעם זעהן וויל איף אריץ, טען
 מיט אזוי איז נשמה מיין פארוואס זאגען, דיר איל וועל אסתר,
 פרייר פאר אזוי טאנצט הארץ מיין פארוואם און איבערפולט שמחה
בערגלעף. כרינע רי אויף איגד יונגער א ווי גלייף

 און בעדינער, א געוויזען זיך האט גלעקעל פון קלונג א אויף
 איז וואט שטול, דעם ארויסקייקלען געהייסען אים האט אסתר
 הויז, אונטערשטען פינ׳ם ראף אויפ׳ן ארויפצו רעדלעף, אויף נעווען

 זאר• צווישען גארטען. זיין אגגערופען עם האט סימאנירעם וואט
 רויזען־קוסטעם בליהענדיגע און כלומען־בייטען אפגעהיטע געוודיג

 גע< האט ער וואו ארט, א צו פירען נעלאזט זיף סימאנידעס האט
 קע־ אינזעל אויפ׳ן פאלאץ פונ׳ם רעכער די אויגען די פאר האט

 אין ברעג אנרער אויפ׳ן געפירט האט וואט בריק, די געגאיבער,
 אויף געוויגט זיף האבען וואט שיפען, מאסע דער מיט טייף דעם
 רער פון שטראלען רי אץ וואטער אויפגערודערטען לייצט דעם

 רינער רעם אפגעלאזט סימאנירעם האט ר$ זץ. פריהמארגענדיגער
אסתרץ. טיט אליין נעבליבען אין
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 געשרייען די און רעש דער האמערץ, דאם און קלאפעריי די
 דאם ווי געארט, ווייניג אזוי פונקט אים האבען ארבעטער די פון

 איבער׳ן אים סאמע כמעט טריט,*פום שיעיר א אהן די פון גערויש
 צוגעוויינט, אזוי פונקט אלעם צודעם געווען איז אויער זיין קאפ,

 אים. פאר איצט אנטפלעקט זיף האט וו^ם בילה צום אויג זיין ווי
 וויפיל אויף אזויפיל, אויף נאר בעמערקט אלק דאם האט ער

ערפאלגען. און רווחים קינפטיגע זיינע פאר וויצטיג געווען איז דאס
 מיט האט שטול, פון הענטעל אויפ׳ן צוגעזעצט זיף האט אסתר

 אג• זאל ער געווארט, און האנט פאטערם דעם געגלעט ליבשאפט
 ווילען• מעכטיגער א מיט ער האט ענדליף ריידען. צו הייבען

 אנגעהייבען האט און אויפרעגינג זיין געווען גובר אנשטריינגונג
שטים: רוהיגער געוויינליצער זיין מיט

 געקוקט איף ה^ב נערערט, האט מאן יונגער דער בשעת —
צר. זיין אויף נעווען ביסט דו זיף, דאכט מיר און דיר אויף

געענטפערט: זי האט אויגען אראפגעלאזטע מיט
 געגלויבט, אים האב איף צי פרעגען, צו מיינסט דו אויב —

 אין אמונה געהאט האב איף יע, אז ,דיר איף זאג ,פאטער
רייד. זיינע

 זון פארפאלענער דער עם הייסט ער איז אויגען דיינע אין —
חור? פירשט פין

 ארוים• קוויינקלענדיג זי האט —ער". ניט ראם איז טאמער —
גערעדט.

אסתר? וואם, איז ער, ניט עם איז טאמער —
 בין מוטער, מיין זיף צו גערופען האט האר דער גאט זינט —

 איף האב דיר, מיט זייענדיג פאטער. בעדינערין, דיין געווען איף
 מיט זיף בעגייסט דו שצל מיט און קלוג ווי געזעהן, און געהערט
 כוונית, ריינע מיט קומען זיי רוען סיי גראד, יעדען פון מענשען

 דער איז טאמער אז זאג, איף און אומריינע. מיט ווען — סיי
 זיןד גיט ער וועלכען פאר פירשט, דער ניט טאקע יוגגערמאן

 מאל, ערשטע דאם געזעהן היינט אויגען מיינע האבען דאן אוים,
ראל. איר שפילען קונציג אזוי זאל פאלשקייט אז

טאצטער, מיין גאינית, המלצ׳ם שלמה טיט שוועד איף —
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 געווען אין פאטער דק אז גלויבסטו, ערנסט. זיינען רייד נע דלי
קנעכט? א פאטערם זק

 עפעם ווי דערמאנט עם אלק האט ער זיך, דאצט מיר —
אנדערע. פין געהערט נאר האט ער וואם זאף, א

 די איבעי געבלאנדזיעט בליקען סימאנירעםעם האבען וויילע א י־
 זיי. פון ווייט געווען זיינען געדאנקען זיינע אבער טייף, אויפ׳ן טיפען

 געבענשט אסתר, מיין קינת גרייליף א ביסט דו יע. יע, — *
 אזעלכע אין שוין ביסטו אויף פאלק. אונזער פון שצל דעם מיט

 איט• מיר, דאכט וועסט, דו אז שטארק, אזויפיל אויף אין יארען
 הער־זשעצו, געשיצטע. טרויעריגע מיין אויסצוהערען זק שטאנד

 און מוטער דיין פון אלק, מיר פון רערציילען דיר וועל איך און
 זיי פון הייבסט דו וואם זאכען, פארגאנגענע אנדערע סך א פון

 גע• ניט זיי וועגען אפילו דיר זיף ס׳האט און וויסען צו אן נישט
 ניט עם האבען עינויים רוימערם דעם אפילו וואם זאצען, חלומ׳ט,
 האט וואס האפענונג, דער צוליב ארויסרי׳יסען, מיר ביי געקאנט

 גע־ אצינד ביז האב איף וועלכע פארלאזען, ניט קיינמאל מיף
 גאט צו קערען זיף זאל נשמה דיין כרי דיר, פון בשתיקה האלטען

... זון דער צו בלום די ווי
 דער אויף הינום פין טאל אין געווארען געבארען בין איף ...

 קנעצט, געווען זיינען עלטערן מיינע הר״ציון. פוץ זייט דרומ׳ריגער
 איילבערט־ פייגענביימער, די ארום ארומגיין גערארפט האבען וואם

 ווייט ניט סעדער קיניגליכע די אין וויינשטאקען און פלאנצונגען
 אין צוגעהאלפען זיי איף האב אינגעלווייז און שילוח, טייף פונ׳ם
 נאך איז וואם חור, פירשט צום פארקויפט מיף האבען זיי דעם.

 סערער די פון ירושלים. אין מאן רייכסטער דער געווען הורדום׳ן
 אלכסנדריה אין סחורה־לאגערם זיינע אין אוועקגעשיקט מיך ער האט

 גערינט אים האב איף אויסגעוואקסען. בין איף וואו של-מצרים,
 גע• תורת־משה על־פי איף בין יאר זיבעטען אין יאר. זעקס

פריי. זוארען
העבט. די מיט געטאן פאטש א פרייליף האט אסתר

קנעצט. קיין פאטערם זק ניט 'טאקע דאף ביסטו א, —
איבער. גיט מיף שלאג און טאצטער, מק געדולד, האב —
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 נעווען עולה״רנל איך האב אויםגעגאנגען, איז דינסט׳צייט מיין ז8
 אויפגע- מיך האט האר גערועזענער מיין פסח. אויף ירושלים קיין

 ליב אים איך האב דעמאלט שוין הויז. זיין אין נאסט אלם נוטען
 זיין אין איבערלאזען מיך זאל ער אים, געבעטען און נעהאט
 נאך נעדינט אים האב איך און אייננעוויליגט האט ער דינסט.

 געדונגענער א אלם נאר קנעצט, אלם ניט שוין אבער יאר, זיבען
 אונטערנע- גרויסע געפירט איך האב נאמען זיין אין בן־ישראל,

 שי־ זיינע אויף געפארען יבשה, דער אויף און ים אויפ׳ן מוננען
 די אין קאראוואנען זיינע מיט געצויגען און ימ׳ען ווייטע אין פען

 אין ווייטער נאך און פערסעפאלים און שושן קיין מזרח׳לענרער
 מיט נסיעות געווען זיינען דאם זייר־מרינות. פארווארפענםטע די

 נע־ האט האר דער נאט אבער טאצטער, מיין סכנות׳נפשות,
 איינ־ איך האב פירשט דעם געטאן. האב איך וואם אלץ, בענשט

 נע־ איך האב גופא מיר פאר און שיעור, א אהן רווחים געבראצט
 ניט איך וואלט זיי אהן וואס ידיעות, פון אוצר רייכען א זאמעלט
 אן ראן פון זיינען וואס אויפגאבען, גרויסע די אויספירען געקאנט

 הייז פירשטס איג׳ם געזעסען איך בין איינמאל אויסנעפאלען. מיר
 בעדינעדין א אריין איז דא טיש. זיין ביי נאסט אלם ירושלים אין

 צוגענאנגען זי איז מיר צו ברויט. אנגעשניטענעם טאץ א מיט
 דערזעהן מאל ס׳ערשטע איך האב דעמאלט אט ערשטען. דעם
 מיין אין זיך האט בליק ערשטען דאזיגען מיטץ און מוטער... דיין

 אוועקגעטרא• האב איך אין איר צו ליבע די אריינגעצוינען הארץ
 געוויפער א אין בילד. ליבעם איר נשמה רער אין זיך מיט נען

 נע" טיר זי זאל ער פירשט, דעם געבעטען איך האב ארום צייט
ווייב. א פאר בען

 געהערט זי הנם אז געווען, מודיע מיר האט פירשט רער —
 צו גרייט ער איז פונרעסטווענען קנעכט, אייבינע פון נראד צום

 חתונה צו זיין מסכים וועט זי נאר אויב פרייהייט, די איר שיינקען
 אבער זיך האט נעהאט, האלט אויך מיך האט זי מיר. מיט האבען

 די אנגענימען ניט האט און שטעלע, איר אויף גליקליך נעפילט
 קיין פארען צו ט ציי צו צייט פין קומענדיג פרייהייט. אינעמוטע
 רער. צו רחמים זי בעטען צו אויפנעהערט ניט איך האב ירושלים,
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 געהאט וי האט בקשות מייגע אלע אייף אבער בעגער. מיין פילען
 זאל איך אז בתנאי, נאר ווייב מיין ווערען וועט זי תשובה: איין

 גע" האט אבינו יעקב ,פירשט דעם פון קגעצט א ווערען ווירער
 ניט רען איך האב רחל׳ען, זיין פאר יאר זיבען צו מאל צוויי דינט

 האט אבער, מאמע, דיין מיינער? פאר אייגענע ראם טאן געדארפט
 איך קנעצט. אייבינער א ווערען, זי ווי אזוי זאל, איך פארלאנגט,

 אומגעקערט זיך איך האב סוף״בל״סוף נאר פארלאזען, זי האב
אסתר! אהער, אט קוק א ניב צוריק,
אויער׳לעפעל. לינקען זיין אויף אנגעוויזען האט ער
? אל א פון שטאך דעם זעהסט רו —
 דו שטארק ווי $, —געזאגט. אסתר האט —זעה! איך יע, —
! געהאט ליב מאמען מיין האסט
 מער מיר פאר געווען איז זי געהאט! ליב זי איך האב אך —

 און ליבליצער שענער, המלך, שלמה פאר שולמית שיינע די ווי
 בעך די ווי וואסער, לעבעדיגע קוואל א ווי געווען איז זי ריינער.

 צו אוועקגעפירט מיך האר מיין האט בקשה מיין אויף לבנון. פון
 דארט הויז; זיין פון טיר דער צו צוריק דערנאך און שופטים די

 דער פין ביישטידעל צום אויער־לעפעל מיין צוגענאגעלט ער האט
 איי" אויף קנעכט זיין געווארען איך בין אן דעמאלט פין און טיר,
 האט ווייב. א פאר רחלען מיין בעקומען איך האב אזוי אט ביג.
איך? ווי שטארק אזוי געליבט ווער רען

 זיי געטאן. קוש א אים אוץ אים צו צוגעבויגען זיך האט אסתר
 וועגען מחשבות אין פארזוגקען געווארען, אנטשוויגען ביידע זייגען
פארשטארבענער. דער

 געווען איז געטראפען, מיך האט וואם צער, ערשטער רער —
 — רערציילט. ווייטער סוחר רער האט — האר, מיין פון 'טויט רער

 האט טרויער ים. איבער׳ן נסיעה א אויף דערטרונקען זיך האט ער
 אין אויך ווייניגער ניט און ירושלים, אין הויז זיין אין נעהערשט

 געוואוינט. רעמאלט שוין האב איך וואו אנטיאכיע, אין מיינעם
 איז פירשט גוטער דער בשעת קאפ. מיט צו הער אסתר, אצונד,

 ממונה אייבערשטער דער געווען געהאט שוין איך בין געשטארבען,
 פארמאגט, האט ער וואם אלץ, איבער געשעפטען, זיינע איבער
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 צר און שאפען צו כעהאט איך האב אייכענם כאנצען זיין איבער
 מיך האט ער אזוי ווי פארשטיין, אליין קאנסטו דערפון זאגען.

 קיין אוועק כלייך בין איך געטרויט! אץ געשעצט, און כעליבט
 אויך האט זי דץ־וחשבץ. א אלמנה רער אפצוגעבען כדי ירושלים,

 רשות, מיין אין געשעפט גאנצען רעם איבערכעלאזט ווייטער אויף
 ווי התמרה מער מיט נאך אפגעגעבען אים זיך האב איך און

 פונאנרערכע" זיך מער אלץ ער האט יאר צו יאר ץ5 פריהער,
 איז ראן יאר. צעהן אריבער איז אזוי פארגרעסערט. און בליהט

 רער־ נאר״וואם האט יונגערמאן רער וואם אימכליק, רער כעקומען
 רעם גראטום מיט צופאל אומכליקליצער רער אים. וועגען ציילט

 האט רוימער רער אנגערופען. עם האט ער ווי פראקוראטאי־,
 צו אים כוונה א זאך, אפגעטראצטע א רעם אין זעהן געוואלט

 רער" קיסרם מיט׳ן ער האט אויסרייר דאזיגען אונטער׳ן הרכ׳ענען.
 פארמעגען אומכעהייערען רעם כופה זיך פאר צוגענומען לויבעניש

 נאך כעווען איז ראם אבער קינרער, די און אלמנה חור׳ם פון
 מיט׳ן שטענריג אויף בעווארענען צו זיך צדי אים. פאר ווינציכ

 פאראינטערעסירטע, אלע בעזייטיגט ער האט כוטם, קאנפיסקירטען
 יעטווידער געגאנכען פארלארען איז אן טאג שרעקליכען יענעם פון

 איינמאל האב איך וואס זון, דעם חור. פאמיליע דעד פון שפור
 גאלערעם. די צו פארמשפט מען האט קינד, אלם כעזעהן כעהאט

 שמאב• מוזען נאר, לעבען זיי אויב טאצטער, די אין אלמנה די
 תפיסה אזא יהודה. אין תפיסות די פון איינער אין ערגעץ טען
 פארשלאסען זיך איינמאל וואם, קבר, פאר׳חתמ׳עטער מין א איז

 אפ. נישט מער קיינמאל זיך ער עפענט אומגליקליצע, די הינטער
 דעם אוים געווארען אויסכעטעקט ווייט אזוי זיינען פרויען ביירע די

 פאר־ זיי וואלט ים דעד ווי כלייך מענשען, די פון געדעכעניש
 זיי אזוי ווי דערגיין, געקאנט ניט קיינמאל האבען מיר שלרנגען.

געשטארבען. בצלל זיי זיינען צי ניט, אפילו און געשטארבען, זיינען
 רער טרערען. מיט געווארען פארלאפען זיינען אויגען אסתר׳ם

דערציילט: ווייטער האט פאטער
 הא" מיין בייצושטיין כדי ירושלים ן*ק אוועק חיכף בין איך —
מיך מען האט אבער שטאט״טויער ביים נויטען. אירע אין רינטע
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 אונ" פינסטערער א אין ארי׳יננעוו^רפען מיך מ׳האט און געכאפט
 דאס פארוואם? אנטאניע. שלאס-טורים אין הפיסה טערעררינער

 געווארען, געוואר ערשט עם בין איך געוואוסט. ניט איך האב
 נעפאדערט האט און מיר צו נעקומען איז זעלבסט גראטום בשעת

 די לויט אז נעוואוסט, האט ער בית־חיר. פון געלטער די מיר פין
 איינקאסירען זיי ער קאן מסחר, אירישען אונזער פון טינהנים

 פון האנדעלם־פונקטען נרעסערע אלע אין אנווייזונג א טיינער דורך
 אונטערשרייבען אים זאל איך פא־לאנגט, ער האט וועלט. דער

 הייזער, די ערד, אפגעזאנט״די זיך איך האב אנווייזונגען. אזעלכע
 איך וועמען די, פון מטלטלים גאנצע די שיפען, די סחורות, די

 נעלט די הענט, זיינע אין אריינגעצאפט ער האט נעדינט, האב
 אז נעה^פט, האב איך בעקימען. געטארט ניט ער האט אבער
 מיר פון חסד זיין ווייטער אויף אויך וועט האר רער נאט אויב
 צו צוריק צייט דער מיט אייננעבען מיר זיך וועט אפטאן, ניט

 איך עשירות. פארלארענע די פאמיליע דער פאר דערווערבען
 אנ־ מיר האט ער פארערונגען, טיראנם דעם אפגעווארפען האב

 פארט האט ווילען מיין אבער עינויים. שרעקליצסמע די געטאן
 האט ער און דעה, מיין ביי פעסט געבליבען בין איך געווען: מבר
 מיר ביי געפועלט האבענדיג נישט פריי, ארויסלאזען געמיזט מיך
 איבעראנייס אין אהיים געקומען איך בין ווערט. איז האר א האם

 פון סימאנירעם נאמען אונטערן געשעפטען פירען צו אננעהויבען
 אסתר, ווייסט, דו ירושלים. פון חור פירשט אנשטאט אנטיאכיע,

 וואונדערליך ווי ווייסט, דו געשפילט, מיר האט הצלחה די ווי
 דו הענט. מיינע אץ פארמערט זיך האבען מיליאנען פירשטם רעם

 קיין נעפארען ארום יאר דריי אין בין איך בשעת אז אויך, ווייסט
 מיך האט גראטום און געצאפט, ווירער מיך מען האט קיסריה,
 ארויפפרעסען געוואלט האט ער מאל. צווייטען א פיינינען -געלאזט

 חל זאל האב׳און־נוטם גאנצען מיין אויף אז הסכמה, א מיר פון
 דאסמאל אויך האט ער אז ווייסט, דו זיינע. קאנפיסקאציע די זיין

 גלידער צובראצענע מיט מאבען. געקאנט ניט גארנישט מיר מיט
 רחל׳ען מיין געטראפען האב און אהיים אומנעקערט זיך איך האב

ווענען עגמת-נפש און שרעק פאר געשטארבען איז זי טויטע. .א
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 געבליבען בין איך אין מיר טיט געווען איז האר רער גאט מיר.
 בעווארעגט זיך געלט טיט איך האב אליין קיסר רעם פון לעבען.

 דערלויבעניש א געקויפט זיך האב אין רדיפות ווייטערדיגע פאר
 היינטיגען ביי און וועלט. גאנצער רער אין מסחר פירען מעגען צי

 וואל- די אין זיצט וואם האר, רער גאט זיין זאל געלויבט — טאג
 7 אסתר טאג, היינטיגען ביי — וויגטען די אויף פארט און קעגס

 דעם,. איבער שאפען צו אגגעטרויט מיר האט עם וואם ראם, איז
 זיך וואלט אליין קיסר רער אז געווארען, פארטערט פיל אזוי אויף
עשירות. אזא טיט שעטען געדארפט ניט

 האבען אויגען זייערע קאפ. דעם אויפגעהויבען שטאלץ האט ער
 אגדערנט דעם געלייענט צווייטען ביים האט אייגער בעגעגעגט. זיך

געדאנקק.
 סימא- האט — אסתר? אוצרות, די טיט טאן איך זאל וואם —
בליק. זיין איר פין אראפנעמעגדיג גיט געפרעגט, גידעס
 שטילער־ א טיט אפגערופען זיך זי האט — פאטער, מיין —
 אמת׳ער־ רער געמאלדען גיט אקארשט דען זיך האט — שטים,

אייגעגטימער?
 מיירעל.- דער אויף געווען אגגעשטעלט אלץ נאך איז בליק זיין
* ? בעטלערקע א בלייבען זאלפט קיגד, מיין דו, און —

 ער־ פגים. זיין בעלויכטען האט ליבע גרויסער פון שטראל א
געטאן. קיש א צערטליך זי און זיך צו טאכטער די צוגעצויגען האט

 אוים הער —,אנגעהויבען ווידער ער האט —נאר, הער —
 געשטאלם דער אין געווען. פרייליך אזוי הייגט בין איך פארוואס

 פאטער דער אויפגעשטאנען מיר פאר איז מאן יונגען דעם פין
 מיך פ׳האט יוגענד. זיין פון פראכט און חן גאגצען מיט׳ן זיינער,

 האב איך אים. בעגריסען צו כיח מאדנעם א מיט געטאן ציה א
 ס׳את און געפעלט זיך האבען גסיונית פון טעג די אז דערפילט,

 געקאגם קוים זיך האב איך הארעוואניע. מיין צו סיף א געקוטען
 מיר זיך ס׳האט קול. אויפ׳ן ראם אויפצושרייען גיט איינהאלטען

 אוצרות, די אים ווייזען האגט, דער פאר אים אנצונעמען גע׳הלש׳ט
 4 אים צו זאגען און געזאטעלט, זיינטוועגען פון האב איך וואם

 שוין איז דינער, דיין מיר, און ריר! צו געהערט אלץ דאם ,זעה,
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 וואלט אזרי אסתר, געטאן, איך רו^לט אדי ארק. רוה רער אין צייט
 דריי האבען אויגענבליק זעלביגען רעם אין אבער גערעדט; ■איך

 אפגעהאלטען אין מוח מק דורך דורצגעטראנען דך •געדאנקען
 מיין טאקע איז ער צי איבערצייגען, זיף רארף איך דערפון. מיך

 איז טאמער געדאנק. ערשטער רער געווען' איז דאם — זון הארס
 נעהענטער וואס זעהן איך וועל — זון חורם פירשט רעם יע ער
 האט גורל דער וואט די, צווישען צאראקטער. זיין רערקאנען צי
 זיי פאר וואט ביסעל, היבש א פאראן איז בעשערט, עשירות זיי

שחיטה!". א גאר ראם איז
 אין הענט די צונויפגעדריקט האט אפגעשטעלט, זיך האט ער

 ליי" פאר ציטערן צו אנגעהויבען האט שטימע זיין און פויסטען
דענשאפט:

 בין איך וואט עינויים, די וועגען טראצט א גיב אסתר, —
 גראטוס׳ן פון נאר ניט און הענט, רוימערם דעם פק איינגעשטאנען

 מקיים האבען וואט קנעצט, אומגליקליצע אבזריות׳דיגע יענע אלק.
 זיי האבען אלע רוימער, געווען אויך זיינען בעפעלען, זיינע ■געווען

 וועגען טראכט א גיב פק. און יסורים מיינע פון געמאכט חיזק
 דאזיגע די וואם יארען, די וועגען איברים, צובראבענע מיינע

 וועגען טראצט א ניב לעבען. מיין פון אויסגעמעקט האבען עינויים
 איר וואט קבי, ע^ענרען איר אין דארטען ליגט וואם מאמען, דיין

 טראכט א גיב גוף. דעם — מיר ווי אדי צופייניגט זיי האבק נשמה
 זיי פון אימיצער אויב פאמיליע, הארס מק פון צרות די וועגען
 טויט, זייער פון יסורים אכזרירת׳ריגע די וועגען און נאך, לעבט

 און, טראכט א גיב אלעם דעם וועגען געשטארבען. זיינען זיי אויב
 האר אק קק דען זאל — טאצטער מיר זאג ווילען, גאטס אום
 פלי" ניט בלוט טראפען אק קק רען זאל פאלען, ניט קאפ פון

 אז נביאים, די אפט זאגען דאם ווי ניט, מיר זאג נקמה? צו שען
 אין אים ביי מענשען די זיינען דען צי גאט. צו געהער נקמה
 גרימצארן? זיין פון ווי פינקט ליבע, זיין פון געצייג קק ניט האנט

 דער פון גרעםער ניט מלחמה אנשי זיינע פון צאל די דען איז
 גע־ ניט דען תורה רער אין אים ביי שטייט נביאים? זייגע צאל

 אלע דאזיגע די אין אך, צאן? פאר צאן אויג, פאר אויג ׳שריבען:
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 וועגען געווען מתפלל האב נקמה, פון געחלומט איך האב יארען
 עשירות, מיין פארמערענדיג איר! פאר צוגעגרייט אלצדינג איר,
 אין געהאלטען האב און רעם, אין גערולר געשעפט איך האב
 קומען ס׳וועט אז אין לעבט, האר רער גאט אז טען,5טרא איין
 רשעים. די אין נעמען נקמה צו רופען מיך וועט ער ווען טאג, רער
 געאיבט זיך האט ער אז געזאגט, האם מאן יוגגער רער בשעת און
 איך האב צוועק, געהיימען א עפעס צוליב געווער געברויכען אין

 דאזיגער רער אז ארויסגערעדט, עם האט ער איידער נאך דערפילט,
 געראנק,. דריטער רער איז אסתר, דאם, און נקמה! — איז צוועק

 אין קאלט און הארט בלייבען צו כעוואויגען מיך האט וועלכער
 ווי נאכדעם פונאנדערצולאכען, זיך פרייליך אין געגענווארט זיין
אוועקגעגאנגען. איז ער

 און הענט צודארטע פאטערם דעם געגלעט האט אסתר
 מיט אינאיינעם זיינען, געראנקען אירע ווי גלייך געזאנט, האט

פריהער: א געשעהענישען די פארלאפען זיינע,
אומקערען? אבער זיך ער וועט צי אוועקגעגאנגען. איז ער —
 אים וועט און נאך אים גייט מלוך טרייער דער יע. א, —

זיין. צוגעגרייט וועל איך נאר ווי צוריק, בריינגען
טאטע? זיין, דאם וועט ווען און —
 טויט. זיינעץ עדות אלע אז מיינט, ער גיצען! אין גיצק, אין —
 רער"- זיבער אים וועט וואם עדות, א נאך ס׳לעבט '! ניין אבער

.זון האדם מיין טאקע איז ער נאר אויב קאנען,
זייגע? מאמע די —
 שטע. צייט טער5רע דער צו ודנל איך מיינע. טאבטער ניין, —

 אי־ מיר וועלען ראן ביז און פניס״אל־פנים. עדות מיט׳ן אים לען
אבימלכ׳ן. רוף א טו מיד. בין איך גאט. אויף זאך די בערל^זען

 זיך׳ האבען זיי און בעדינער דעם געטאן רוף א האט אסתר
אהיים. אומגעקערט
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פינף. קאפיטעל

.וואלד דאפנעם

 אז נעדאנק, א מיט ארוים בףחור איז האנדעלם־הויז גררייסען פונ׳ם
 זיין פון אויסגעלאזען שוין זיף האבען וואס חלומות, פולע די צו

 נאך צוגעקומען איז שוועסטער, און מאמען די זוכען און פארשען
 גע• און פארביטערט אים האט געדאנק דאזיגער *דעו איינעחאון

 גערוען איז הארצען זיין טייער ווי שטארק, אזוי פונקט פייניגט
 בע• האט אים געזוכט. האט ער וואס די, וועגען געראנק רער

 וואט עלענדקייט, און פארוואגעלטקייט פון נעפיל יענער הערשט
 לעצ־ דאם אוועקנעמען לייכט זעהר נשמה געבויגענער א ביי קאן
.לעבען צום אינטערעם און פרייר ניסעל טע

 אהן פארביי — קנעצט מחנה בעשעפטינטער רער דורך
 טייך; ברעג צום דורפגעגאנגען ער איז — סחורה קופעם שיעור א

 גע־ האבען וואס שא-טענם, קילע די אהין געצויגען אים ס׳האבען
 פון שטראם לאנגזאמער דער וואסערן. טיפע די אין דרעמעלט

 ווארטענ׳ ווי גלייך שטיין, געבליבען ווי אזוי עפעם איז טייך דעם
 אין דורכגעטראגען פלוצלונג איט זיף האבען דא אים, אויף דיג

 ,בעסער — אז שיף, אויפן אידען אלטען פונ׳ם ווערטער די זיכרון
 וואלד, דאפנעם אין זיידען׳בלעטער די עסען און ווארים א זיין צו

 און אויסנעררייט זיף האט ער טיש/ קיניגס ביים זיצען צו איידער
 דער צו אוועק טייף פין גיין געלאזט טריט ניכע מיט זיף האט

צו. אפסניה
געפרענט האט — אריץ? וואלר ראפנעס אין וועג רער —
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 — פראגע ן״חורם3 פון פארחידוש׳ט טויער,זעהר ביים שימר דער
 האל־ דארפסטו אזוי, אויב מאל? ערשטען צום דא אפנים ביסט דו

 לעבען. דיין אין גליקליצסטען דעם פאר טאג היינטיגען דעם טען
 לינקם גאם ערשטע די געפינען, קאנען לייכט וועסמו וועג דעם

 שפיץ זיין אויף וואס סולפיום, בארג צום גלייך דרום, צו פירט
 מיט אמפיטעאטער. דעם און אלטאר יופיטערם דערזעהן וועסטו

 — קווער׳גאם דריטער רער ביז גיין זאלסטו גאם דאזיגער דער
 און רעצטם זיך נעם רארטען קאלאנארע. הורדוסעס דך רופט זי

 בראנזענע די ביז סעלעווקום פין שטאט אלטער דער דורך גיי
 ואפי אין וועג דער אן זיך הייבט דארטען עפיפאנעם. פון טויערן

רירי צו גנעריג זיין געטער די זאלען — אריין וואלר נעם
 במעט בן־חור האט מחשבות, אומעטיגע זיינע אין פארדנקען

 מאונדער- דער פון פראצט קייזערליכע די ניט בעמערקט נישט
 פארשיי׳ רעם ניט געגאנגען, איז ער וועלצע איבער גאם, שיינער

 זיך האבען וואם פארער, און רייטער פוסגייער, עולם דענפארביגען
 גלייכגיל׳ זיין פון סיבה די אבער מחנות, געדיצטע אין געצויגען
 גע׳ זיין אין נאר ניט געלענען פלוג אין איז ארום צום טינקייט

 צו רוימער א • פין ביטול דעם אין אויך נאר שטימונג, דריקטער
 רואם געבען, געקאנט פראווינץ די אים האט וואם פראווינץ, דער

 אין שענער און בעסער סך א געניסען קאנען ניט דאס זאל ער
 גע־ נאר האט עי ! וועלט רער פין צענטער דאזיגען דעם רוים,
 ווי איז ולאס עולם, רעם דורך זיך דורצצוריייםען גיכער וואם זעהן
פאמעליך. צו געגאנגען געדאצט, זיך האט אים

 צושטרייט און אפגעפרישט ביסעל א אים האט שפאציר דער
 צווי• וועג האלבען אויפ׳ן דארף א העראקלעא, צו צוקלמענריג אץ

 ארוס קיקען צו מער אנגעהייבען ער האט וואלר, און שטאט שען
 אויף טאן צו קוק א אפגעשטעלט אפילו זיך ער האט איינמאל זיך,

 אץ אליין פרוי די ן געפירט האט פרוי שיינע א וואס ציגען, פאר א
 בלוי און בענדער מיט ארסגעפוצט פרעכטיג געווען זיינען ציגען די

 דורכצולא־ כרי שריט, דעם פארהאלטען ער האט דערנאך מעץ,
 בעהאנגען געווען איז וואט שטיר׳אקם, שניי׳ווייסען ריזיגען א זען

 בריי זיין אויף האט אין ווייגטרויבען הייננלעך גרינע פרישע מיט
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 פונ׳ם בילד א — קינד נאקעט א קארב א אין געטראגק רוקק טען
 צייטיגע די פון זאפט דעם אויס קוועטשט וראם באקכום, יונגען

 געהעריגע די טיט עם טרינקט און אדיין בעכער אין וויינטרויבען
ברכות.

 גאט וועלצען לכבוד טראכטענריג, ווייטער, געגאנגען איז בן״חור
 פארבייגעפארק ס׳איז קרבנות. דאזיגע די געבראכט ראם ווערען

 אונטערגעשיי- א טיט פערד א אייף רייטער רייך־געקליידעטער א
 האט בףחור מנהג. דער דאן געוועך ס׳איז ווי ,גריווע רענער

 האט \ועלכעץרייטער,י פון גאווה די בעמערקענדיג געטאן, שמייכעל א
 ער האט ביסלעכווייז איבערגעגעבען. פערר דעם אויך זיף האט

 רייטער, £ון פראצעסיע דאזיגער רער מיט פאראינטערעסירט זיף
 זיף אייגצוקוקען אנגעהייבען האט ער און פוסגייער רייטוועגען,

 פון מענשען געווען זייגען רא המון. פארשיירענארטיגען דעם אויף
 און עלטערם אלע פין וועלט, רער פון האנדעלס-פעלקער אלע

 גע- ז אי גרופע איין געקליירט. יום־טוב׳ריג אלע גראדען, אלע פון
 טייל א ,שווארצק אין — צווייטע א אנגעטאן, ווייסען אין ווען

 אנדערע קטורתי, גערויכערט — טייל א פאנק, געטראגק האבק
 אוג׳ געגאנגען זיינען אנדערע נאף לויב־געזאננק, געזונגען האבק

 וואונרער א פאר וואם טאצען. אין פלייטק פון קלאנגען די טער
 האט ער אויב וואלר, דאפנעם אין אפשפילען געמיזט זיף האבק

!פראצעסיעם זעלכע א זיף צו צוגעצויגען טאג אלע
 מיט פאטשעריי פרייליבע א דערהערט בן־חור האט פלוצלונג

 די אויפגעהויבק האט ער פרייר־געשרייק, הילכיגע און הענט די
 מאגימענטאלע די בערגעל א פין שפיץ אויפ׳ן דערזעהן און אויגען
 אויפגעקלוג• האבק לויב־לירער די וואלד. הייליגק פונים טויערן

 לע׳ געווארען איז פלייטען די פון טאקט רער און הילכיגער גען
 בףחור איז שטראם, אלגעמיינעם פונ׳ם *מיטגעריסק בעדיגעיי,

טויער. אין אריין
 פלאץ, פרייער ברייטער א אנטפלעקט זיף האט אויגען זיינע פאר

 לעבעדי־ א טאוולען. שטיינערנע פאלירטע מיט אויסגעפלאסטערט
 דער אין ;אים ארום בעוועגט זיף האט עולם רעש׳ריגער גער

 פאר• די קולות. לוסטיגע פון גערורער רער געציטערט האט ^ופט
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 צווישען געפינקעלט האבען מלבושים פרעכטיגע שיידענפארבעע
 גאלדענע די און פאנטאנען, שיעור א אהן פון שוים ווייסען דעם

 קריס• זייערע אין ^פגעשפיגעלט זיף האבען זון דער פון שטראלען
 פונאנדערגעגאנגען זיף זיינען פלאץ רעם פון שפריצען. טאלענע

 זיף האבען און אריין גארטען אין שטעגעלעף געהאלטענע זויבער
 געשוועבט ס׳האט וועלצען איבער ריאלד, אין פארלארען ווייטער

נעפעל. ווייס׳בלויער לייצטער א
 וויסען צי ניט ארומקוקען, גענומען נייגיריג זיף האט ,בן־חור

 ער האט רגע דער אין געמען. זיף זאל ער זייט וועלצער אין
:געטאן רוף־אוים א האט פרויען־שטים א ווי דערהערט,

? אצינד וואוהין אבער !וואונדערשיין —
 לא־ האט ׳קאפ ארום לארבער-קראנץ א מיט בעלייטער, איר

:געענטפערט צענדיגערהייט
 בארבא־ קליינע שייגע מיין פראנע, דיין אין אצינד? וואוהין —

 אפגעמאצט אבער דאף האבען מיר מורא. ערדישע א קליגגט רין,
 וואוהין אנטיאציע. אין זיף הינטער ערדישע אלראם איבערצולאזען

 וואס ווינטען, די !טראגען וועלען ווינטען די וואוהין — ? אצינד
 זיף לאמיר געטער. די פון אטעם רער דאף זיינען דא, אט ווייען

!בעראט זייער אויף לאזען
? פארבלאנדזיען זיף מיר וועלען טאטער און —
 פארלארען ניט קיינמאל נאף איז קיינער !פחדנטע דו, א —

 זיינע וועלצע הינטער די, אויסער וואלד, דאפנעם אין געווארען
פארשלאסען. אייביג אויף זיף האבען טויערן
שרעק. אין אלץ נאף געפרעגט, זי האט ? דאם זיי זיינען וועד אין —
 תענוגים די צושטיין < ביי בבוח געווען ניט זיינען וואם די, —

 ביז שיירען אים מיט געקאנט ניט זיף האבען און ארט, דעם פון
אריין. טויט אין

 פלוצלונג זיף האט פלאסטער מירמעלשטיינערנעם רעם אויף
 געמאצט האט עולם דער סאנדאלעץ. פין טופען א דערהערט

 ארויסנעפלייגען זיינען מיידלעף לייכטפיסיגע מחנה א און ווארע, א
 זיין מיט מאן דעם ארום טאנצען נענומען און פלאץ מיטען אויפ׳ן

טאצען. אין פאטשענדיג אין צוזינגענריג פריינדין, שיינער
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 צו צונעטוליעט זייף אומבעקאנטע יונגע די האט דערשר^קען
 ארומנענומען זי האנט איין טיט האט וועלצער בעגלייטער, *יר
 טאקט צום צוקנאקענדיג 7קאפ איבער׳ן אויפגעהייבען אנדערע די און
 די פון האר די געזיכט. שטראשענדיג א טיט טוזיקע, דער פין

 לייב דאם און זייטען אלע אין צופלויגען זיף זיינען טענצערקעם
 אומכע־ מלבושים. טוליענע די דורך דורצגעשימערט האט זייערם

 אפ־ טאנק. זייער פון ליירענשאפטליצקייט די געווען איז .שרייבליך
 דא־ פון אוועקנעפלויגען מיידלעך די זיינען קארעהאד, א געטאנצט

געקוטען. זיינען זיי ווי געשדוינד, לייצט אזוי פוגקט נען
נעפרעגט. אומבעקאנטע די האט — ? זיי זיינען רועד —
 אפאלאנם פין כוהנ׳טעם די רעוואדאזים, די זיינען ראם —

 דא טאקע וואוינען זיי ארמיע. גאנצע א רא זיינען זיי טעמפעל.
ר. אל וו אין

!גיין לאמיר קום
 רורב• איז בן־חור׳ן פארביי אריק. גארטען אין אוועק זיינען זיי

 דער בעטייליגט זיך ס׳ה^בען וועלצער אין פראצעסיע, א געגאנגען
 ציגען די טיט פרוי די כאקכוס, קליינעם מיט׳ן שטיר־אקס ווייסער

טאצען. און פלייטען די טיט מוזקאנטען די און
עולם. פון איינער געפרעגט האט — ראם? זיי גייען וואוהין —
 די יופיטערן, — אקס רעם : געטער די קרבנות ברייננען —
אפאלאנען. — ציגען

 אוני פראצעפיע. דעד טיט צוזאמען וואלד אין אריק איז בן־חור
 שטי־ רעם און מוזיקע דער פין קלאנגען טרוימערישע די טער

 וואם אין פראגע: די געווארען געצוירען מוח זיק אין איז מען־כאר
 טרי• צעהנדליגער ? וואלר ד^דגען פורם צויבער רער בעשטייט

 ? צו זיי ציהט וואם־זשע יאר. אלע אהער קומען מענשען זענטער
 צרות אלע פארכעסען ס׳ווערען וואו ארט, א דא זיי געפינען צי

 ביטערע אלע ה^פענונגען, מקוייס׳געווארענע ניט אלע יסורים, און
 גע• ניט דא ער אויך זאל פארוואם טא אזוי, יע אויב אנטוישונגען?

 אבער צו/דען איד, א ער איז צער? זיין אין טרייסט קיין פינען
 פאר• און תענוגים די נעניסען ניט אברהם פון קינדער די טארען

ז יע עם מענען אנדערע וו^ם גענינענס,
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 ריחות זיסע שטראם א אים צו פארטראגען האט ווינטעל לינר א
 און אפגעשטעלט זיף האט ער קטורת׳ן. אלערליי אין רויזען פון

זיף. ארומגעקוקט
 — בלומעףגארטען? א זיין מוז רערנאהענט אץ דא אפנים — .

 נעשטאנען איז וראם אומבעקאנטען, א געטאן פרעג א ער האט
אים. לעבען
 לכבוד צערעמאניע רעליגיעזע א פאר דארטען קומט גיצער —

 געענטפערט יענער האט — גאט, אנרער א אדער פאנען דיאנען,
לשץ׳קודש. אויף

נאצגעקוקט. אים פארוואונדערט האט בן־חור
געפרעגט. אים ער האט — ? איר א ביסט דו —
 מארק׳ פונ׳ם ווייט ניט געווארען געבארען בין איף יע, —
 דרף־ארצ׳• א טץמ געענטפערט יענער האט — ירושלים, אין פלאץ
שמייכעל. דיגען

 דער אבער אים, מיט פונאנרעריידען זיף געוואלט האט בן׳חור
 צושיירט אים האט אין פארווערטם געטאן שטופ א זיף האט עולם
 אנגענומענע זיין געשטאלט, יענעמם אבער אומבעקאנטען. מיט׳ן

 איבערגעבונדען קאפ, אויפ׳ן טוף ברוינע ראם קליירונג, אידישע
 איינגע־ זיף האבען פנים עצט־אידיש זיין שנירעל, געלען א מיט

זיכרון. בן־חורם אין קריצט
 בן׳ האט המון, רוישענדיגען רעם פון דערווייטערן צו זיף כרי■

 גיי׳ אריין. וואלד אץ שטעגעל זייטיגען א אויף פארנומען זיף חור
 פא׳ רער אין פארנאנגען ער איז טיפער, און טיפער אלץ ענריג

 געטראטען ניט זיף, ראכט נאף, ס׳האט וואו נעריצטעניש, מע
 בעמערקט באלד ער האט רא אויף אבער יס,5 מענשענם קיץ

 מיט בעדעקט זיינען קוסטעס די קולטור. מענשליכער פון סימנים
 צוויי׳ די פון שאטען רעם אונטער פירות; מיט אדער בליהעצץ

 בלי׳ צארטע די בלומען. הערליצסטע די געשפראצט האבען גען
 אלע- טולפאנען, אץ ליליליעם רויזען, און זשאסמינען פץ הונגען

 און טאלען' די פון בעקאנטע אלטע אלע די — בעז און אנדערם
 אנגעזאפט האבען — המלף דויד פץ שטאט דער ארום גערטענער

 פעלען גארנישט׳ניט ס׳זאל כדי און ריחות. דמע מיט לופט די

188



 נעצלייצט טעפיך בלומיגען דעם דורך האט בילד, הערליצען רעם אין
 גוייט געשליינגעלט זאנצט דך האט און טייצעל קריסטאל־קלאר א

אוועק. קוסטעס די דורך
 צונם רוף דער געהערט דך האט אים, ארום אים, איבער

 האבען דראסלען טירקעל־טויב. דעו־ צץ ווארקען ראם און קדקוק
 געבלי־ רוהיג איז נאכטיגאל א און פחד, שום אהן בעגריסט אים
 ארבעל מיט׳ן שיר זי האט ער הגם צווייג, איר אויף זיצען בען
 די צווישען אופגעוואקסען בן׳חורן צאר איז צלוצלונג בערירט, ניט

 האט ער אז אומגעחכט, אזוי אבער ציגור, מענשליכע א צווייגען
 האט ער און אגגעקוקט אים האט מענש דער געטאן. ציטער א

 גארטען׳מעסער. קרומען א ציין די צווישען האלט ער אז דערזעהן,
 פלוצלונג— שרעק זיין צץ געלאצט הארצען אין האט בן״חור

 איז וואס צויבער, צונ׳ם סוד רער אנטפלעקט אים זיף האט
 ארום, אלצדינג טיט שלום :וואלד דאזיגען רעם אין געלעגען

סור. רער געוועתן איז ראם — מורא און פחד שוט אהן שלוט



זעקס. קאפיטעל •

מעסאלען. מים בעגעגעניש די

געריכטעניש, דער פון ארוים ענדליף איז בן־חור
 איט־ ציפ^עסען, פון וואלר א געלעגען אזיינד אין בן־חור׳ן פאר
 ארק איז ער נאר ווי זעגעלבוים, א ווי שלאנק און הויף ליכער

 און שאלען פרייליף א דערהערט ער האט שאטען, זק אונטער א
 פון ווייט ניט דערזעהען 'און אדומגעקוקם זיף האט ער טרומייט,

 בעגעגענט פריהער האט ער וועלפען ייק,א רעם גראז אין זיף
 אויפנעהויבען זיף האט אומבעקאנטער רער פראצעסיע. רער אין
צוגענאנגען. אים צו אין און

געזאנט. העפליף ער האט — !דיר צו פריד —
 נייסטו אפשר — געענטפערט. בן־חור האט — דיר דאנק איף —

וועג? אק אין מיר טיט
אהינצו? אויף גייסטו היפארראם. אויפ׳ן גיי איף —
? היפאדראם אויפ׳ן —
 מען רופט דאט טרומייטערן? דאם געהערם האסט דו יע. —
טורניר. צום עולם דעם צונויף
 ראפ׳ מיט אומכעקאנט איננאנצען בין איף פריינר, ליבער —

 זיף זאלסט דו ווען געווען, דאנקכאר דיר כ׳וואלט און וואלר, נעם
וועגווייזער. מק זק צו אננענומען

 רע" פון קלאפען דאש הערסט דו פארגענינען. גרוים מיט —
טורניר. צום היפאדראם אויפ׳ן מען פאדט ראם רער.
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 ארויפ׳ ער האט ראן צוגעהערט, וויילע א דך האט בן־חור
 האט און פלייצע רער אויף פרייגר נייעם זיין האנט די געלייגט
:געזאגט
ווער? ביסט דו און דן. אריוסעם דואומוויר רעם בין איך —
אגטיאציע. פון סוחר א מלוך, בין איך —
 די פון קלאפען ראם און טרומייטערם די פון קלאנג רער —

 ן 5 ליבהאבער א בין איך מלוך. גוטער אויף, מיך רעגען רערער
 אין דעם. אין יריעה שטיקעל א אליין האב און טירנירען אזעלצע

 לאמיר קום גוט. מיך מען קאן רוים פון שולען גימגאסטישע די
היפ$דר$ם. אויפ׳ן גיין

געפרעגט: ער האט ראן און געקוויינקעלט רגע א דך האט מלוך
 טראגט פארוואס׳זשע רוימער, א געווען איז דואומוויר רער —

? בן׳ישראל א פון מלבושים זין זיין
אריום. איירעלן רעם פון זון צוגעשריבענער א בין איך —
שאלה. מיין מוחל מיר זיי טא !גאר אדי —
 *גע זיך ם׳ה$ט וואו פעלה א אויף וואלד פון ארוים זייגען זיי
 געווען איז היפאדראם פון בארען* רער היפאדראם. רער פוגען

 שטריק, א רורצנעצויגען געווען איז ארום און איינגעטראטען שטייף
 ערר. רער אין שפיזען,אריינגעשטעקטע צו צוגעבונדען געווען איז וואם

 צושויער, די פאר ערטער געווען געמאצט זיינען היפאדראם אדום
 *פאר האבען פירער זיין און בן־חור דן־דעכלעך. מיט נעשיצטע

ערטער. דארטען נוטען
 רייטוועגען. פארבייפארענדיגע די איבערגעציילט האט בן־חור
ניין. געווען איז הכל*בםך

 *אנער מיט געזאגט ער האט — לויבען, לייט די מוז איך —
 זיך מען בעגוגעגט מזרח אין דא אז געמיינט, האב א^ך — קענינג

 ־פאר־ און אמביציע האבען די אבער, זעה איך פערה פאר א מיט
פארען. זיי ווי זעהן, צאטש לאמיר שפאן. אין פערר פיר צו דך גינען

 טריט־ אייגיגע פארבייגעפארען, זייגען פיר׳געשפאגען די פון אכט
 האט נייגטער רער ;געקערעוועט גוט אלע גיך, אנדערע ביי־טריט,

 א ארויסגעריסען דך האט בן״חור׳ן ביי גאל$פ. אין געטראגען זיך
התפעלות. פון קול
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 אבער מלוך, שטאלען, קייזערם דעם אין געווען בין איך —
 איך האב דא ווי פערר אזעלכע — אברהס׳אבינו ביי שווער איך
!געזעהן ניט לעבען אין נאך

 ;פארבייגעטראגען זיך האט רייטוואגען פיר״געשפאגטער רער
 און האנט ניט־געניטע א געקערעוועט האט פערד די מיט אבער

 די אויף צושויער די צווישען צופלאנטערט. דך האבען פערד די
 אפנעקערט דך האט בן־חור יי. כעשר א ד^רהערט דך האט ביינק

 דך האט ראנדען אייבערשטע די פון איינעם אין ווי דערזעהן, אין
 געבליצט, ווילר האבען אויגען זייגע מאן. אלטער א אויפגעהייבען

 לאננע זיין און פויסטען אין צונויפגעדריקט זיך האבען הענט די
 אייף שפנים זיינע פון אייניגע געטרייסעלט. זיך האט בארד ווייסע

פונאנדערגעלאכט. זיך האבען ביינק די
 דרך־ארץ געמענט כאטש זיי האבען האר גרויע זיינע פאר —

געפרענט. בן״חיר האט — ? זקן דער איז ווער !האבען
 יענער פון ערגעץ מדבר, דער פון אילרערים שייך איז דאם —

 מענש מעכטיגער א — געעגטפערט מלוך האט — מואב ןייט
 זיינע און קעמלען הערטען נאנצע פארמאגט רייכער, א זעהר און

פרעה. ערשטען פורם סוסים די פון שטאמען מען, זאנט פערד,
 דך געפלייסט פיר״געשפאן פונ׳ם אנטרייבער דער האט דערוויילע

 יערער און פעולה, שום א אהן אבער פערר, די בערוהיגען צו
 דעם ארויסגענראכט מער נאך האט .זיינער פרוב ניט-געלונגענער

כלים. די פון שייך
 ויסעד א געשריען ער האט — !נעמען אים זאל רוח רער —

 אזעל" זיינען זיי י די כאפט י גיכער מיינע, קינדער לויפט, — זיך
 גערופען ער האט — • איר ווי פינקט מדבר רער פון קינדער כע
 שבט איין פון נעווען אוים, ווייזט זיינען, וואם בעלייטער, זיינע צו

אים. מיט
 נעבריקעט.- דך און געריסען שטארקער אלץ דך האבען פערד די

 פאבען־ גענומען שייך רער האט — ! רוימער פארפלוצטער —
 ער — רייטער רעם אנטקעגען פויסט צונויפגערריקטער רער טיט

 געשווארען קערעווען, זיי קאן ער אז. געשווארען, מיר ראך האט
 ווע- זיי די אז געצען, לאטיינישע זיינע פון כנופיה גאנצער דער ביי
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 ווי פאלנען אים וועלען און $רלערם די ווי אים ביי פליהען לען
 מא־ די זיין זאל פארפלוכט זיין׳ ער זאל פארפלוכט י שעפםען די

 טייערע מיינ׳ע, פערד !ליגנער אזא געבוירען האט וואט מע,
 טיט זיי אנצורירען טאן פרוב א נאר ער זאל הלוואי • טיינע פערר
וועל... איך בייטש, דעד

 ווילדען א אין פארל^רען זיך האט פראזע דעד פן סיף דער
ציין. די טיט קריצען

 ווארט איין נאר ווארט, א זיי זאגט 1 זיי צו גיכער לויפט היי, —
 און פארווינען, אייך פלעגט מאמע די וועלכע טיט לידער, די פון
 וואם געווען, בין איך נאר א ס׳ארא א !בערוהיגען זיך וועלען זיי

רוימער. א אויף פארלאזען זיך האב איך
 ה^ט ער געפילען. שייכם דעם פארשטאנען גרייליך האט בן-חיר
 פון אזוי ניט געשטאטט האט אויפרענינג זקנ׳ם רעם אז געוואוסט,

 אזוי ניט און פערר טייערע זיינע איבער שטאלץ בעליירינטען זיין
 צוגע" זיין ן*פ ווי קאנקורם, פונ׳ם אויסנאנג פאי־׳ן מורא זיין פון

 כעווען נ^ר ניט פערר זיינען^די שייך דעם פאר זיי. צו בונדענקייט
 טמש געהאט האלט טאקע זיי האט ער — שאץ, א אן אוצר א

ליידענשאפט. צערטליכער א טיט
 האט בעל״הבית, זייער אויף אויך אין פערד די אויף קוקענדיג

 זיי זיי. צווישען צונויפבונר דעם פארשטיין צו אננעהויבען בן-חיר
 זיין טיט געצעלט איין אין אויגען, זיינע אויף אויפגעוואקסען זיינען

 ביי• געהלוטט און בייטאג זיי ווענען נעזארגט האט ער משפחה,
 דורך זיין מבייש צו געטרוימט אלטער דער האט אפשר נאכט.

 טאקע דעם צוליב און רוימער האפעררינע , פארהאטטע די זיי
 צו אנגעהויבען ניט אריין, שטאט אין געבראפט זיי עם ער האט

 קאנקורם, פין טריאוטף טיט ארוים וועלען זיי אז אפילו, צווייפלען
 ניט זיין זאל וואם אנטרייבער, א קריגען קאנען וועט ער נאר אויב
 דעם פארשטיין זאל ער נייערט לייצעם, די האלטען אין געניט נאר

 אפ- ניט אים האט ^נטרייבער מיט׳ן אבער פערד. זיינע פין נייסט
 פארטוטעלט האט און טענש אוים נעווען איז ער און געג^לטען,

קילוח. זיינע טיט פלא״ן דעם
 די פאר פערד די אנגעצאפט הענט צעהנדליג א האבען ענדליך
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 נעשטילט זיף ס׳האט איידער נאף זיי, בערוהיגט און ציימלעף
 ארויפגעפארען ארענע רער אויף אין אצונר גריטצארן, זקנ׳ם רעם

 האט פריהערדיגע די וואם צייט, רער אין און רייטוואנען, נייער א
 ארוים־ רייטוואגען ר ע ד האט שוויינען, טיט בעגעגענט עולם רער

 זיינען וואם נעשרייען, אין אפלאדיסמענטען פון רונער א נערופען
 גע־ איז רייטוואגען רער נעהענטער וואם הילכיגער, אלץ געווארען

 רייט• רעם אויף אננעשטעלט געווען זיינען אויגען אלעמענם קיטען.
 איי" ראם געווען איז רייטוואגען רער אנטרייבער, רעם אין וואגען

 לייב׳ א אבער פעסט׳געבויטער, א פראכט. אין קונסט פון בערשטע
 פון פארצירונגען טיט בערעקט אינגאנצען געורען ער איז טער,

 די אויף טיגער״קעפ בראנזענע טיט העלפאנד־ביין, און בראנזע
 און כאמאנטען שווארצע געטראגען האבען פערר די אקם. עקען

 מארע, רוימישער דער לויט זיינען, זייערע עקען די לייצעם. ווייפע
 וועלכע אין גריוועם, די גלייכען דאם אונטערגעשארען, געווען

בענדער. געלע און רויטע פארפלאצטען געווען ס׳זיינען
 רייטוואגען רעם פון פראכט די און פערר די פון שיינקייט די

 העצסטער דער צו ביז אינטערעם בן׳חורם אופגעוועקט האבק
 צום צוקוקען זיף גענומען אויפמערקזאם האט ער און מדריגה,

זייף/ עם קאן ווער אנטרייבער:
 ארויפגעשוואומען מאל ערשטען צום איז פראגע ראזיגע די ווען

 אגטריי• דעם זעהן געקאנט ניט נאף ער האט מוח, בן״חורם אין
 *אג דער אבער געשטאלט; פולע זיין ניט אפילו אןן פנים בערם
 בעקאנט ארייסגעוויזען אים האבען שטעל גאנצער זיין און בליק

 טעג. פארגאנגענע לאנג פון עפעם דערמאנט טונקעל אים און
זיין? דאם קאן ווער

 געלאפען. זיינען פערד די נעהענטער. אלץ צוגעקוטען איז ער
 האט עולם דער וואט אוואציעם, רוישענדיגע לעבעדיגע די נאף
 מען האט געשפאן זיין פון פראצט רער נאף און געמאכט, אים

 הויצגעשטעל־ בעזונרערם א געווען איז ער אז זיין, משער געקאנט
,פירשט בערימטער א אפשר נאר אבער שררה טער

 אין טירגירען אין לייט גרויסע מיני אזעלצע פון אנטייל רער
 מלצים אפילו האבען אפט גאנץ זעלטענהייט, קיין דאן געווען ניט
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 אויטצייכענינג אלם לארכער־קראנץ נרינעם דעם געווינען צו געזוצט
 קאטא" און נירון-קיםר זאנאר האבען בעוואוסט, ווי ויגער. דעם פאר
ארענע. רער אויף רייטווענען די אנצוטרייבען געשעטט ניט דף דום

 עולם רורכ׳ן דורנעשטופט זיף און אייפנעשטאנען איז בן״חור
 ארוטצא׳ רער צו נעהענטער ביינק, שורר. ערשטער רער צו ביז

 האבען בעוועגונגען זיינע אלע ;ערנסט געווען איז פנים זיין מונג.
אויפרעגונג. טיפע א אויסנעדריקט

 אנ־ פינ׳ם געשטאלט גאנצע די זעהן געקאנט מען האט איצט
 מיט צוזאמען ;רייטוואגען אילם אליין ניט געווען איז ער טרייבער.

 בע־ זיף פלעגען וואס שררות, נרויסע 5 חני א געפארען איז אים
 בן־חור אבער ערלויבט. געווען עם איז טורנירען, אין טייליגען

 געשטאנען איז וואם אנטרייבעד, דעם נאר זעהן געקאנט האט
 ארום ארומגעדרייט מאל איינינע לייצעס די רייטוואגען, אין גלייף

 פריי׳ א מיט נאר בערעקט געווען איז נעשטאלט שיינע זיין זיף.
 האט האנט רעצטער רער אין טוף. העלרויטען פון טוניקע ער
 אויפ׳ עטוואם א מיט — לינקער דער אין בייטש, א געהאלטען ער

 זיין לייצעם. פיר די — ארים אויסגעשטרעקטען און געהויבענעם
 לע• און קראפט פול גראציעז, העכסט געווען איז שטעל גאנצער

 אויפנע׳ ער האט סטאטוע א ון6 גלייכגילטיגקייט דער מיט בען.
 בן" התפעלות־געשרייען. און אפלאדיסמענטען שטורים דעם נוטען

 דער און אינסטיקט זיין פארגליווערטן ווי נעשטאנען איז חור
 פון ר נע יי ר ט נ א דער אפנענארט. ניט אים האבען זיכרון
מעסאלע! געווען איז ן ע ג א וו ט יי ר דעם
 פונ׳ם פראכט דער אן פערר, הערליצע אויסרערוויילטע, די אן

 אבער רערהרפט — האלטונג אפנעוואוינענער רער אן רייטוואנען,
 געזיצטס׳־איברים, ארלער-שארפע קאלטע, די פון אויסדרוק רעם אן

 גאנצע דורף טיפ רוימישען דעם אין אויסגעארבעט זיף האט וואם
 האט מעסאלע אז דערקאנט, בן״חור האט וועלט־בעצווינגער, דורות

 איינגע׳ גאווה׳דיג, אזוי פונקט איז ער אז אומגעביטען, ניט זיף
 דערזעל־י איז ער אז פריהער, ווי האפערדיג און זיף אין גלויבט
 טיט כבוד, נאף זיף יאגען דין מיט אנומעלט וואם מעסאלע ביגער

חוזק. זיין מיט און שפאט זיין טיט ציניזם, זיין
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זיבען. קאפיטעל

קוראל קאססאליעוען ביים

 רער פרן זיף האט אונטען, אראפנענאנגען איז בן׳חור בשעת
 אויפגערו• האט און אראבער א אויפנעהויבען נאנק אונטעושטער

קול: אויפ׳ן הויף פען
 איל׳ שייף !צו הערט מערב, און מזרח פון מענשען איר —

 פון שטאמען וואם פערר, פיר מיט נערים. זיין אייך שיקט דערים
 זי' אהער, אנגעקוטען ער איז סוסים, געליבטסטע המלכ׳ם שלמה
 נעני׳ א האבען דארף ער טורניר. רעם אין נעטייליגען זיך זאלען

 וועט וואם רעם, פערר. די אנצוטריינען מאן, בעהאווענטען טען
 פירשטליכען א צו ער ז^גט זיין, צו פ/עהער ווי אויספירען ראם

 אין צירק, אין און שטאט אין דארטען, און רא אומעטום, שכר.
 טוט'־ די און שטארקע די צונויף זיך ס׳קומען וואו ערטער, אלע
 שייף האר, מיין רעדט אזוי כרוז. דאזיגען דעם פארשפרייט גע,

נדיב! רער אילרערים
 לעבעדיגע-בע׳ א ארויסגערופען האט קול״קורא דאזיגער רער
 האט פארנאכט ניז און ארענע, דער אויף עולם צווישען וועגונג

 אנטיאציע. פון ספארט־קרייזען אלע אין גערעדט דערפון שוין מען
 אנגע׳ זיף קוויינקלענריג ער האט דערהערט, עם האט בן׳חור אז

 האט מלוך שייף. אויפ׳ן דא העראלד, אויפ׳ן דא קוקען צו הויבען
 און פארשלאג, רעם אנצונעטען ברעה האט ער אז געטיינט, שוין
 קער א זיף האט מאן יונגער רער ווען נרינגער, געווארען איז אים

געפרעגט: און איט צו געטאן



מלוף! גוטער אצעד, רואוהין נו, —
 וואלד אין אהער קומען רו$ס אלע, ווי טאן רוילפט דו אויב —

 דיין וועגען אויפווארצק גיין קודס-כל ממטו מאל, ערשטען דעם
געענטפערט. אשמייבעל טיט מלוך האט —צוקוגפט,

 ווערטער דיינע אין הער איף הגם זאגפטו? אויפווארפען, —
געטין, דער צו גיין לאמיר קום פונדעסטוועגען אידאניע, א

 קלי׳ דא זיינען אפאלאן פון דיגער די אריום, פון זון ניין, א —
 ארעד פיטיע א רן5 שפרוצען די הערען ניט דא וועסט דו נערן

 נאר• פאפירופ-בלאט, איינפאף א געבען דא דיר מ׳וועט פיבילע, א
 דארפען עם וועפט דו און שטי׳ינגעל, פונ׳ם אראפגעריפען וואם

 עם וועסט דו אז קוואל. געוויפען א פון וואפער אינ׳ם איינטוגקען
 פאר• דיר וועט וואם פערז, א דערויף זעהן דער וועפטו ארויפנעמען,

צוקונפט. דיין אויפזאנען
אפגעקילט. קאנטיג האט נייגעריגקייט בן־חורם —
 ווע" קימערן צו וואט ניט זיך האבען רואם מענשען פאראן —

 הייפט ווי — געזאנט פינפטערליף ער האט — צוקונפט זייער נען
קוואל? רער אט

קאפטאליע. —
ניין. לאמיר קום וועלט. גאנצער דער אין שם א האט ער א, —
 שארפע מיט נאכגעשפירט בגניבה אים האט וועלצער מלוכ׳ן, פין

 שטימונג חבר׳ם זיין אז אומבעמערקט, געבליבען ניט איז בליקען,
 האט זעהענדיג, ניט ווי כמעט גלייצגילטיג, געעגדערט. זיף האט

 נא־ דער פון וואונרער אלטע די איבער געגליטשט זיף אויג זיין
 וועג. אויפץ נענט בעגע זיף האבען וואם קונסט, דער פון און טור

 פארזוג• קאפ, אראפגעלאזטען א מיט פאמעליך, געגאנגען איז ער
ווארט. קיין ארויפריירענדיג ניט געדאנקען, אין קען

 אים מרה״שחורה׳ריג, אזוי געמאכט אים עם האט אנבליק מעסאלעם
 מ׳האט זינט שעה, קיין אריבער ניט נאף ס׳איז אז געדאצט, זיף האט
 קיין אריכער ניט נאף מאמען, זיין פון אפגעריסען גוואלד מיט אים

 על־ §וןןזיינע הויז דאם פארחתמעט האט רוימער דער זינט שעה,
 פיין און יאוש גאנצען רעם איבערגעלעבט ווידער האט ער טערן.

*גע בבלל האט דאם אויב — גאלערע דער אויף לעבען זיין פון
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 אויפגעשטאנען לעבעדיג איז זיכרון זיין אין לעבעף הי׳יסען קאנט
 אר־ זיין ביי פארלאזט ניט קיינמאל אים האט וואם געראנק, רער
 וואם געדאנק, איינציגער רער — שטראף־שיף רער אויף בעט
 צו נוקם זיך געדאנק רער געגעבען, נשמה א דעמאלט אים האט

 — טראצטען ראן זיף ביי ער פלעגט —גראטוס׳ן מעסאלען. אין זיין
 קיינמאל — אבער מעסאלען זיין, מוחל קאנען אפשר ער וואלט

 זיינע אין זיך שטארקען צו כרי ווי אזוי עפעם ניט! לעבען אין
 נאכאנאנד אויפגעהערט ניט ער האט נקמה-פלענער, ווילרסטע

 אונזערע׳ ארויסגעגעבען אונז האט ,ווער פראגען: די איבערצוחזרן
 חוזק און גאווה מיט און אויסגעלאצט טיף האט וועד נאציאגער?

 — הילף און רחמים געבעטען האב איף ווען מיר, פון אפגעקערט זיף
 שטעג־ און שוועסטערד און טאמען מיין אר5 נאר זיף, פאר ניט
 איין טיט אויסנעלאזט זיינע געדאנקען דאזיגע די זיף האבען דיג

 העלף בעגעגענען, אים וועל איף וואם טאג, רעם "אין תפילה:
 טרע• צו אים מיר העלף עלטערן, מייגע פון גאט גרויסער א מיר,
נקמה!" אויסדערוויילטער בעזונדערער, א מיט פען

בעגעגענט. אים ער האט אט און
 אפשר וואלטען עלענר, און ארים בעגעגענט אים ער וואלט

 האט, מעסאלע אבער ווייכער. געווארען אים צו געפילען זיינע
 מעב• און רייף געזעהן אים האט ער טאג. א געלעבט אוים, ווייזט

 דער וואם גלאנק, און פראכט יענער מיט ארוטגערינגעלט ,טיג
 ביי ארויסגעוויזען חשק אזא מיט האט רוימער לוקסרם־ליבענדיגער

געלעגענהייט. יערער
 גע• אריבערגייענריגע א אר5 געהאלטען האט טלוף וואם ראם,
 גרונד. טיפערען א געהאט אמתן דער אין האט שטיטונג, רריקטע

 ארויסצורופען אזוי ווי פלענער, אין געגריבעלט זיף האט בן־חור
, צוזאמענשטוים א אויף דם-שונא זיין

 אייכעג• פון אלייע א אין פארקערעוועט זיף זיי האבען באלר
 וועג, אויפ׳ן בעגעגענט זיי האבען שפאצירגייער רעדלעף בוימער;

 אונטער פרויען געטראגען האבען קנעכט רייטענדיג; און צופום
 פאדבייפארען. גערורער א טיט פלעגט צייט צו צייט פון געצעלטען;

רייטוואגען. א
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 אץ אראפגענידערט ביסלעכווייז וועג רער האט אלייע עק אין
 פעלזענשטיינער, גרויסע דערהויבען זיף האבען רעכטם טאל; א

 האט דארטען פליין. גרינער פרישער א געשפרייט דך האט לינקם
,קוואל קאסטאלישער בערימטער רער געפוגען זיף

 רעם צווישען וועג א דורכגעלייגט זיף האבען מענער בי׳ידע
 רערזעהן האט בן־חור און ,צי קוואל צום עולם געדיכטען

 אין פעלז פון געשלאגען האט וואס וואסער, קלאר שטראם א
 ברויזענדיג און שוימענדיג און מירטעלשטיין שווארצען פון באסיין א

לייקע. א אין ווי אדי פארשוואונדען דארט עם איז
 איז רואם נישע, מין א אין באסיין מירמעלשטיינערנעם לעבען

 פריסטער אלטער א געזעסען איז פעלז, אין אויגעהאקט געווען
 פול• א —קנייטשען, טיפע אין פגים ראם בארד, לאנגער א מיט

 האט וואם זאנען, צו געווען שווער ס׳איז נזיר. א פין טיפ קומער
 פלייצענדיגער אייביג רער צי —עולם, רעם אהער געצויגען מער

 געזעסען. תמיד דא איז רואם פריסטער, אלטער רער ארער קוואל
 אבער בעטראצטען, געלאזט זיף אליין נעקוקט, געהערט, האט ער

 פון• פארנומען. ניט ווארט קיין אים פון נאף מען האט קיינמאל
 די אים צו אויסשטרעקען עולם פון ווער פלעגט צייט צו צייט

 מיט צופינטלענדיג ממזריש מטבע, א אים דערלאנגט און האנט
 פא• א דערפאר געבען און צונעמען ד זקן דער פלעגט אויגען, די

 פין וואסער אין איינטונקען עם פלעגט מקבל רער פירום־בלאט.
 פלעגט זון, רער אויף רערנאף עם האלטענדיג און ,באסיין

 פאעטי׳ רער גראמען. אין אויפשריפט א רערויף געפיגען ער
 שם רעם געשאדט קנאפ-וואס האט גראמען רי פון ווערט שער

. קוואל פונ׳ם
 צים זיף ווענרען צו געהאט צייט נאף האט בן־תור איידער
 בע־־ גרופע נייע א געוויזען לאנקע רער אויף זיף האט אראקעל,

 ניט אינטערעם גרעסטען רעם ארויסגערופען האבען וואם זוצער,
עולם. פארזאמעלטען גאנצען רעם ביי אויף נייערט אים, ביי נא^־

 כרויסער, משונה א אויגען די אין געווארפען זיף האט קודם״כל
 ציימעל פאר׳ן געפירט ס׳האט וועלבען קעמעל, ווייסער אינגאנצען

 פון געפארען זיינען רייטער צוויי נאף פערר, א אויף רייטער א
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 אנרוי• זעהר געטראגען קעמעל רער האט רוקען אויפ׳ן ק.נט'ה
גאלה טיט רייך-געפיצטען אין רויטען א געצעלט, סען

 אפגערופען דך האט — קעמעל! וואונדערליצער א ס׳אר —
עולם. פון איינער
צווייטער. א געזאגט האט — מדינות ווייטע פץ פירשט א —
קיניג. א גאר מסתמא —
העלפאנד. א אויף געריטען וואלט קיניג א —
 קע" ווייסער רער פירט פירשט קיין ניט און קיניג קיין ניט —
 מיט׳ן איינער נאך אריינגעמישט דך האט —גאר, פרוי א — מעל,

בר׳סמכא. א פץ טאן
 רער פון נעהענטער. צוגעקומען פרעמרע די דינען דערוויילע

 התפעלות, אייגענע די פונקט פארדינט קעמעל דער האט נאהענט
 די פון קיינער ווייטענם. רער פון ארויסגעוויזען אים מ׳האט וואס

 שלאג• אזא געזעהן ניט לעכען אין נאך האט קוואל ביים בעזוכער
 טיט אויגען, שווארצע גרויסע, אזעלכע טיט קעמעל, שיינעם קען

 בייגעווריגע אזעלכע טיט האר, ווייכע ווייסע אומגעוויינליך אזעלכע
 פעם- אבער ווייצע, אזעלצע געשטעלט האבען וואם פים, שטארקע

 י. געזעהן ניט גלייכען זיין קיינמאל האט קיינער ניין, טריט. טע
 טייערער, פרעצטיגער, דער נעפאסט אים ס׳האט גוט ווי היינט

 זייד פון בעברעמ^בץ און פרענז זיינע טיט באלדאצין זיידענער
 דלבערנע די געקלונגען האבען טריט יעדען ביי י גאלד פון אין

 גלייך גרינג, אזוי געשפאנט האט ער און האלז זיין אויף גלעקלעך
רוקען. זיין אויף משא די פילען ניט גאר וואלט ער ווי

 וראם פרוי, די און מאנספארשוין דער געווען איז אבער ווער
 אלע• אץ רוקען? קעמעלם אויפ׳ן געצעלט אץ געזעסען זיינען
 געווען איז די, אויף אנגעשטעלט געווען זיינען וואס אויגען, טענם

פראגע. דאזיגע די קענטיג
 ארעד פירשט א געווען באמת איז מאנספערשוין דער אויב

 געמוזט אנגעקוקט, אים האט וואם איינער, יעדער האט קיניג, א
 קיץ ניט מאכט זי אז פניות, פון ניט וויים צייט די אז זיין, מורה

 וועלט רער פץ מעכטיגע די און גרויסע די צווישען חילוק שום
 טור• נרויסען אומגעה׳ייער א בשר־ידמ׳ם. פשוט׳ע די צווישען אץ
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 הויט׳ .די ן פנים איינגעפאלען שמאל זיין ארויסגעקיקט האט באן
 ערלויבט ניט האט און מימיע, א צו געגליצען געווען איז פארב

 בצלל געהערט. האט זון רער אומה א פאר וואם צו דערקאנען, צו
 רעם נאר זיין מקנא געקאנט פערזאן גאנצער זיין אין מען האט

איינגעהילט. געווען איז ער וועלכען אין שאל, טייערען
 גע" מזרח׳לענדער די פון מנהג לויט׳ן איז אים לעבען פרוי די

 בעשטאנען איז וואס שלייער, געריצטען א אין אייגגעהילט ווען
 אומבעדעקטע די ארום אפצושאצען. ניט גאר שפיצען טייערע פון

 גאלרענע געטראגען זי האט איילענבייגענם די פון העצער הענט
 וועלכע פיפערנאטערלעף, פון געשטאלט *דעו אין ביאנזלעטען

 ארים׳ רי מיט פארבינרען געווען קייטעלעך גינגאלדענע אויף זיינען
 אוי• געווען זיינען הענט אירע האנט׳געלענקלעף. רי ביי בענדער

 צארט, דאלאניעם די און געפורימט, גראציעז און פיין סערגעוויינליף
 בליש׳ מיט בעדעקט פינגער די קינד, א ביי ווי חנ׳וודיג אץ קליין

 גע׳ האבען זיי אז אפגעפאלירט, געגעל די און רינגען טשעדיגע
 פרעמ׳ די האט קאפ אויפ׳ן פערלמוטער. ראזיגער ווי שיטערירט

 קרעלען מיט דורכגעפלאצטען נעץ, גאלרענע א געטראגען דע
 גערוט האבען מטבעות די פון אייניגע מטבעית, גילדענע און

 די צווישען פון ארויסגעגלאנצט האבען אגדערע שטערן, אויפ׳ן
 אראפ׳ מאסען געריכטע אין זיף האבען וואס האי, בלוי׳שווארצע

 צי׳ שענסטע די געווען אליין זייגען און דוקען איבער׳ן געגליטשט
 פון דף שיצען צו כרי נאר שלייער דעם האבענדיג גייטיג רונג,

 פריינדליף און רוהיג זי האט זיץ הויכען איר פץ זון. און שטויב
 אים, בעטראצטען אין פארטיפט אזוי עולם, אויפ׳ן אראפגעקיקט

 איר וואם אינטערעם, רעם בעמערקט ניט גאר וואלט זי ווי גלייף
 חידוש גיעסטער דער אבער ארויסגערופען. האט פערזאן איינענע

 עיבר־זייענ-> פארשלייערט, פנים איר האט "וואם" ראם, געווען איז
 חשוב׳ע ביי אנגענימען געווען איז וואס מנהג, דעם דערמיט דיג

איט. עפענטליכען א אין ערשיינען פלעגען זיי בשעת פרויען,
 פי׳ אין חן, מלא געווען איז איברים געשניצטע מיט פנים איר

 דער פון פארב די יוגענד, פרישער ערשטער דער פץ רייץ לען
 שווארצ׳חנ׳עוו" ניט גריבען, די ביי ווי וווים ניט געווען איז תויט
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 נאר — גאליער, די ביי ווי בלאנד ניט רוימער, די ביי ווי דיג
 גילום- פונ׳ם זון די רואם אפגלאנץ, יענעם פארמאגט גיכער האט

 גע־ הויט דאזיגע די איז דורצזיצמיג און ;הויט דער צו גיט לאנד
 דורצנעשימערט האט באקען די און שטערן דורצ׳ן אז אזוי, ווען

 וואס מנהג, דעם צוליב ליכט־שייץ. רויטליצער א ווי בלוט דאם
 פאר־ צו — מזרח־לענדער די אין אנגענומען אן קדמונים פון איז
 שוין — אויגען אירע זיינען אויגען־ברעמען, די שווארץ אויף בען
 צווי• גרעסער. נאף אויסגעקומען — גרוים גענוג נאטור רער פון

 געפינקעלט האבען ליפען פורפור־רויטע לייכט׳געעפענטע די שען
 פון חנ׳ען אלע ראזיגע די צו ווייסקייט. בלענדענרער פון ציינער

 געפורימטער קלאסיש קליינער דער צוגעקומען נאף איז פנים איר
 פערזאן גאנצע איר אז אזוי האלז, בויגיגען שלאנקען א אויף קאפ

שיינהייט. קיניגליצע אגרופען נעקאנט מען האט בכלל
 אויפ׳ן אנגעקוקט גענוג זיף האט יפת׳תואר אומבאקאנטע די אז
 עטליכע מיט געווענרט זיף זי האט ארט, דעם אויף און עולם

 ריז. א בושי א — קעמעל דעם פון אנטרייבער דעם צו ווערטער
 איה האט און קוואל צום קעמעל דעם צונעפירט האט בושי דער

 אים זי האט דערנאף קניה. די אויף זיף אראפצולאזען געצוואונגען
וואסער. אננעמען זאל ער בעצער, א דערלאנגט

 קלאפען א דערהערט דערווייטענם פון זיף האט רגע דער אין
 גע׳ איז וואס עולם, דער פערד. פון טראמפלען א און רעדער פון

 מיט האט קוואל, ביים סצענע דער אויף שטיל,פארקוקט שטאנען
 מאכען צו פריי זייטען, אלע אויף געטאן ווארף א זיף קולות

וועג. דעם
 מלוף האט — איבערפארען! אונז וויל רוימעי דער זיף! היט —

 דער פון ביישפיל א אים געגעבען און בן־חורן צו געטאן געשריי א
פליטה. האסשיגסטער

 ס׳האט וואנען פון זייט, דער אין אויסגעררייט זיף האט בן״חור
 האט וואם מעסאלען, דערזעהן האט און רעש, דער געטראגען זיך

 דאם׳ עולם. אופ׳ן גלייף רייטוואגען פירשפאניגען זיין אין געיאגט
 דייטליף אים האט בן׳חור אז נ^הענט, אזוי געווען ער איז מאל

זעהן. נעקאנט
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 דעם איבערגעלאזט עולם דער האט — פונאנרערגעלאפען דך
 דעס דורך ווערען צו איבערגעפארען באלר אומבעשיצט, קעמעל

 פון פפריטגער געווען אפשר ער איז בכלל רייטוואגען. יאגענריגען
 געבלי. ער איז איצט גראד אבער וועלט, רער אין קעמלען אלע
 הגם גע׳מעלה-גרה׳ט, רוהיג און אויגען טע5מי><ארמא ליגען בען
 .קאפיטעם רי טיט בערירט אט-אט שוין אים האבען פערד די

 פאר־ שוין האט ער אז געצערטעלט, אדי געווען איז ער אפנים
 בושי רער סבנה. א בשעת העלפען צו אליין זיך אדי ווי נעסען,

 געצעלט אין זקן רער הענט. די טיט פארבראכען אימה §אר האט
 געווען איז ער אבער אנטלויפען, צו בעוועגונג א געמאצט ה$ט

 סבנה• דאזיגער רער אין אפילו ער האט אגב און דערצו, אלט צו
 גע־ איז וואס האלטונג, בבבוריגע זיין פארלאזען געוואלט ניט רגע

 געווען שוין איז פרוי יונגער דער פאר נאטור. צוויימע זיין ווארען
זיך. ראטעווען וועגען טראצטען צו שפעט

 האט ער און אלע ווי נעהענטער זיי צו געשטאנען איז בן״חור
מעסאלען: צו געטאן געשריי א

צוריק! צוריקי פארפט! דו וואוהין זעה, האלט! —
 זעהענריג, פונאנרערגעלאכט. גאווה׳דיג דך האט רוימער דער

 האט אומגליק, דאם אויסצומיירען עצה אנדער קיין ניטא פ׳איז אז
 פ^דערשטע די אנגעכאפט און פערד די צו געטאן שפרונג א בן׳חור
צרם. צאר׳ן
 דיר ביי איז לעבען מענשענס א איינער! בלב רוימישער רו —

 אנשטריינ־ מעסאלען, צו געגעבען געשריי א ער האט —גורנישט?
 די זייט. א אן פערד רי אפצוקערעווען כוח נאנצען זיין גענריג

 גע־ און הינטער״פים די אויף געשטעלט זיך האבען פאדערשטע
 רייט-ווא" דער ציריקן אויף טאץ שטופ א הינטערשטע די צוואונגען

 איינגע־ קוים זיך האט מעסאלע און געטאן, וויג א דך האט גען
 ארויפגעפלויגען איז אבער חבר זיין ארויפצופאלען, ניט האלטען

קלאץ. א ווי וואגען פון
 לום־ זיך עולם רער האט אריבער, איז סכנה די אז זעהענריג,

 אומפארגלייב• רוימערם דעם דך האט ד$ פונאנדערנעלאצט. טיג
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 אפ׳ האט ער נלאנץ. נאנצען איר אין ארויסנעוויזען חוצפה ליכע
 צוגענאנ" וואגען, פץ אראפ קערפער, זיין פין לייצעם די געבונדען

 בליק א ווארפענדיג אין יונגער-פרוי, דער טיט זקן דעם צו גען
געזאנט: ער האט בן״חור׳ן, אויף

 בין איך זיין! מוחל מיך אייך בעט איך מוחל! מיך זייט —
 אז מוטער־ערד, אלטער רער ביי אייך שווער איך און מעפאלע,

 ס׳איז וואם און קעמעל. אייער ניט אייך, ניט געזעהן ניט האב איך
 זיך איך האב אתם, דא שטייען וראם מענשען, ניטע די צו שייך

 האב איך בריהשאפט. מיין אויף פארלאזען פיל צו אפשר טאקע
 בע. אבער אין זיי, איבער מאכען לוסטיג ביסעל א זיך געוואלט

 לאכען זיי זאלען טא ,מיד פון לאצען זאלען זיי ,שערט
. געזונטערהייט

 ער וואם בליק, שפאטישער האלב און גוטמוטינער האלב דער
 פוילער דער און עולם, רעם נעשאנקען שמייכעל א מיט האט
 רייר, זיינע מיט געשטימט פולקים האבען האנט, דער מיט מאך
 וויי־ וועט ער וואם הערען, צו געווארען, אנטשווינען זיינען אלע
זאנען. טער

 כע׳ די מיט איבערנעבעטען זיך האט ער אז איבערציינט, זיך
 אפ־ בעגלייטער זיין נעהייסען צייצען א דורך ער האט ליידיגטע,

 צו נעווענדט דרייסט זיך האט און זייט א אן וואנען דעם פירען
§רוי, יוננער ער ך

 בבבודינען דאזיגען דעם פון טאכטער א מסתמא ביסט דו —
 אנווענרען איך וועל איצט, זיין מוחל ניט מיך וועט ער אויב מאן,
שפעט^י. איט ביי עם פיעל׳ן צו כוחות מיינע אלע
געענטפערט. גארנישט אים האט זי

 זיך, היט וואונרערשיין! ביסט דו פאלאדען, ביי שווער איך —
 געליבטע, פארלארענע זיין פאר אננעמען ניט דיך זאל אפאלאן

 זכיה די האט לאנד וואסער וויסען, וועלען זעהר זיך וואלט מיר
 זיך לאמיר מיר, §ץ אפ ניט זיך קער פאטערלאנד. דיין הייסען צו

 ארוים; אוינען ריינע פץ שטראלט אינדיע פון זץ די איבערבעטען!
 גנע- זיי ליבע. איר אפגעחתמעט מצרים האט לעפצען דיינע אויף
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 יענעם צו ווענדען דך רעסט דו איירער שקלאף, דק מיד, צו דיג
מוחל. מיר ביסט רו אז צאטש, מיר זאג רארט. אט

איבערגעשלאגען. אים האט פרוי די
 אנביינענרינ שמייכעל, א טיט געזאגט זי האט —אהערי קום —

 בע־ דאזיגען נעסדעם —בףחור׳ן. צו חנ׳דעל א טיט קאפ דעם
 טאמע מיין דיך, בעט איך וואסער, טיט אן אים פיל און צער

טרונק. א חלש׳ט
דינען. צו ריר נרייט שטענרינ בין איך —

 ערפילען צו בעוועגונג א געמאכט בן״חור האט ווערטער די טיט
 מעסאלען, טיט פנים־אל-פנים אויסנעקומען איז און בקשה איר

 גע־ האט אידענם רעם אין געטראפען, דך האבען בליקען זייערע
 געשפריצט האט רוימעדם רעם פאראכטונג, און שינאה בליצט

חוזק. לוסטיגען טיט
 — שיין! ווי נרויזאם אזו פונקט ביסט דו פרעמדע, ליבע א —

 דער טיט איר צו יג טוענו מאך א נעזאנט, מעסאלע האט
 מיר וועלען אוועקרויבען, ניט דיך וועט אפאלאן אויב — האנט

 איך קאן נעבוירענלאנד, ריין ניט ווייס איך ווי אזוי זעהן. נאך זיך
 אין דיך, איך וועל דעריבער נאט, שום קיין מיט בענשען ניט דיך

אליין! מיר טיט — בענשען געטער, אלע פון נאטען
 נע" ווידער און פערד די בערוהיגט חבר זיין האט דערוויילע

 אומנע• דך האט מעסאלע געשפאף רעם ארדענונג אין בראכט
 אוי• די טיט בעגלייט אים האט פרוי די אריין. וואגען אין קערט

 פאראיבעל. אויסער אלצדינג נעלויצטען האט ם׳ וועלכע אין נען,
 דעם דערלאנגט עם האט זי וואסער. ראם געבראכט האט בן־חור

 די צו בעצער דעם צוגעטראנען אליין זי האט דערנאך טאטען,
 פול בעווענונג א טיט בן־חור׳ן איבערגעגעבען ראן אים און ליפען

לייטזעליגקייט. און חן אומפארגלייכליכען
 פול איז ער דיך׳ בעטען מיר מתנה, א בעכער דעם נעם —

דירי פאר ברכות טיט
 געוואלט שוין זיך האט און אויפנעהויבען דך האט קעמעל דער
בן־חור׳ן: געטאן רוף א זקן^האט דער ערשט אריין, וועג אין ל^זען
מירן צו אהער קים —
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מים. צו צוגעגאנגען דרך״ארץ טיט איז ק״חור
 טובה. אגרויסע נעטאן היינט פרעמרען רעם האסט דו —
 ריר! איך דאנק נאמען הייליגען זיין אין גאט, איין נאר ■פאראן

 פאלמען״וואלר, גרויסען רעם אין מצרי. רער בלשאצר בין איך
 נדיב רער אילרערים שייך רער האט דאפנע, דארף רעם הינטער

 *פאלמען רי פון שאטען רעם אין נעצעלטען די ־אויפגעשלאגען
 דאר• געוואר. אונז וועד דארטען געסט. זיינע זיינען מיד ביימער.

 ברוך״הבא רער און גערום פריינרליצער א רירווארטען אויף וועט טען
הערצער. דאנקבארע פון

 זיין און הררת-פנים זקנ׳ם רעם איבערראשט האט בן-חור׳ן
 די טיט בעלייטענריג יארען. זיינע נאך ניט גאר שטים, הילכיגע

 מעסאלען, אויף געפאלען בליק זיין איז קעטעל, דעם אויגען
 פריי• — געקוטען איז ער ווי פונקט אוועקגעפארען, איז וועלצער

ליפען. די אויף שטייכעל שפאטישען א טיט ט, אומבעקיטער ליו,



אכט. קאפיטעל

.נקמה־פלענער

 — שינאה פון געפיל א זיך קעגען ארויסצורופען סגולה בעסטע די
 בעגאנגען אין אנרערער א וואו דארטען, גוט זיך האלטען צו איז

 יוצא־־מףהכלל. א פאל רעם אין געיוען איז אבער מלוך פעלער. א
 אנט־ דורך סכנה רער פון געראטעוועט זיך האט אליין ער הגם

 רעם בעוואונדערט און אגערקעגט פונדעסטוועגען ער האט לויפען,
 מא־ איג׳ם ארויסגעוויזען האט בן־חור וואס גבורה, די און מוט

 איינגע• נאף זיך וואלט אים ווען סכנה. גרויסער דער פון מענט
 פארגאג׳ יונגענמאנס פוג׳ם פרטים וועלצע׳ס׳איז דערגיין צו געכען

 געוועזען טאג הייגטיגען פונ׳ם רעזולטאטען די וואלטען געגהייט,
סימאנירעם. האר גוטען זיין פאר נישקשה׳דיג גאנץ
 פאק׳ *צררי נאר זיצער אויף געווארען געוואר ער איז אהער ביז
 און איר א איז נאצשפירענישען זייגע פון אביעקט דער אז טען:

 נאף און רוימער. חשוב׳ען א פון זון צוגעשריבענער א איז ער אז
 אגגעהויבען האט וויצטיג, זיין אויךגעקאנט אפשר האט איינם,וואם

 און מעסאלען צווישען אויסשפירער: קלוגען דעם ווערען צו קלאר
 פאר וואם אבער שייכות, א עפעס געווען איז זון דואומווירם רעם

 רעם? וועגען רערגיין וואש׳עס׳איז ער זאל אזוי ווי און שייצות? א
רעם. איבער קאפ רעם געבראצען זיך ער האט אומזיסט

 האט ער הילף, צו געקוטען דא אים אליין בן״חור איז גליק צום
 ביסעל א אפגעפירט אים און האגט רער פאר מלוכ׳ן אנגענימען
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 פאר־ ווידער געהאט שוין דך האט וועלכער עולם, פון זייט א אן
קוואל. טיסטישען אויפ׳ן און פריסטער גרויען אלטען אויפ׳ן קיקט
 אץ דך אפשטעלענריג געפרעגט, ער האט — מלוך, טטער —

 זיין פארגעסען ווען־עם־איז מענש א קאן — ארום, טריט אייניגע
מאמען?

 דע׳ מיטען אין אדי אומגעריכט, אדי געקומען איז פראנע די
 אריינגעקוקט האט ער געפלעפט. ווי געבליבען איז מלוך אז ריגען,

 אויף רמז א כאטש איבערצולייענען אריין, פנים אין פרענער דעם
 נאר ער האט פנים דאזיגען אויפ׳ן אבער מיינט; ער וואם רעם,

 אמאדנעם אץ נאקען די אויף פלעקען רויטע פייערדיג געזעהן
טרערען. איינגעהאלטענע פון ווי אדי אויגען, די אין גלאנץ
 ניטי קיינמאל — געענטפערט מעצאניש ער האט — כיין! —

 מיט ער האט בעטראכט, דך ווי אזוי ארום, וויילע א אץ אץ
צוגעגעבען: היץ

 אייגע בן׳ישראל! א איז ער אויב ניט, לעבען אין קיינמאל —
 בית־המדרש אץ געלערנט האב איך וואם זאכען, ערשטע די פון
 דיין כבוד אפ ,ניב סירה: בן יהושע פון געבאט דאם געווען איז

 פץ יסורים די ניט פארנעם און הארצען גאנצען טיטץ טאטען
מאמעף. ויין

 נאך געווארען זיינען באקען בן״חורם אויף פלעקען רויטע די
פייערריגער,

 בע־ זיי און קינדהייט, מיין טיר דערמאנען ווערטער דיינע —
 איך אז דך, דאכט מיר איד. אמת׳ער א ביסט דו אז מלוך, ווייזען,

פארטרויען. דיר דך קאן
 נע־ דך האט אץ האנט מלוכם ארויסגעלאזט האט בן־חור

 טיפען א פארשטיקען וועלענדיג ווי כלייך ברוסט, דער פאר אפט5
ווייטאג. אינעווייניגסטען

 שם א געהאט האט — אנגעהויבען ער האט —טאטע, מיין ־—
 געבליבען איז מאמע מיין געוואוינט. האבען מיר וואו ירושלים, אץ

 זאגען, צו ורייניג ס׳איז יארען. בליהענדיגסטע אירע אין אלמנה א
 לויטער געווען זיינען ווערטער אירע שיין, און גוט כעורען איז זי אז

 מיט געבענשט זיך האט שטאט גאנצע די אין גוטסקייט, און ליבע
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 און שוועסטער, קליינע א געהאט נאך האב איך מעשים. אירע
 כפועל. האב איך אז גליקליך, אזוי געווען נען זיי זאלבערריט מיר

 ווערטער: חכמימ׳ם אונזערע פון ריצטיגקייט די ארויסגעזעהן ממש
 רעריכער אומעטום, זיין צו דערווייזען, געקאנט ניט האט "גאט
 טאג אומגליקליכען א אין נאר מאמעם/ די באשאפען ער האט
 איז שררה רוימישען הויפען א אויף אומגעקערט. אלץ זיך האט

 פארביי פארבייגעריטען איז ער ווען גראר שטיין, א אראפנעפאלען
 זיך טירען, די אויפגעבראכען האבען לעגיאנערען די הויז. אונזער

 פון געפאנגען. אונז גענומען און אינעווייניג אונז צו אריינגעריסען
 און מאמען מיין געזעהן ניט מער שוין איך האב אן דעמאלט

 געווארען, זיי מיט איז וואס ניט, ווייס איך און שוועפטער, מיין
 מלוך, מענש, יענער אט טויט. שוין זיינען זיי אדער לעבען, זיי צי

 רייטוואגען, אין דורכפארענדיג געזעהן נאר׳וואם האסט רו ויאס
 ער האט ראם צושיידטן אונז מ׳האט בשעת דערביי, געווען איז

 מאמע מיין ווי געהערט, האט ער צאפערם. די ארייסגעגעבען אונז
 שפאטיש א מיט קינדעת אירע פאר רחמים געבעטען זיך האט

 שווער איז מיר אוועקשלעפען, זי געהייסען ער האט געלעכטער
 ליבשאפט — זיכרון אין איין טיפער זיך קריצט וואם זאגען, צו

 ווייטענס, דער פון דערקאנט אים איך האב היינט שינאה, ארער
 ער — האנט יענעמם אנגעכאפט ווירער האט ער —מלוך״. און,

 אוועקגעבען. לעבען מיין וואלט איך וועלצען פאר סור, דעם ווייס
 אין און זיך געפינען זיי וואו זיי, לעבען צי זאגען, מיר קאן ער

 געקאנט מיר ער וואלט טויט, זיי זיינען און מצב. א פאר וואם
 ביינער זייערע דינען וואו און געשטארבען זיי זיינען וואו זאגען,

אויסזאגען. ניט וועט און אלץ ראם ווייס ער בעהאלטען.
פארוואם? —
איר. א בין איך און רוימער א איז ער ווייל דערפאר —
 מ׳זאל וואם אידען, די און צינגער, האבען רוימער די אבער —

צווינגען. צו ריידען צום זיי מיטלען האבען זאגען, ניט זיי אויף
 זיינער ניט עם איז אויסעררעט ער. ווי אזעלבע ניט אבער —

 פארמעגען גאנצער טאטענם מיין מלוכה׳ס. דער נאר סוד, קיין
פיינר. טיינע צווישען צוטיילט אין קאנפיסקירט געווארען איז
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 * הסכמתי פון צייכען אץ קאפ מיט״ן צוג^שא^עלט האט מלוך
 געפרעגט. ער האט —כאטש? דערקאנט ניט דיך ער האט —
 געווא״ען פארמשפט כץ איך זיין. געמאלט ניט קאן ראם —

נעשטארכען. פאר לאנג שיין זיך רעכען און טויט לעבעריגען א צו
 אויסנערופען האט —דערהרגעט! אים וואלט ארט דיין אויף איך
גרימצארן. ליידענשאפטליכען פון נעפיל א נאננעבענדיג מלוך,

 צו טיגליכקייט די פארלארען אייביג אויף איך וואלט דערמיט
 ווי טויט, דער דארף. איך וואט דאם, אים, דורך געוואר־ווערען

רוימער. שולריגער א ווי בעסער סך א נאך סור א האלט ווייסט, דו
 נקמה" אזא מיט ברענט וואם מענש, א אז געדרונגען, האט מלוך

 דורכלאזען רוהיג זיך ביי פועל׳ן פונדעסטוועגען קאן און נעפיל
 — באפרידיגען צו נעפיל דאזיגע דאם געלעגענהייט נינציגע אזא
 הא" מוז ארער צוקונפט דער אין זיין זיצער זעהר מוז מענש אזא
 נעראנק דאזיגער רער נקמה״פלאן. בעסערן א נאך קאפ אין בען

 בן" אין אינטערעס זיין צו כאראקטער נייעם א צונעגעבען האט
 אויסשפי־ א פון אינטערעם דער נעווען עם איז אהער ביז ;חורן
 מגולגל עם איז אצינד ,האר זיין פון ווילען רעם טוט וואס רער,

 מער וואם סימפאטיע. פערזענליכער פון נעפיל א אין געווארען
 זיין נעוואקסען איז מער אלץ חבר, זיין דערקאנט האט מלוך

 גע־ זיך הארצען אין האט ער און באוואונדערונג, אץ התפעלות
דינען. צו אים כוחות אלע מיט ווארט א געבען
:ז^נגעתייבען ווידער בן־חור האט שווייגען וויילע א נאך
 וואם סוד, דער מלוך. גוטער ניט, אים איך וועל טויטען —

 על" סכנה, דאזיגער דער פץ אים שיצט באהאלטען, טראגט ער
 און באקומען, ער מוז שטראף זיין אבער דערווייל; אויף כל״פנים,

 עם געפרובט איך וואלט געהאלפען, דעט אין מיר וואלפט דו ווען
אויסצופירען.

 געעגט־ מלוך האט — איר א בין איך און רוימער א איז ער
 טאמער העלפען. ריר וויל איך — זיך געקוויינקעלט ניט פערט,

 וועל־ מיט הבטחה מיין באקרעפטיגען צו גרייט איך בין ווילסטו,
ווילסט, דו נאר שבועה ער5

ניט. איך דארף מער תקיעת־כף. א מיר גיב —
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 טיט אפנערופען זיך בףחור האט הענט, די זיך געגעפען
: הארץ גריננער $

 איז פריינד, ליבער בעטען, דיך וויל איך וראם בקשה, די —
 לאי קום געוויפען, קעגען ניט אריך איז און שווער, איבערינם ניט
גיבן. טיר

 דורך געפירט האט וואם וועג, אייפ׳ן פארנומען זיך האבען זיי
 קאפטאלי• ©ון רעצטם נעשפרייט זיף האט וועלצע לאנקע, רער
געצרענט בן״חור האט שווייגען, קורצען א נאך קוואל. שען

נדיב? דעם אילדערים שייך דעם קאנפט דו —
יע. —
 ד$רף פון ער איז ווייט ווי ? פאלמען־וואלד רער איז וואו —
? דאפנע

 דערמאנט, זיך האט ער י שאלה. די קשה נעווארען איז מלוצ׳ן
 בא־ האט יפת-תיאר אומבאקאנטע די חנדלעך א פאר וואם טיט

 זיך כיי האט ער און גבורה, זיין פאר קוואל ביים חבר זיין דאנקט
 דעם פארגעפען געמאצט שוין ליבע די אפשר האט צי געפרעגט,

 שוועפטער. און מאמען דער נאך צער טיפען זיין אן מאן יונגען
:נעענטפערט ער האט צונדעפטווענען

 רועג שעה צוויי איז פאלמען־וואלד צום דאפנע דארף פון —
קעמעל. נעשווינדען א אויף שעה איין און פערד א אויף

 נאך, מיר זאג אצינד אלצדינג. ווייפט דו דיר, דאנק איך —
 און טורניר פארשטייענדיגען אינ׳ם באטיילינען אלע זיך קאנען צי

ו זיין. ער וועט ווען
 באזונדערען א געהאט אוים, ווייזט האבען, פראנען דאזינע די
 פארטרייבען איננאנצען נעקאנט ניט אפילו האבען זיי אויב מיין.

 ניינע־ די אוי^עוועקט שטארק אבער זיי האבען מפיקות, מלוצ׳ם
זיינע. ריגקייט
 דורכנעפירט וועט און אלעמען פאר איז טורניר דער יע, א —
 וואלט און רייך איז פרעפעקט דער פראבט. גרוים מיט ווערען

 שטעלע; זיין פארלירען אפילו זאל ער ווען געווארען, בדלות ניט
 דורך ניט לאזט און עשירות נאך להוט גענוג נאך איז ער אבער

 ביים מער פריינד ניטען א מיט קרינען צו נעלעגענהייט שום קיין

211



 בא" צו בביר גדרם מיט זיף ער גרייט דעריבער הויף. רוימישען
 אהער אן קומט וועלצער טאקסענציום, קאנסול רעם געגענען

 די קעגען פעלרצוג זיין צו הכנות לעצטע די דא מאצען צו כרי
 רא- קליינע קיין ניט געלט שפילט הצנות אזעלכע ביי אז פרתים.

 אייגע■ רער פון אנטיאציע פון איינוואוינער די ווייפען דאם — לע
 באטיילינען צו ערלויבעניש די באקוטען האבען זיי דערפארונג. נער
 מיט נאף לייט. נרויסע די לכבוד פייערליכקייטען די אין זיך
 אלע אין אוועקגעלאזען זיך העראלדען די האבען צורעק חודש א

 דער אויף. זיף עפענט צירק דער אז אויפצורופען, זייטען פיר
 פאר• דער פאר ערב בענוג שוין איז אליין פרעפעקט פון נאמען

 אנטיאציע אז אבער יוס׳טוב; פונ׳ם פראכט און שיידענארטינקייט
 שוין וועלען יוט-טוב, דעם אין שותפות געטאכט אויף נאף האט
 ס׳וועט אז זיין, זי^ער רוםא 1או ארום אינזלען און שטעט אלע

 צו־ זיף וועלען אומעטום פון און אויסערגעוויינליצעם פארקומען
 טורניריקינ• בארימטסטע די און צושויער מחנות אהער נויפ;ומען

קייזערליכע. באמת באשטימט זיינען פרייזעץ צלעי.
 ערשטער דער איז צירק היגער רער אז נעהערט, האב איף —

רוימישען? רעם נאף וועלט דער אין
 מאן,. טויזענט הונדערט צוויי אריין נייט אונזערן אין יע, —

 טויזענב? פינף-און-זיבעציג אויף רוים אין מאקסימוסעס אין און
גלייף. ביידע זיי זיינען פרעכטיג און געבויט אבער מער,
 רוים? אין ווי דיזעלביגע אויף דא זיינען כללים די און —

נעטאן. שמייכעל א האט מלוף
 וואלט אריגינעל, זיין צו געוואגט וואלט אנטיאכיע ווען —

 פון געזעצען די וועלט. דער פון הערשערין די נעווען ניט רוים
 אין פונקט: איין חוץ א הי, אויף חל זיינען צירק מאקסימוסעט

 רייטווע־ פיר ווי מער ניט מאל א פאר ארויספארען מעגען רוים
 רייטוועגען וויפיל צייט, איין אין אלע ארוים פארען רא און נען,

זיין. ניט ס׳זאל
באמערקט.. בן״חור האט — גריצען, די ביי ווי אזוי איז דאם —
 ווי שטאט נריצישע א גיצער ראף איז אנטיאכיע ,יע —

רוימישע. א
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 רייט" מיין אויסקלייבען זיף אליין דאף איף קאן אזוי, אויב —
? ■זואגען
 קיץ ניטא איז פרט רעם אין פערה די אי וואגען רעם אי —

באגרעניצונגען. "שום
 צופרידענ־ אוים, ווייזט בן״חור׳ן, האט ענטפער דאזיגער דער

נעשטעלט.
טורניר? רער פאר קומט ווען מלוף, עם, הייסט איז —
 — איבערמארגען ארער מארנען זיף מען ריכט קאנסול אויפ׳ן —

 אויפ׳ן באשטימט איז טורניר רער און — געענטפערט מלוף האט
קומען. זיין נאף טאג זעקסטען

 קלע־ וועט פונדעסטוועגען מלוף, קורץ, אפילו איז צייט די —
 איף — טאן אנטשלאסענעם א מיט געזאגט בץ־חור האט — >קען

 איף :ישראל פאלק אלטען אונזער פון נביאים די ביי ׳שווער
 דאם איז פראגע: איין נאף שא! לייצעם! די פאר ווידער זיף נעם

טורניר? רעם אין באטיילינען זיף וועט מעסאלע אז זיצער,
 גע" איז אים און פלאן, בן״חור׳ם פארשטאנען מלוף האט אצינד

 פארץ צוגעגרייט ס׳ווערט רערנירעריגונג א פאר וואם קלאר, ווארען
 אוראייניקעל אמתער קיין געווען ניט אבער וואלט ער רוימער.

 אפגעוואוי־ ארט אויפץ נלייף ניט וואלט ער ווען אבינו, יעקב פון
 נאהענט אזוי געווען אים איז וואם ענין, א אין שאנסען אלע גען
. הארצען. צום

 געפרענט ער האט — זאכען? אזעלכע אין נעניט רען ביסט —
שטים. קוויינקלענריגער א טיט

 דריי לעצטע די פאר פריינד, מיין מורא, קק ניט האב —
 מיר אפט זעהר מאקסימום פץ צירק אין די זיגער האבען יאר

 דיר זיי וועלען זיי, פרעג לארבער״קרענץ. זייערע אפגעבען זגעמוזט
 דער האט יאנענישען גרויסע לעצטע די ביי מיר. פון דערציילען

 איף מיר, פארלייגענדיג הפד, זיין ארויסנעוויזען מיר אליין קיסר
צירק. אין פערד אייגענע זיינע אנטרייבען אננעמען זיף זאל

 געפרענט מלוף האט — אפגעזאגם? זיף האסט דו אבער —
פאראינטערעסירט. זזעכסט

 טראג איף — געענטפערט בן־חור האט — איר א בין איף —
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 געוואגט מט איך האב פונדעסטוועגען נאמען, רוימישען א א£ילר
 טא- מיין פארשוחדצט וואלט וואם אומנות, א פאר דך נעמען צו

 אפ• געמעגט זיך איך האב פאלעסטרע רער אין אנדיינקען. טענם
 וואלט בפרהסיה, צירק, אין אבער איבונגעי, אזעלכע מיט געבען

 *ארוים אצינד איך וויל טאמער און חילול׳הכבור. א געווען עם
 ראם טי איך אז מלוך, ריר, איך שוועו־ אנטיאציע, אין דא טרעטען

אפריז. בעקומען צו בדי ניט
 — אויסגעשריען מלוך האט — ניט! שווער איין, דך האלט —

 גאנצער א — סעפטערציעס טויזענט צעהן אן טרעפט פריז רער
! איינענם

 אים זאל פרעפעקט רער ווען אפילו מיר, פאר ניט אבער —
 קא- צעזארם די פון אוצרות אלע מאל. פופציג אין פארגרעסערן

 דעם דערנידערינען צו תענוג דעם מיט פארגלייכען ניט זיך נען
מותר. על״פי־דין איז נקמה שונא.

 גלייך קאפ, מיט׳ן געטאן שאקעל א שמייכעל א מיט האט מלוך
 זיך פארשטייט איר א !גערענט ,גערעצט, זאגען: וואלט ער ווי

4אירען!׳ א אויף
 — צוגעגעבען דאן ער האט — ארויסטרעטען. וועט מעסאלע —

 די אין גאסעץ, די אויף אומעטום: אויסגערופען שוין איז נאמען זיין
 אגב, געצעלטעך, די אין און פאלאץ אין טעאטערם, די אין בערער,

 לעב-יונגען אלע פון טאוולען די אויף פארשריבען שוין ער איז
 קאנען ניט שוין ער וועט אליין דעם צוליב אץ אנטיאציע אין

טורניר. פוץ זיך ארויסמאצען
אים? פאר זיך וועטען זיי —
 גע., שוין האסט דו ווי טאג, אלע דך איבט ער און יע. —

 פערד די מיט און רייטוואגען דעם מיט אט אזויי געזעהן. האט
 דיר, ראנק איך יאג־קאמף! דעם געווינען עם, הייסט עם, ער וויל

 גע- אפך שוין מיר פאר האסט דו זעהר! דיר דאנק איך מלוך,
 מיך פיר און פאלמען־וואלד צום נאך מיך בעלייט איצט טאן!
נדיב. דעם אילדערים שייך צום אריין

ווען? —
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 ער שפעט, צו זיין אפשר שרן וועט מארגען היינט. טאקע —-
אנדערש. איטיצען פערד זיינע אפגעבען אמאל נאך קאן

געווארען? געפעלען עם, הייסט דיר, זיי זיינען —
 לעבעדיג בן״חור האט — רגע א נאר געזעהן זיי האב איך —

 דער אין אלץ איז אנגעפארען, איז מעסאלע אז — געענטפערט
 אבער אויגען. מייגע פין פארשוואונרען אים אויסער וועלט
 אז דערקאנען, צו גענוג געווען מיר פאר איז רגע איין די אפילו

 און בבור דער איז וואם ראסע, איידעלער יענער צו געהערען זיי
 צע־ די פון שטאלען די אין נאר מידבר. דעם פון וואוגדער רער

 מאל איין זיי אויף גענוג גלייכען. זייער געזעהן איך האב ;ארם
 אמת פ׳איז אויב שטעל. אויפ׳ן זיי דערקאנען צו טאן, צו קוק א

 אייגגעבען זיך וועט מיר אויב און זיי. פין מ׳רערציילט וואם אלץ,
איך... רעל ווילען, מיין אונטער זיי בייגען צו

 געלעכטער א מיט מלוך אים איז סעסטערציעם! די געווינען —
רייד. די אין אריינגעפאלען

 דאם טאן וועל איך — אפנערופען זיך בן־חור האט — גיין —
 ־־ דערנירערי וועל איך — יעקב פון זון א טאן קאן וואס בעסטע,

 אומגעדולדיג ער האט — אבער בפני׳כל׳עם־ועדה. שונא מיין גען
 גיכסטען צים מיר קאנען אזוי ווי צייט. פטר׳ן מיר — צוגעגעבען

געצעלטען? שייכ׳ם צום מען קו
פארטראצט. וויילע א זיך האט מלוך

 דארף אין ווייט ניט דא אט צוגיין איז זאך גלייכסטע די —
 גו" פאר א דינגען צו קריגען דארטען וועלען מיר אויב און אריין,

ציל. אונזער ביי ארום שעה א אין מיר זיינען קעמלען, טע
גיכער! גיין לאמיר קום, טא —

 פון ארומגערינגעלט פאלאצען, פוץ באשטאנען איז דארף דער
 קא" עטליכע געוועזען זיינען זיי צווישען און גערטענער, הערליצע

 האבען חבירים די המלך. ביד איינגעארדענט ראוואףסאראיען,
 אריין וועג אין געלאזט זיך און קעמלען צוויי געדונגען דארטען

פאלמען״וואלר. בארימטען צום
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ניין. קאפיטעל

ארגיע. רוימישע *

 פאלאץ, דער געשטאנען ס׳איז וועלכען אויף אינזעל, דער
 געווען ארומגערינגעלט איז הרז, םימאנירעסעם אנטקעגען פונקט
 האט וואם וואנט, געמויערטער א טיט ברעג גאנצען דעם פאזע

 אנפא׳ פץ סיי וואסער״פארפלייצונגען פון סיי שיצען נערארפט אים
 גע׳ פאלאץ דאזיגען אינ׳ם האבק לכתחילה המון. דעם מצד לק

 אריבעי־ זיי האבק שפעטער נאר לעגאטען, רוימישע די וואוינט
 אויסרייד, מיט׳ן סולפיום, בארג אויפ׳ן רעזידענץ זייער געטראגען

 הא־ אבער לייט געזינטער. לופט די איו הריך דער אין דארטען אז
 אויפ׳ן געזוכט האבק שררות רוימישע די אז געמורמעלט, בק

 אונטער׳ן זיכערקייט, מער ווי לופט, פרישע די אזוי ניט בארג
 געהאט האט מייגונג דאזיגע די און בארג׳פעםטינגען. די פון שק

 אינזעל אויפ׳ן פאלאץ אלטער דער — והראיה גרונט, שטיקעל א
 פעלדהא׳ קאנסילען, די אויפצונעמען גרייט געווק שטענדיג איז
אנטיאכיע. קיין קומק פלעגען וואם לייט, גרויסע אנדערע און רען

 )אויסגעבויט פאלאץ דאזיגען דעם באשרייבען ניט וועלען מיר
 גער־ זיינע אלע מיט עפיפאנעס( ,בארימטער דער נאך אים האט

 ביז הררים לאבירינט גאנצק דעם טיט און זאלק בערער, טענער,
 ווי פארפוצט, און צוגעקליבען אלע דאף, אויפ׳ן לוסט־הייזלעף די

 שטאט, דער אין בנין נרויסארטיגען אזא פאר געפאסט ס׳האט
 דער אין םטער5לוקסום-ריי דער פאר גערעכענט זיף האט וואם

גלייף לעזער דעם וועלען מיד וועלט. אריענטאלישער גאנצער
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 "*געה אצעד וואלט וואם צימערן, די פון נעם*א אין אריינפירען
 פאדלאגע די צימער, גרוים א זעהר געווען איז דאם זאל. א פען

 באלויצ" טאוולען. מירמעל־שטיעעדנע פאלירטע טיט אויסגעלייגט
 פארביגע טיט ראף״פענפטער דורף צימער דאם זיף האט טען

 געשטאנען זיינען ווענט די ביי גל$ז. אנשטאט גלימער״שויבען
 האבען זיי אנדערן. אויפ׳ן ענליף ניט איינם אטלאם־געשטאלטען,

 פארצירט קונציג געווען איז וואם געזימם, דעם אונטערגעשפארט
 קאליא" אלערליי פון אראבעפקען אויפטערלישפטע פאמע די טיט
 צימער נאנצען דעם איום גאלר. און פורפור גרין, בלוי, — רען

 און זייר אינדישער טיט באצויגען דיוואן, א געשפרייט זיף האט
 שטו׳ און טישען פון באשטאנען איז מעבעל ראם וואל. קאשמירער

 פון שטייגער. עגיפטישען אויפ׳ן שניצערייען זעלטענע טיט לען
 פינף אראפגעהאנגען קייטען מעשענע אויף זיינען סטעליע רער

 זייער מיטען. אין איינע און ווינקלען די אין איינע צו מנורות,
 פנימער דעמאנישע די אפילו באלויצטען דייטליף האט שיין העלער

 פונ׳ם אראבעפקען משונה׳ריגע די אין אטלאפ׳געשטאלטען די פון
 מאף הונדערט א ביי געפונען זיף האבען צימער דעם אין געזימם.

 טייל א טישען, די ביי געשטאנען אדער נעזעפען זיינען טייל א
 אנרערן. צום איינעם פון אריבערגיין איין אין געהאלטען האבען

 אינג־ כמעט גאר נאף אייניגע לייט, יוננע געווען אלק זיינען דאם
 פ׳רוב איטאליענער, זיין צו אויפגעוויזען זיי האבען אלע לאף.

 לאטיין וואונרער־ריין גערערט אלע האבען זיי — סימן א רוימער.
 גרויפער דער פון שטייגער אויפ׳ן אנגעטאן געווען זיינען און

 מיט טוניקע קורצער א אין דהיינו: טיבער, בייט וועלט׳שטאט
 קלימאט צום צוגעפאפט גוט זעהר געווען איז וואס ארבעל, קורצע

 פארשטיק- דומפער דער צו — אבער בפרט בצלל, אנטיאכיע פון
 אנגעווארפען געלענען זיינען דיוואן אויפ׳ן זאל. פון לופט טער
 פורפור. מיט בעזוימט איינינע מאנטלען, און טאנעם פדר א אהן
 פארשיירענע אין זיף האבען טאקע דיוואן דעמזעלביגען אויף און

 שלאפען, אוועקגעפאלען זיינען וו$ם מענשען, נעוואלגערט פ$זעם
באקצופ׳ן. דינען ^צופיל פון אדער טאג הייפען פונ׳ם נארמאטערט

 אויפהער, א אהן געקלונגען האט קולות הויכע פון געמיש א
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 מיש אדער געלעצטער שטורמישען א מיט בארעקט אפטמאל
 דך האט רעש דאזיגען אינ׳ם און פרייר. אדער כעס פון אויסרוף א

 אין שטיינער העלפאנטביינערנע רי פון קלאפען ראם אריינגעמישט
שאצברעט. איבערן ציגעל די איבעררוקען ראם

 רי פון איינער אפגערופען זיף האט — פלאוויום גוטער —
 אונז אנטקעגען גראד מאנטעל, יענעם אט זעהסט רו — שפילער

 אויפ׳ן און קליירער-הענדלער פון נאר״וואם קומט ער ריוואן! אויפ׳ן
האנט, מיין ווי גרוים רי שפילקע גאלרענע א ער האט פלייצע
 אין פארטאן אפגערופען, זיף פלאוויום האט — וואם איז נו —

רערזעהן? אזוינם אים אין האסטו וואס — שפיל :יין
 אפגעגעכען פארגעניגען מיט אים וואלט איף נאר גארנישט. —
 ווייס וועלצער מענשען, א אנווייזען קענען מיר וואלט וואס רעם,

אלצרינג.
 וואם אויף געבליבען. ארבעט אהן ראן וואלטען אראקעלם רי —

? יורע׳הכל אזא בצלל ריר טויג קלאגען א פאר
 וואלט דערנאף און פרענען, אים איך וואלט פראגע איין נאר —

ביק! געמאכט אים איך
? פראגע א פאר וואם —
 זאג וואס — שעה וואסער אין געפרעגט, אים וואלט איך —

 אג־ מארגען מאקסענציום וועט מינוט וואסער אין שעה... איך
אהער. קומען
? מינוט רי וויסען ריר טויג וואם צו —
 אויף הימעל פרייען אונטערן געבאקען ווען דף האסט רו —

 זיף דארף קאנסול רער רואו האפענדאם, אויפ׳ן סוריה פון זון רער
 הייס אזוי ניט ברענען וועפטע רער פון פייערן די ? ארויסזעצען

 אויב י ראמולום פאטער אונזער ביי שווער איף שטראלען, אירע ווי
 דאף איז דא רוים. אין בעסער וועלען איף וואלט שטארבען, שוין

 ווייטער ראף האסט דו פלאוויום, זעה, זעה, גיהינום... אמתער א
י שיגעונות אירע מיט פארטונע די א, !געוואונען מיר ביי

? ווייטער שפילען מיר —
סעסטערציע. מיין אפגעווינען מוז איף אוודאי, —

 פון שיין דער ווען אין קאן, א נאף קאן א געשפילט האבען זיי
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 האט און ראך־פענסטער רי• דורך ארייינגעגנבעט זיף האט טאג
 גע. אלץ נאף זיי ויינק לאמפען, די פין ליצט ראם פארטונקעלט

 אייגע׳ רער ביי טיש, אייגענעם ביים ארט, אייגענעם אויפ׳ן זעסען
 רא געפינען זיף האט וואס קאמפאניע, ס׳רוב ווי אזוי שפיל. נער
 סוויטע; מיליטערישער קאנסולם צום געהערט ויי האבען ואל, אין
 האבען און אנטיאציע קיין אנקומען ויין אויף געווארט האבען ויי

טאן. צו הוליע א געלעגענהייט רי אויסגעניצט דערוויילע
 פון און לייט יוגגע קאמפאניע א נאף אחיין ואל אין איז אצונר

 מ׳האט טיש, טיטעלסטען צום צוגעגאנגען באמערקט ניט קיינעם
 קער• אנדער א פין אקארשט גייען ויי אז באשיינפערליף, געזעהן
 זיי פון איינער פים. רי פון געפאלען מטש זיינען אייניגע ; מעשל

 געווען איו ער או סימן, א קאפ, ארום קדאנץ א געטראגען האט
 קאנטיג אים אויף האט וויין רער שימחה. דער פון העלר דער
 אפגעצייצענט בולטער נאד סיירען ווירקונג, שום קיין געמאכט ניט
 נע׳ ער האט קאפ דעט טיפ. עכט׳רויטישען זיין פון שיינקייט די

 ליפען די אין און באקען רי אויף ,אויפגעהייבען שטאלץ האלטען
 געבליצט. האבען אויגען זיינע בלוט, רויטע דאם געגליהט האט

 איז טאגע, שניי־ווייסער א פון פאלבען גרייטע רי אין איינגעהילט
 פאר קייזערליכע צו שוין טריט, קייזערליכע טיט געגאנגען ער
 געווען. ניט פארט צעזאר קיין אבער איז וואם מאן, ניצטערן א

 געמאכט ער האט אנטשולריגונגען אהן אין מחזקות איבעריגע אהן
 האם ער ווען און חנירים, זיינע און זיף פאר טיש ביים פלאץ א

 שפי׳ די אויף אראפ אויבען פון בליק זיין פאלען געלאזט ענדליף
 באגריסט און אים צו געטאן קער א אלע זיף בען הא ארום, לער
ג קול אויפ׳ן הויך אים

מעסאלעי י מעסאלע —
 רעם אונטערגעהאלטען האבען ווייטער, געזעסען זיינען וואם די

 מ׳האט צוסאלען, גרופעם אלע זיף זיינען רגע איין אין אויסרוף
 > מי׳ צום געטאן לאז א זיף האבען אלע און שפילען אויפגעהערט

טיש. טעלסטען
 גאנץ אים לבבוד מאניפעסטאציע רי אויפגענומען האט מעפאלע

 אנדערע אנטקעגען זיף האלטען צו שטייגער גאנצער זיין קאלט.

219



 גע. דף האט אלעמען ביי פאפילערקייט זיין אז אזא, געווען איז
שצל. אויפ׳ן לייגט
 געזזאגט ער האט — !פריינד מיין דרוזום, געזונט, דיין פאר —

האנט. רעכטער זיין צו געזעסען איז וואם שפילער, רעם צי
שרייב־טאוולען. דיינע וויילע א אויף טיר גיב —
 אויף קוק א נעכאפט טאוועלעף, וועקסענע די נענומען האט ער

צוריק. אפגעגעבען גלייף זיי אין געוועטען פארשריבענע די
 און בעל־עגלות פאר מטבעות דינרים. דורכאוים דינרים, —

 איף — חוזק־געלעצטערל א מיט געזאגט ער האט — י קצבים
 ווען קימען, קאן רוים וואס צו סעמעלע, שיכירער רער ביי שוועד

 די וועט טאמער נאצאנאגר, נעכט אפזיצען צעזארס^וועלען די
 שליממזלרי• א מיט ^זיין מזכה זיי און דערבארימען זיף פארטונע

1 דינר גען
 איבער כיז געווארען רויט איז גזע דרוזוסעם פון שפילער רער

 ענט־ געלאזט ניט אים האט ארום עולם רער אבער אויערן, די
 מיט צימער רעם פארשריען טיש, צים זיף שטופענריג און, פערן

1 מעסאלע 1 מעסאלע ; קולות
 ארוים• אפגערופען, זיף מעסאלע האט — !טיבער פץ טענער ־—

 שפיל• די מיט קעסטעל ראם הענט די פון זיץ׳שכן כיי נעמענדיג
 די פון חסד דעם אלעמען פון מער געניסט ווער — ביינרלעף,

 ? אלוים געזעצען פעלקער די גיט ווער רוימער. רער—? יעטער
 הערשער רער שווערד פוג׳ם רעכט ,לויט׳ן איז ווער יויטער. רער
? וועלט רער פון

 וואס אץ באגייסטערן געלאזט לייצט זיף האט וראם חברה, די
 אידייע, דאזיגער דעי מיט געווען געוויינט יונגודיז־אויף פון איז

 אוים׳ און מויל פץ ענטפער רעם ארויסגעכאפט פה׳אחד אים האט
: קול איין אין נערופען

י רוימער רער !רוימער רער —
 אפגעשטעלט זיף האט ער—פונדעסטוועגען פונדעסטוועגען... —

 בע- א נאף פאראן איז פונדעפטוועגען—שטיל ווערען ס׳זאל רגע; א
רוימער. בעסטען פונ׳ם סערער
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 און הויך דער אין קאפ רעם פארריסען גאווה מיט האט ער
העצערקייט. זיין געבען פילען צו זיי וועלענדיג ווי גלייך אפגעווארט,

 בע־ א פאראן ס׳איז — געפרעגט ער האט —הערט? איר —
רוימער. בעסטען פונ׳ם .סערער
איינער. אפגערופען זיך האט — ולעס! הערק יע, —
 אויס ווייזט איינער, נאף אויסגעשריען האט — !באקכום —

. הומאריסט א
געדונערט. עולם רער האט —!יופיטער יופיטער! —
 גאט, קיין גיט מיין איך — געזאגט מעסאלע האט — ניין —

מענשען. א נאר
געשטורימט. זיי האבען —אף אים רוף אן, אים רוף —
 יך1 האט רעש רער אז געזאגט, מעסאלע האט — רעכט —

 פול" רי צונויפפארען קאן וואס רער, איז ראם — איינגעשטילט
 וואם דער, טזרח־> פון פולקומהייט רער מיט רוים פון' קומהייט

 מיט לעגדער גייע איינצונעמען מערב פון קונסט די פארבינרט
ניצחונות. די פון געניסען צו מזרח פון קוגסט רער

 זיף האט — רוימער א טאקע אלץ םוף-כל־םוף עם ראך איז —
 גע־ הויכער א דערהערט זיך ס׳האט עולם. פון איינער אפגערופען

 מעסאלעם אז סימן, א — אפלאדיסמענטען רוישענדיגע און לעכטער
אויסגעגומען. שארף זיי ביי האט ווערטער

 מיה האבען — געזאגט ווייטער מעסאלע האט — מזרח אין —
 דע־ און חסר. פארטינעם און ווייבער וויין, נאר געטער, קיין ניט

 ער וואג?" איך וואם וואגט, "וועד רא: רעוויז אונזער איז ריבער
 אבער קורס׳כל שלאכט, רער פאר פאסט ער סענאט, פאר׳ן פאסט
 לאזט און כעסטע ראם צו שטרעבט וואס רעם, פאר ער פאסט

ערגסטע. ראם פאר אפשרעקען ניט זיך
 ט$ן, פאמיליערען לייצטען, א אנגענומען שטים זיין האט דא

נאווה. פריהערדיגער רער פון פריי אינגאנצען ניט הגם
 איך ה$ב ציטאדעל רער אין דארטען קאסטען גרויסען א אין—
 קוויטאנציעס די זיינען אט ן געלט מזומן טאלאנט פינף ליגען
.זיי אויף

מגילה, פארמעטענע א טוניקע זיין פון ארויסגענומען האט ער
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 גאנצען פון שטילשווייגען א אונטער טיש אויפ׳ן זי נעטאן ווארף א
 און ליפען, זייגע אויף געהאנגען זיינען אויגען אלעטענם עולם;

הערען. צום אויסגעשפיצט געווען זיינען אייערן אלעמענם
 ענט" אייך פון וועד קאן. אין איך שטעל סימע דאזיגע די —

 איין צוריק נעם איך נו, ציפיל? איז ד^ם שווייגט. איר פערט?
 ווי מער ניט דריי, איז נו, אלץ? נאך שווייגט איר וואם? טאלאנט.

 צוויי! איז בעלן? קיין ניטא איז דריי אויף אפילו טאלאנט! דריי
 בין איך וועלכען ביי טייך, רעם לכבוד כאטש, איינער איינער, ני,

 רער אראנטעם — מערב־רוים קעגען מזרח־רוים .געבוירען
געהיילינטען! רעם טיבער קעגען בארבארישער
 אין שפיל־ביינרלעך די נעטרייסעלט ער האט ווארטענדיג

.קעסטעל
 נאך איבערגעחזרט ער האט —טיבער! קענען אראנטעס —

נרימצארן. און פאראכטונג מער מיט
 גע• ווארף א האט ער גענעבען. ניט ריר קיין זיך האט קיינער

 ווירער נעלעבטער א מיט האט און טיש אויפ׳ן קעסטעל דאם טאן
קוויטאנציעם, די זיך צו צונענומען

 נאך איך, ווייס אצינד יופיטער! אלימפיער ביים כא-כא׳צא! —
 ערשט דא ווילט איר אנטיאכיע! קיין אהער געקומען זייט איר וואם

 געשעפטען! אייערע פארבעסערן כאטש אדער גליק, אייער מאכען
צעציליום! היי,

 נאר־וואס זיינען מיר וועלצען פון צימער, דעם אין אריין ניי —
 דינער די היים און — צעציליוס׳ן צו געזאנט ער האט — געקומען
 באקכוס׳ן, ביי שווער איך כוסות. און בעכערם וויין, קריג בריינגען

 פארריכטען אהער געקומען זיינען וואם לאנדסלייט, אונזערע ביי אז
 זייערע פאר חשב׳ער ביסעל א מאגען דער איז געשעפטען, זייערע

צעציליום! גיצער, ן,5ב טייסטערם.
 לאכענריג •הילכיג און דרוזוס׳ן צו געווענדט זיך ער האט דאן
אויסגערופען: ער האט זאל נאנצען אויפ׳ן
 פערזאן דיין אין וואם ברוגז, ניט זיי פריינד• מיין כא־כא, —

 האב איך דינר. א ביז אזש צעזאר דעם אראפגעשלעפט איך האב
מיין קום, שנעקעס. רוימישע דאזיגע די אויספרובען געוואלט נאר
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 טיש פון קעסטעל דאם גענימען ווידער האט ער —קום! דרוזום,
 דך האבען כיינרלעך די אזש טרייסלען, צו אנגעהויבען עם און

 אין שטעל גליקי אונזער פרובען לאמיר קום — צוטאנצט לוסטיג
ווילסט! דו ווי&יל קאן

 נוט- אזא מיט אויסגערעדט מעסאלע האט ווערטער לעצטע די
 צושמאל־ גלייך דך האט דרוזום אז טאן, פריינדליכען און מיטיגען

נחת, פאר צען
 הינ" איינער אפנערופען דך האט —מעסאלע! איך, בין אט —

 בעט און טומעל דעם אין אוים ממש דא גיי איך — אים טער
 דעם איבערפירער דעם באצאלען צו אויף דראצמע א רחמים

 שנעקעם דאזינע די נעמען! אזוי מיך זאל פלוטאן אבער שליממזל.
 לייב זייער ביי אבאלום צובראכענעם קיין אפילו ניט דאך האבען

זעל. און
 איז וואם נעלעכטער, הילציג א ארויסנערופען האט רויץ דער

 געבלי" איז מעסאלע איין ווירער, און ווירער אלץ אויסנעבראכען
ערנסט, בען

 איך —געענטפערט, לאצענריג ער האט — נימפען! די ביי —
דינר. א קאן אין שטעל איך מעסאלע! דיר, מיט שפיל

 האט אינגעל, א כמעט נאך פנים אויפ׳ן יונגעלייט, די פון איינער
 שפיל. זייער צו צוגעקוקט זיך און טיש איבערן אייבערגעבויגען זיך

אים. צו געטאן קער א זיך מעסאלע האט פלוצלוננ
נעפרעגט. אים ער האט —ביסטו? ווער —

אהינטער. אפגעטראטען האט אינגעל דער
 אליי־ ב אז פאלרקם, און קאסטאר ביי שווער איך ניין, ניין, —
 מעג׳ די ביי אננענוטען ס׳איז געוואלט. ניט דיך איך האב דיגען
 די ווערען נענייער אלץ זיינען, סומען די קלענער וואס אז שען,

 מיר ביי ווילפטו שרייבעת א האבען דארף איך געפירט, חשבונות
שטעלע? דאזיגע די פארנעמען

 ןי5מו שרייב־טאוולען, זיינע ארויפנענוימען האט איננעל דער
 פריינדליכקייט מעפאלעם קענען חשבונות, די פ־רען צו ומזימן

ביישטיין, נעקאנט ניט מען האט
 — אויפנערופען, דרוזוס האט ווארט! מעסאלע, ווארט, —
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 ווארפענדיג פראגע, א שטעלען צו סימן, שלעצטער א אפשר ס׳איז
 וואס פרעגק, עפעם פארט דיך מוז איך אבער שפיל-ביינדעל, ד^ם

 איבער־ דורכרעם אפילו מעג איך איינגעפאלען, אקארשט מיר איז
מזל. מיין פירק
 פון ביינדעל דיין פארהיטק דערווייל וועל איך און פרעג, —

אימגליקק. אלע
 ראם קעסטעל איבערנעקערטען מיט׳ן צוגעדעקט האט ער און

שפיל-ביינדעל. געווארפענע
 —אריוס׳ן? קווינטום נעזעהען ווען האסטו נאר, מיר זאג —

געפרענט. האטדרוזום
דואימוויר? רעם —
זון. זיין ניין, —
זון. א געהאט האט ער אז געוואוסט, ניט גאר האב איך —
 צו^ קאלטבלוטיג דרוזום האט —גארנישט, דווקא איז ד$ם —

 פא־ אז מעסאלע, זאגען, געוואלט נאר דיר האב איך — גענעבען
דיר, אין אריום ווי קאסטאר׳ן, אין געראטען מער ניט איז לוקס
 באמערקונג, דאזינע די געהערט האבק וואם עולם, פונ׳ם סך א

באשטעטיגט: זי האבק
 אויסנערופק האבק —פנים! זיין אויגען, זיינע אמת! אמת, —

שטימען. צוואנציג א
 —אפגערופען, כעם מיט איינער זיך האט מעשה! שיינע א —

איר. א — אריום און רוימער, א איז מעסאלע
 אין. אריום — רריטער א געזאנט האט — גערעצט ביסט דו —

איד. א
 באמערקט עם האט מעסאלע מחלוקת. א ביי געהאלטען ס׳האט

דערצו. קומען ניט ס׳זאל — ארייננעמישט זיך ה^ט און
 מזל׳שטיינער די און דרוזום, מיין ניטא, נאך איז וויין קיין —
 געטאן טייטעל א האט ער — מיר ביי ארעסטירט אלץ נאך ליגען
 אריוס׳ן, ,צו שייך וואם — קעסטעל איבערגעקערטען דעט אויף

 *גע־ מיר דערצייל מיינינג. דיין הערק צו זיין בעלן א איך וואלט
אים. וועגען נויער
 מיר ווי — אויסגערופק דרוזום האט — רוימער א צי איד א —
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 כרי ניט עם זאג איך אז וועלט, דער אויף פאן גרויסען א האבען
 איו אריום דאזיגער דער מעסאלע! נעפילען, דיינע פארשוועכען צו

 חסד פארגעלייגט אים האט קיסר רער קלוג. און העלדיש שיין,
 פארגאנגענ" זיין דערפון. אפנעזאגט $בער זיך האט ער שוץ, און

 שטענדיג ווייכט ער סודות, גאלע טיט ארומגערינגעלט איז הייט
 נרעסער סך א געהאלטען זיך וואלט ער ווי גלייך אלע, אונז פון

קלענער. אפשר אדער אונז פאר
 צו גלייכען קיין געהאט ניט ער האט פאלעסטרע דער אין —

 פון ענקים בלויאויגינע די געראנגעל אין בייגען פלעגט ער זיך.
 אזוי סארמאטיע פון בופלאקסען אהנהערנערריגע די און ריין-לאנד

 איבערנעלא׳ אים האט דואומוויר דער ווערבע׳ריטער. מ׳ביינט ווי
 און כלי-זיין צום תאוה מאדנע א האט ער עשירות, גרוים זען

 אים האט מאקסענציוס .מלחמה וועגען טראכטען איין אין האלט
 מיט פארען געזאלט האט ער און סוויטע, זיין אין אריינגענומען

 פארלוי- אים מיר האבען ראווענע אין אבער שיף, איין אויף אונז
 מיר אהער; אנגעקומען בשלום ער איז ראך אויגען. די פון רען

 אנשטאט אבער אים. פון נעהערט פריה רער אין היינט האבען
 האט ציטאדעל, דער אין אדער אריין, פאלאץ אין פארפארען צו

 ניט ווידער איז און אצסניה, אין זאכען זיינע געלאזט ער
.געווארען

 דערציילונג דרוזוסעם צו צונעהערט זיך מעסאלע האט לכתחילה
 אלץ נעווארען אבער ער איז ווייטער וואם העפליך־גלייצגילטיג.

 אראפגענומען ער האט סוף, ביז׳ן אויסנעהערט און אויפמערקזאמער,
אויסנערופען: האט און ,שפיל׳ביינדלעך קעסטעל פונ׳ם האנט די

הערסט? דו מיינער, קאיום —
 זיינער, מירטילום דער אים, לעבען נעזעסען איז וואם בחור, א

 איבונגען זיינע מאצען פלעגט ער וועלצען מיט חבר, דער ה. ד.
 ווענדונג פריינדליצער דער דורך גע׳חנפ׳עט זעהר רייטוואנען, אין
אפגערופען: זיך האט האר, זיין פון

 גע׳ ניט איך וואלט אניט מעסאלע, מיין איך, הער אוודאי —
פריינדי דיין נועזען
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 ארויסגע־ היינט דיך האט וואם יונגענמאן, דעם געדיינקהטו —
וואלד? דאפנעם אין רייטוואגען פון יוארפען

 פארגעסען, ניט מיי עם לאזט פלייצע א׳יסגעלונקענע מיין —
 אזוי האט ער און — וועלט! דער אויף באקכום א האבען מיר ווי

 אויערן זיינע אז הייך, רער אין פלייצעם די אויפגעהויבען הויך
באהאלטען, אינגאנצען זיך האבען
 געפונען האב איך שי^זאל, דעם דאנקען מעגסטו אזוי, אויב —

הער! הער, דיינעם. פיינד דעם
געזאנטג ער האט דדוזוס׳ן, צו זיך קער״טוענדיג א און
 וועגען אט ווייסט, דו מאם אלק, אים וועגען אונז דערצייל —

 ביי שווער איך רוימער; א אי איר א אי איז רואם דאזיגען, דעם
 פארשיינט קענטאמער א אפילו מאלט זיווג אזא קעגען אז פעבום,

דרוזום? ער, טראגט קליידער מאפערע וועלט. די
אירישע. —
 איז ער — געזאגט מעסאלע האט — קאיוס? הערסט, דו —
 צוויע איז רוימער, א מי פנים אויפ׳ן אוים זעהט ער איינס־, איז יונג,

 פאלעסטרע דער אין און דרית איז — קליידער אירישע טראגט ער
 ארימם, זיינע דורך עשירות און כבוד ערווארבעץ זיך ער האט
 רייט• איבערקערען און פערד אפצוהאלטען כוח גענוג האבען רואם

 אריום דאזיגער דער מוז דרוזום, מיין נעווים, פיר. איז — וועגען
 גע" ניט ער מאלט — אניט לשונות, עטליצע היבשע אויף ריידען
 ,רוימער א מארגען איד, א היינט ווערען: מגולגל גיך אזוי קאנט

אטענער? די פון שפראך איירעלע די אויך ער קאן
 זיך געקאנט מאלט ער אז פולקום, אזוי גריציש רעדט ער —

שפילען. אלימפישע די אויף אראטארען בעסטע די מיט פארמעפטען
 בא• קאן ער — געזאגט מעפאלע האט —קאיוס? הערסטו, —

 פינפ" דער שוין איז דאם — פרוי חשוב׳ע א גריכיש אויף גייטען
דערצו? זאגסטו מאם סימן. טער

 זיך יענער האט — מעסאלע מיין געפונען, אים האסט דו —
קאיום! ניט נאמען מיין איז אניט — אפגערופען

 איר אומגוט, פאר ניט נעמט דרוזים, אומגוט, פאר ניט נעם —
גע" זיך מעסאלע האט — רמזים מיט דא ריידען מיר מאם אלע,
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 נע׳חנ׳דעלטען פאמיליערען זיין ארום,אויף חברה רער צו >וענדט
 ניט תיל איך אז ליב, מיר זיינען געטער אלע ווי — ר ע ג יי ט ש

 אויף נאף מיר מחט דו אבער העפליצקייט, דיין עקספלאאטירען
 פון פארגאנגענהייט די אז דערציילט, האסט דו ענטפערן. עפעם

 דערצייל ט^ סודות, גאלע טיט ארומנערינגעלט איז זון אריוסעס
דעםי־ וועגק
 — נארנישט טיט גארנישט מעפאלע, נארנישט, ס׳איז אז —

 כשעת בלויז. קינדער״מעשה א — אפנערופען זיך דרוזום ה!אט
 נאכצויאגען אריין וועג אין געלאזט זיך האט טאטע דער אריום

 קינד. קיין ניט ווייב, קיין ניט געהאט ניט ער האט פיראטען, די
 איג׳ א מיטגעבראצט ער האט אומגעקערט, זיף האט ער אז און

 אים האט און אצונד, ריירען טיר וועמען וועגען דעם, אט נעל,
זון. א פאר צוגעשריבען תיכף־ומיד

 — איבערנעפרענט מעסאלע האט — זון? א פאר צוגעשריבען —
 רער האט וואו אינטערעסירען! צו אן מיך ס׳הייבט נעטער, די ביי

אזוינער? געווען עס ער איז ווער און איננעל? דעם נעפונען דואוטוויר
 מעסאלע, פראגען, דאזיגע די אויף ענטפערן דיר קאן ווער —

 דער האט שלאכט דער אין אליין? אריום יונגען רעם אויסער
 גאלערע. זיין פארלארען טריבון( א נאף )דעמאלט דואומוויר

 שווי־ איננעל דעם און אים נעפוגען האט שיף פארבייפארענדיגע א
 וואס איינציגע, די נעווען זיינען ביידע זיי ברעט, איין אויף טענדיג

 גאלערע. דער פון עקיפאזש גאנצען פונ׳ם לעבען געבליבען זיינען
 געהערט זי האב איף ווי אזוי אט מעשה, די דיר דערצייל איף
 האט קיינער מעלד״וואם די לכל״הפחות האט זי רעטערס, די פון
 דו- דעם אז נעז^נט, האבען זיי אפגעלייקענט. ניט עד-היום ד

איד א געווען איז ברעט דער אויף חבר אומווירם
איבערגעחזרט. מעסאלע האט —אידי א —
. שקלאף א און —
?! שקלאף א זאנסטו? וואם —
 דער אויף ט5געברא ביירען זיי האבען רעטערס די בשעת —

 טרי- א פון באוואפענונג דער אין אננעטאן געווען אריום איז שיף,
רודער״שקלאף. א פון מלבושים געטר^גען האט חבר זיין און פין,

227



 טיש" איבערן האלכ-געלעגען אהער ייז איז וואם מעסאלע,
איז. ער הויף ווי אויפגעשטעלט ווערטער די ביי זיף. האט

 זיף האט און געמורמעלט .ער האט — רודער־שקלאף! א —
 זיין אויף מאל ערשטע דאם אפשר זייטען, ע אל אויף אומגעקוקט

פארזארגט. און מבולבל לעבען
 שקלאפען מחנה א אדיין זאל אין איז אויגענבליק העם אין

 צו־ און פירות פול קערב מיט וויין, קריג גרויפע טיט אנגעלאדען
 האט מעסאלע בעצערם. און שאלען זילבערנע מיט קער־געבעקם,

 האט און שטול א אויף ארויפגעשפדונגען איז ער אפגעלעבט. ווי
קול. א אויפ׳ן הויף אויסגערופען

 ווארטען דארפען מיי וואם צייט, די טיבערי פון מענער —
 פראווען לאמיר באקכוס׳ן! הייליגען לאטיר פעלדהאר, אונזער אויף

 ראש• דעם פאר אויס איר קלייבט וועמען אים• לכבוד יום־טוב א
מאלצייט. פונ׳ם

ארט. פון אויפגעהויכען זיף האט דרוזום
 גופא! מאלצייט־טאכער דעם ניט אויב אנרערש דען וועמען —

אויסגערופען. דרוזום האט — רוימערן איר ענטפערט,
 אויף הסכמה אלעמענם אויסגעדריקט האט וויוואט הילכיגער א

פארשלאג. ררוזוסעס
 האט און קאפ פין קראנץ דעם אויסגעטאן מעפאלע האט דא

 טיש, אויפ׳ן ארויפגעקראכען איז דרוזוס דרוזוס׳ן. דערלאנגט אים
 מע־ קראנץ דעם אנגעטאן ווידער אויגען די אין אלעמען פאר און

 פונ׳ט ראש דעם פאר רורכדעם אים געקרוינט קאפ, אויפ׳ן סאלען
מאלצייט.

 פריינד, עטליכע אהער געקימען זיינען אינאיינעם מיר טיט —
 מעפאלע• האט — כוסה רעצטע א געמאכט אקארשט האבען וואס

 הייליגע אלע לויט יוס״טוב אונזער פראווען צו כדי — געזאגט
 אלע פון מער איז וואס זיי, פון איינעם אהער בריינגט מנהגים.
קנאק. אונטערן

הילף: א געגעבען האט קולות סף א פון געמיש א
ער! איז אט ער! איז אט —
פון בחור א אויפגעהויבען מען האט פאדלאגע רער פון און
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 אננע" געקאגט אים מ׳וואלט אז שענהייט, צארטער ווייבליף אזא
 גע" אים זיף וואלט קראנץ דער ווען אליין, וויינגאט פאר׳ן מען

.האנט זיין אין — טירסוסישטאק דער און ק$פ אויפ׳ן האלטען
ראש. דער געהייסען האט —טיש! אויפ׳ן אים הייבט —

 געווען ניט איז ער אז ארויסגעשטעלט, אבער זיף ס׳האט
זיצען. צו ביכולת

!דרוזום אונטער, אים האלט —
הענט. די אונטער בגילופינ׳ריגען רעם געגומען האט דרוזום

 וואם פיגור, שיכור׳ער רער צו געווענדט זיף מעסאלע האט דא
 פונ׳ם מיטען אין געזאגט האט און פיס, די פון געפאלען איז

שטיל-שווייגען: טיפסטען
 גנע־ אוגז צו זיי געטערי אלע פון גרעסטער דו באקצום, א —

 מייגע פון נאמען אין און נאמען מיין אין נאכט! היינטיגע די דיג
 דעם מגדר איף בין דיר, צו איבערגעגעבען זיינען וואם חבירים,
 אראפגע- יראת־הכבור א מיט ער האט דערביי — קראנץ דאזיגען

וואלד. דאפנעם אין מזבח דיין פאר — קאפ פון קראנץ דעם נוטען
 רעם אנגעטאן ווידער האט און געגעבען, בוק א זיף האט ער

 שפיל־ די פון קעסטעל דאם אראפגענומען ער האט דאן קראנק.
געלעצטער: א מיט געזאגט האט און בייגדלעף

 אפ- דיר ביי דאף האב איף דרוזום, מיין קוק, א נאר גיב —
לעבען! אזוי זאל סילען פון אייזעל דער דינר, רעם געוואונען
 געלעצטערם, און וויוואט-געשרייען פון רעש אזא געווארען ס׳איז

 אטלאם־ רוגזה׳ריגע די און ציטערן, גענומען האט זאל דער אז
 זיף ס׳האט געטרייסעלט. אויף זיף, דאצט זיף, האבען ^עשטאלטען
ארגיע, די ^נגעהייבען
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צעהן. .קאפיטעל
פאלמען־וואלד. אין

 ל־ פא צום לועג זייער נעהאלטען האבען מלוך און בףחור
 געגענד רער פון נחת שעפענדיג געפ^רען, זיינען זיי מען״וואלד.

אויסזיכטען. וואונרער׳שיינע אירע טיט
 גוט געפעלבעלט, א אוועקנעצויגען זיך האט דארף הינטערן
 גףעדן רער הייסען געקאנט באמת האט וואס לאנר, באארבעט

 ניוועץ. אין געגאננען ניט איז ערד שפאן איין קיץ אנטיאכיע, פון
 טיט נעווען באדעקט זיינען בערגלעך די פון זייטען משופועריגע די

 האבען וויינשטאק, טיט ארומנעפלאכטען פלאנקענס, די טעראטען.
 אים נאר וואנדערער, דעם שאטען לופטיגען א גענעבען נאר ניט

 פערל" און וויינטרויבען פורפור־רויטע שפעטער אויף אנגעטוט אויך
 פץ וועלדלאך די דורך ק,טייבק'נעל$מ יי צווישק וויין. דיגען

 האבען לימאנען און אראנזשען פיינענניימער, אבריקאםען־ביימער,
 ישוב״לייט. די פון הייזלעך ווייס־געטינקעוועטע די געשעמערירט

 שטייב- די — שפע און פרוצפערקייט געפילט זיך האט אומעטום
 וואנ• דעם געפרייט האבען וואם — מנוחה פון קינדער לענדיגע
 צייט פון רוים, אפילו דףלכף׳זכות-זיין נענייט און אויג רערערס

 לבנון, און הבור אויף אויסזיכט א אנטפלעקט זיך האט צייט צו
 נעשליינגעלט שטיינגע זילבערנע א ווי זיך ס׳האט וועלפע צווישען

אראנטעם. דער
 פלוצלונג טייף, ברעג פאזע געריטען זיינען פריינד ביידע די
:אויסגעשריען און הענט די מיט געטאן פאטש א מלוך האט

פאלמען־וואלד• דער שוין איז אט !קוק א ניב קוק, א גיב —
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 זיי, פאר איצט אנטפלעקט דך האט רואם לאנדשאפט, שיינע אזא
 פון אאדסען געבענטשטע די אין נאר טרעפען געקאנט מ׳האט וואס

 איי" די נילוס. פאזע נחלאות פטאלאמייאישע די אין אדער אראביע
 פארשטארקט נאך איז איינדרוק אנטציקענריגען פונ׳ם נענארטיגקייט

 פאר געשפרייט זיך האט לאגד ראם וואם דעם, דורך געווארען
 האט ער גרעניץ. א אהן ווייט בלאט, א ווי גלאט אויגען בן׳חורס
 זעלטענ- דער גראז, פון טעפיך גרינעם פרישען א אויף נעריטען

 אויבען פון ערד. סוריה׳ם פון פראדוקט פרעכטיגסטער און סטער
 פון בלעטער די דורך הימעל העל״בלויער רער נעשימערט האט

 האבען פאטריארכען אמת׳ע ווי עפעם צאל. א אהן טייטעל־פאלמען
 גע׳ מעצטיג און אלטע אזעלצע ביימער, דאזיגע די אויסגעזעהען

 ברייטע אזעלצע טיט געזונטע, און הויכע אזעלכע וואקסענע,
שיי אפנעטאקט אזעלצע מיט באזעצט צווייג יערער און צווייגען,

 גראז־ פרישער דער דא בלעטער. באפעדערטע גלאנציגע, גע,
 דעם אטמאספערע דער צונעגעבען דך, דאבט האט, וואם טעפיך,

 אזערע, דורבדצטיגע קלארע, קילע, די דארטען זיינעם, קאלאריט
 פרישקייט זיינע פארדאנקען צו נעהאט האבען ביימער די וועלצער

 שענערם עטוואס זיין געקאנט ערגעץ דען נאך האט—עלטער און
 וואלטען פאלמען די ווי נלייך און לאנדשאפט? דאזיגער דער פון

 אין חן געפינען וועלען וואלטען און געדאנקען בן־חורם נעטראפען
 •איבער קרינען הויכע זייערע געשאקעלט זיי האבען אויגען, זיינע
לופטינקייט. טיט אים אויף געפאצט און אים

 ווייזעג׳ געזאגט, מלוך האט—בוים דעם אויף אט קוק א גיב —
 יאר א אין שטאם זיין אויף רינג יערער — ריז א בוים א אויף דיג
 טאמער און קרוץ, דער ביז ווארצעל פון צייל 'לעבעי. זיין פון

 פארפלאנצט דא איז וואלר דער אז זאגען, דיר שייך דער וועט
 אנטיאכיע אין געוואוסט עפעם נאך ׳האט מ איידער נאך נעווארען,

צווייפלען. ניט ווערטער אין׳זיינע זאלסטו סעלעווקידען, די פין
 או! פאלמע שלאנקע א אויף קוקען ניט התפעלות אהן מ׳קאן

 פארעג- אירע באטראצטענדיג נעפיל, פאעטיש קיין שפירען ניט
 מ׳האט וואס פארערונג, די דך נעמט דערפוץ פארמען. דיגטע

 די שוין בוים. טלכותדיגען דאדגען צום ארויסגעוויזען שטענדיג
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 גע- נים ערר גאנצער רער אויף האבק קינסטלער פארצייטיגםטע
 און קאלאנעם די פאר מוסטער פאסינערען קיין געפינען קאנט
טעמפלען. און פאלאצען פון זיילק
 אזר ווי — געזאנט בףחור האט — מלוך נוטער מיין מיר, זאג —
 אזוי ווי און וואלר געבענטשטער אזא אילדערים שייך צום קומט

 רוי׳ להוט׳ע די פון אים איינצוהיטען איינגעגעבען אים זיך האט
הערשערס? מישע
 נעענט- מלוך האט — שייצק געווען זיינען אבות אלע(זיינע —
 —געלעבט האט ער ווען ניט, געדיינק איך—זיי פון איינער—פערט
 נאצגעיאגט זיך ס׳האבען וועלכען נאך קיניג, א געווען מציל האט
 קיניג דער טויטען. צו אים כדי אונטערטאנער, צובונטעוועטע זיינע
 זיך האט ער אז און פארנעסען ניט טובה די קיינמאל אים האט

 מיט שייך דעם אראפגעבראבט ער האט טרוין, אויפ׳ץ צוריקנעקערט
 מירבר פונ׳ם הערטשאפטען זיינע אלע מיט אין משפחה גאנצער זיין

 אוועק• האט און געצעלטען, זיינע דא אויפשלאגען זאל ער אהער,
 נחלה אלם קינדס-קינדער און קינדער זיינע און אים געשיינקט

 לאנד ראם און פאלמען, די און אזערע די צייטען אייביגע אויף
 קיי- איין דארטען. בערג יי צו ביז טייר פונ׳ם ארום־און-ארום

 שפע־ די נחלה. זייער אויף פרעטענדירט ניט קיינמאל האט נער
 לעבען צו קליגער, פאר געהאלטען האבק הערשער טערריגע

 און געבענטשט אים האט נאט דק ן שבט דאזיגען מיט׳ן גוט
 איז ער כל-טוב. און קעמלק פערד, מענשען, מיט אים נעמערט

 צווישק ווענען מיליטערישע אייניגע ^איבער בעל-הבית געווארען
 לויט אימשטאנר טאג היינטיגען ביי אין ער אז אזוי שטעט, די

 וואג• און האנדעל רעם אפצושטעלען וואוילנעפעלען איינענעם זיין
 ציהען וואס קאראוואנק, די זאגק צו זיך ווענדט אים פון דעל,
 וואם און !״ ״שטייט אדער "1 בשלום ״ציהט :וועגען זיינע דורך

 אנטיאכיע פון פ-עפעקט רער אפילו מקיים. מק איז הייסט, ער
 האט וואם אילדערים,' ווען גליקליכק, א פאר טאג רעם האלט

 פארבייט נדיב, דער נאטען רעם באקומען מעשים גיטע זיינע פאר
 פראצט רער אויף מרבר פוגם בדידות די צייט קורצע א אויף אמאל

 זיינע מיט אנטיאביע קיין ציהען צו קומט און שטאט דער פון
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 ווי אזר קעטלען, און פערד דינסטען, און קנעכט ווייבער;קינדער,
אבינו. אברהם פארצייטענם

 גע" בן״חור האט — געהערט אליין אבער דאך האב איך —
 מלוכם צו אויפמערקזאמקייט גרוים פאר באמערקענדיג, ניט פרעגט,

 שייך רער ווי — קעמלען די פון גאנג לאננזאמען דעם דערציילונג,
 פארלאזט זיך האט ער פארוואס יארען, די פארשאלטען דך האט
 "וואלט געהערט, עם קיסר דער וואלט טאמער ? רוימער א אויף

 וויי־ פון האלט איך האב פריינד ,אזעלבע געזאגט: מסתמא ער
צו". אים נעמט ;טען

 מיט געענטפערט מלוך האט — גערעצט זיין וואלט ער און —־
 האט ער רוים. פץ פריינד קיץ ניט איז אילרערים — שמייכעל א

 אנגעפא- פרתים די זיינען צוריק יאר דריי מיט כעם. א אים אויף
 דמשק קיין בצרה פץ נעגאגגען איז ער , קאראוואן א אויף לען
 געהאט מ׳האט וואם צינז, די ארך זיך מיט נעפירט אגב האט און

 *זי האבען מענשען די געגענד. דערבייאיגער א פון איינגעמאנט
 נאר ווען געווען, מוחל רוים זיי וואלט ראם אבער ; אויסגע׳הרג׳עט

 עם מ׳וואלט און געבליבען גאנץ וואלט אוצר קייזערלבער דער
 בא־ האבען זיי וואס מובסים, די רוים. קיץ אפנעבראצט בשלום•
 דער ן קיסר ביים באקלאנט זיך האבען חיזק, דעם ליירען דארפט

 פץ הורדום און הורדוס׳ן אויף היזק דעם ארויפגעלייגט האט קיסר
 אויסרייר, מיט׳ן אייגענם אילרערימם קאנפיסקירט האט זייט זיין
 דעם בנוגע התחייבות׳ן זייגע ערפילט ניט מעשה״בוגד האט ער אז

 גערעב• געזוכט האט שייך דער רויבער. פון וועגען די אפהיטען
 אויף השובה א אים פץ באקומען האט אץ קיסר ביים טיגקייט

 פרע" זיינע גיט ספינקס רער וואם ענטפערם, די פץ שטייגער דעם
 און רוים אויף ארפגעקאצט זקן דער איז אן דעמאלט פון גער.
 גיב נאר אים... אין זיך זיין צו נוקם געלעגעגהייט די אוים קוקט

 אם ד נ גאסטפריינרשאפט שייכם דעם אן שרן זיך הייבט אט קוק, א
זיין. מקכל־פנים אונז קינדער די גייען
 דערזעהן האט בן״חור און #פגעשטעלט, דך האבען קעמלען די

 וועלכע גראד, פייערשען סירישען פון מיידעלעך קליינע עטליכע
 פירות די טייטלען. מיט אנגעפילט קערב רערלאגגט אים האבען
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 פון דך אפזאגען און בוים, פון אפגעריסען נאר-וואס געווען זיינען
 אראפגעבויגען, דך האט כן־חיר געקאנט. ניט גאר מען האט זיי

 גע• דך ווייטער און זי/ פאר באדאנקט טייטלען, די פון גענימען
אריין. וועג אין לאזט

 איבער• אנגעהויבען מלוך האט — זיין וויסען דארפסט דו —
 מיר שיינקט סוהר דער סימאנידעם אז — פירות די קייענדיג אגייס,

 אזוי מיר. ביי עצה א אפילו ער פרעגט אפטמאל און צוטרוי זיין
 נאהענט דך איך האב הויז, אין אים ביי איינגייער א בין איך ווי

 שייך טיט׳ן אויך זיי צווישען פריינד, זיינע פון סך א מיט באקאנט
אילדערים.

 פון אפגעווענדט רגע א אויף זיך מחשבות בן״חור׳ם האבען דא
 די אויפגעשטאנען איז זיכרון זיין אין ווערטער. באגלייטערס זיין

 האט ער טאצטער. סימאנירעפעם אסתר, פון געשטאלט ליבע ריינע
 אין וואם גלאנץ, טיפען דעם מיט אויגען שווארצע אירע געזעהן

 אירע געהערט ראסען אידישער רער פאר כאראקטעריסטיש אזוי
 שטים, איר ,און צוגעגאנגען אים צו איז זי בשעת טריט, לייבטע

 ווידער האט ער וויין. דעם פארגעלייגט אים האט זי וועלבער מיט
 ,מיטגעפיל איר ארויסגעוויזען אים האט זי דייטליך ווי געפילט,

 ווערטער אז עגיוות׳דיג, ליבליך אזוי צוגלייך און דייטליך אזוי
איינדרוק. דעם אפגעשוואכט נאר וואלטען

 און, רעדער פון קייקלען א הערען געלאזט זיך האט פלוצלונג
 < האט ארום וויילע א אין און קאפיטעם. פערדישע פון טופעניש א

 מיט־ פערד, א אויף רייטעגדיג אליין, אילרערים שייך באוויזען דך
 געפונען; אויך זיך ס׳האבען וועלצער צווישען סוויטע, גאנצער זיין
רייטוואגע/ן א אין נעשפאנט פערר, אראבישע העל-ברוינע פיר די

 וויי־ לאנגער דער מיט קאפ דעם געהאלטען האט שייך דער
 ביי" די דעריאגט ביוסט. דער אויף אראפגעלאזט טיף בארד פער

 פריינדליך זיי און קאפ דעם אויפגעהויבען ער האט פריינד, דע
:באגריסט

 עפעם האסטו ׳ ברוך״הבא ! מלוך פריינד א, — !שלוס״על^כם —
 זיינע פון גאט דער סימאגידעם, איידעלען דעם פון גייס מיר פאר

 האב איך י אראפ קימט !טעג זיינע פ^רליינגערן אים זאל אבות
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 פץ פלגיש איז — בעסער געפעלט אייך אויב און וויין, אץ ברויט
! קומט !ציגען יונגע
 אז און געצעלט, אין ארייעאנג צום נאצגעריטען אים זיינען זיי

 דער־ שרועל דעם פאר זיי ער ה^ט פערד, די פון אראם זייגען זיי
 האט ער וואם משקה, שוימיגע בעצערם דריי טאץ א אויף לאנגט

 וועל• לאגעל, לעדערגעם פאררויצערטען גרויסען א פון אנגעצאפט
געצעלט. אין נעהאנכען איז כער

 איז דאס טרינקט, — געזאגט הארציג ער האט — י טרינקט —
מירבר־איינוואוינער. די פון כיבוד בעסטער דער

דעק. ביז׳ן אויסגעטרונקען און בעכער א געגומען האט יעדערער
• גאט פון נאמען אין אריין גייט אצינד —

 אן שייך דעם אפגערופען מלוך האט געצעלט אין אינווייניג
 רערנאך גערעדט. שטילעדהייט עפעס אים מיט האט און זייט א

געזאגט: האט און בן־חור׳ן צו צוגעגאנגען ער איז
 אין ער פארלאנג. דיין שייך רעם איבערגעגעבען האב איך —
 דיר איז ער אויפפרובען. אויף פערד די מארגען געכען דיר גרייט

 דאם געטאן. דיר פאר איך האב געקאנט, האב איך וואס פריינד. א
 פארען איך מוז אצינד דורכפירען. אליין שוין וועסטו איבעריגע

 זיך איינעם מיט אפגערעדט האב איך ווייל אנטיאציע, קיין צוריק
 ווידער איך קדם מאדגען אווענט. אין היינט דארטען טרעפען צו

 איך וועל מגיעה, קיץ מאכען גיט זיך ס׳וועט אויב אץ אהער,
טורניר. איבערן ביז בלייבען דיר מיט

 ברכות אנדערן עם ד איינער אננעוואוגשען און צוזעגענט זיך און
אנטיאציע. קיץ צוריק געלאזט מלוך זיך האט
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עלף. ^קאפיטעל

באריכט. מלוכ׳ם

 סילפיום בארג אויפ׳ן שלאם דעם פון מויערן געציינטע די איבער
 איינוואד" דריטעל צוויי און לבנה, יונגע די אויפגעהויבען דף האט
 הייזער, זייערע פין דעכער די אויף ארויס דינען אנטיאכיע פון נער
 נאכט-ווינט, פונ׳ם לופטיגקייט דער מיט דף דערפרישען צו בדי

 ווייערם, פון ען5פא דעם מיט אדער געבלאזען, האט ער בשעת
 אויף געזעסען איז סימאנידעס אויך ווערען. שטיל פלעגט ער רוען
 גע• איז וואם לעהנשטיל, זיין אין הויז זיין פון דאף-טעראםע דער

 אויפ׳ן אראפ־נעקוקט האט און גופה, אים פון טייל א עפעם ווארען
 די שיפען. פאראנקערטע זיינע געשאקעלט זיף ס׳האבען וואו טייף,

 שאטען ברייטען איר געוואדפען האט אים הינטער מויער״וואנט
 איבער ברעג. אנטקעגענדיגען דעם איבער ביז וואסער, איכערן

 המון.' פונ׳ם טריט איילענדיגע די אפגעהילכט כסדר האבען אים
 אווענטי פשוטען א מיט טאץ א געהאלטען אסתר האט אים פאר

 און האניג ביסעל א קיכלעף, ווייצענע דינע עטליכע — מאלצייט
 איינגעטונקט וויילע אלע האט ער וועלכער אין מילף, קריגעל א

האגיג. מיט אפריהער די באשמירענדיג קיפלעף, די
 געזאגט ער האט — ווארטען זיף אויף לאנג לאזט מלוף —

 זיינען מחשבות זיינע וואם מיט ,ארויסגעגעבען דורכדעם און
פארנומען.

 אסתר האט —? קימען היינט נאף וועט ער , מיינסט דו —
. געפרעגט
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 דך נערעכענט וואלט ער קוטען.'ווען ער דארף אוודא' —
 איך האב קוים אנגעשריבען. ער וואלט אומצוקערען, ניט היינט

 און קוטען קאן ער אז איך, ווייס דערהאלטען, ניט בריוו אזא
קומען. וועט

ארויסגעמורמעלטי זי האט — הלוואי! —
 אזוינס, עפעס געלעגען איז ווערטער געציילטע דאזיגע די אין

 צי — אויפטערקזאמקייט טאטענם דעם אויפגעוועקט האט וואם
גופא. "הלוואי" דער צי שטים, דעד פון טאן דער

 טאטע רער האט — ? אסתר קומען, זאל ער ווילסט, דו —
. געפרענט

אויגען. די אים צו אויפהייבענריג נעענטפערט, זי האט —יע, —
 ווידער ער האט —? פארוו^ס זאגען, אפשר מיר קאנסט —

.נעפרענט
 יונגער דער וויילע — געקוויינקעלט זיך האט זי —וויילע... —

פארהאקט, ווידער דך ה^ט זי — אונזערער". מאן,
זאנען? ווילסטו האר, אונזער —
!יע —
 $פ• געדארפט ניט אים האב איך אז אלץ, נאך האלסט הו —
 *אלץ אץ צונעמען אונז קאן ער אז אים, זאגען דווקא נאר• ל$זען,

 ראם שיפען, די סחורות, די — אסתר אלץ, האבען, מיר וואם
 הילט וועלצער קרעדיט, געוואלטיגען דעם און קנעכט די געלט,

 די וואס זילבער, און נאלד פון מאנטעל א ווי אזוי איין מיך
 — מענשען דעם פון שר מעצטיגסטער האזיגער דער — הצלחה

מיר. פאר אויסגעשפונען האט
געענטפערט. גורנישט האט זי

 האט — ניט? גאר ניט, שאד קיין נאד דיר עס איז רען צי —
נע ביטער׳ן א פון צומיש לייכטען א טיט אנגעהויבען, ווידער ער

 עינויים, די אפילו ווירקליצקייט, שרעקליכסטע די אמת, —פיל.
 צו• דערצו מ׳איז ווען שרעקליך, אזוי ניט איז טויט, דער אפילו

 אונן שטייט וואס קנעכטשאפט, די אז זיין, אפשר ס׳קאן געגרייט.
 אני צומאל איז מיר לייצט. אויסווייזען שפעטער אונז וועט פאר,

 די איז. האר אינזער בעלימזל א פאר וואס טראצטען, צו נענעם
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 ,דאגות שום קיץ — נעקאפט ניט יארנישט אים האט עשירות
 פון שוין מחשבה. איינאיינצינע קיץ אפילו שוויים, טראפען קיין

 ניט אסתר, זיף, קאן איף און באשערט. אים עם איז קינדווייז-אן
 צוזאמען — נדלות ביפעל א פון געדאנק דאזינען ביים אפזאנען

 וואם אזוינם, עפעם נאף באקוטען ער וועט עשירות דער מיט
 טייער מיין דיף, — כל־הון״דעלמא״כולא פאר קויפען ניט מ׳קאן
קבר, רחל׳ם מיין פון בלום מיין דיך, קינד,

נעטאן. קוש א זי האט און זיף צו צונעצויגען זי האט ער
 האט האנט זיין אז געזאנט, אסתר האט — אזוי ניט דייר —

 דו ווי בעפער, איז ער — נאקען איר פון אראפנעגליטשט זיף
 און צער און פיין אויסגעשטאנען אלק איז ער אים. פון טראבסט

פריי. לאזען אונז וועט
 האב איף אז ווייסט, דו און אסתר, אויג, שארף א האסט דו —

 אינסטינקט, דיין אויף פארלאזען זיף ספק-פאלען אין מאל סף א שוין
 אבער... מענשען. א ווענען מיינונג א שאפען דארפען כ׳פלעג ווען

 הארט נעווארען איז און אויפנעהויבען זיף האט שטים זיין—אבער...
 ניט מער מיר קאנען וואם נלירער, דאזיגע די אט — שארף אין

 אוים ניט נאד כמעט שוין זעהט וואס קערפער, דער אט טראנען,
 באקומען וועט ער וואם אל״ן, ניט נאף איז — מענשען, א פון ווי

 טרי. האט אנשמה,וואפ ברייננען ם אי וועל איף פערזאן. מיין אין
 רישעות׳ן רוימישע די איבער און קשים עינויים די איבער אומפירט

 אנט־ צו געווען בכוח איז וואם נייסט, א בריינגען אים וועל ף אי
 וועלכע צו די, ווי מקומות, ווייטערע סף א אין נאלר ראם דעקען

 — עיקר דער און שיפען. שלמה־הטלכ׳ס דערזענעלט פ׳האבען
 צו כוח זעלטענעם דעם האט וואס מענשען, א באקומען וועט ער

 מיין לויט מענשען. טויזענטער און הונדערטער איבער שאפען
 דורף ימ׳ען די שיפען מייגע פון קאפיטאנען די שניידען ווארט,

רווחים... ערליכע איין מיר ברייננען און
טעראפע. דער אויף טריט דערהערט זיף האבען רגע דער אין
 און מלוף, גייט אט נעזאנט! איף האב וואם אסתר, אהא, —

 דיינטוועגען, פאר אים. פון ידיעה א באקומען נלייף וועלען מיר
 בעט ליליע, צובליהטע יונג מיין דיינטווענען, פאר קינד, זים מיין
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 שאף די פארבעסען ניט האט וואם האר, אוגזער גאט רחמים איך
 כלייך פרייליכע. א און נוטע א זיין זאל יריעה די אז ישראל, §ון

 מיט דיך — לאזען פריי וועט ער צי ווערען, געוואר מיר וועלען
טאלאנטען. מיינע אלע מיט מיך און חנ׳ען דיינע אלע

לעהנשטול: צום דערנעהענטערט זיך האט מלוך
 ני• זיך און נעזאגט ער האט — האר גוטער דיר, צו פריד —
 אלע פון שענסטע די אסתר, דיר, צו און — כעטאן בוק א דעריג

.טעכטער
 האל" זיין פון און זיי, פאר כעשטאנען ער אין יראת-הבבוד מיט

 טרעפען צי געווען שווער איז ריירען שטייגער זיין און זיך טען
 גע־ רינער, א ווי ער האט דך געהאלטען זיינ צו באציהוננען זיינע

פריינר. א און בן־בית א ווי אבער דעדט
 שטייגער זיין ווי סימאנידעם, איז נערוס, מלונם אויף נעענטפערט

 צוועק צום אריבער נלייך ענינים, נעשעפטליכע אין נעווען איז
שליחות. מלוכ׳ם פון

? מלוך מאן, יונכען דעם וועגען דערציילען קאנסטו וואם —
 גע־ די איבערגענעבען ער האט ווערטער פשוט׳ע מיט רוהיג,

 לעהנשטול אין צוהערער דער טאג. דאזיגען דעם פון שעהענישען
 מיט אפילו, ווארט איין קיין מיט איבערגעשלאגען ניט אים האט

 באריכט; פון צייט נאנצער י דער פאר געטאן ריר א ניט פינגער א
 און אויגען בלישטשענדינע גרוים-געעפענטע, די ניט ווען און

 אז מיינען, געקאנט מען וואלט אטעם־ציה, טיפער א — צייטענווייז
סטאטוע. א זיצט דאם
 יענער אז כעזאגט, הארציג ער האט — מלוך דיר, יישר־נוח א
 אוים" נוט זעהר שליחות די האסט דו — געענדיגט. געהאט האט

 מיר זאג איצונד געמאפט. ניט בעסער עם וואלט קיינער געפירט.
 נאציאנאליטעט דער וועגען כעווארען געוואר ביסטו וואס אקארשט,

יוננענמאץ. פונ׳ם
יהודה. שבט פון און האר, מיין בן״ישראל, א איז ער —
זינער? עם ווייסט דו —
הייסט. זיכער וואס זיכער —
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 פאר- זיין פון דערציילט וויינע אוים, רוייזט דיר, האט ער —
נאנגענהייט.

 פארזיב- זיין צו אויסנעלערנט אפנים אים האם לעבען דאס —
 צו טירחה גאנצע מיין אומצוטרויליך. — זאגען אפילו מ׳קאן טיג,

 ביז ארויסגעווארפען, נעווען לכתחילה זיינען צוטרוי זיין פאררינען
אריין. דאפנע דארף אין קוואל קאסטאלישען פץ אוועק זיינען מיר

 ער איז וואם צו זינד, פון ארט פארפלוכטער א איז דאפנע —
אהינצו? געגאנגען

 וואם ס׳רוב, ווי נייגירינקייט, צוליב — גע;אנט וואלט איך —
 ארויסגעוויזען ניט האט ער — זאך מאדנע א אבער אהיך, גייען
 ער געזעהן. האט ער וואם דעם, אלעם אין אינטערעם שום קיץ
 וואלד אין געגאנגען ער איז עגמת-נפש, שווערען א טראנען מוז

ביסעל. א זיך פארגעסען צו אריין,
 — איינגענעבען אים זיך האט דאם אויב אים, צו איז וואויל —

 ער האט דערגאך .קול שטילען א מיט געזאגט סימאנידעס האט
 איז צייט אונזער פץ קללה די מלוך, —העצער שוין צוגעגעבען

 די ווערען רייכע, די נאכצוטאן תאווה דער אץ אויסבריינגעריי. די
 פירשטען. די ווי נאלד מיט שיטען רייצע די און ארימער נאך אריטע
 דעם ביי שוואכקייט דאזינער רער פון סימנים באמערקט האסטו

 רוימישע מיט — געלט מיט געווארפען ער האט ? יונגענמאן
? אידישע צי

ניין! האר, נוטער ניין, —
 צו נעלעגענהייטען סך א געווען מסתמא דאך איז דארטען —

 מאצען אדער טאן צו עם א גוט למשל, נארישקייטען, פארשיידענע
 אנטקעגען זיך ארויסצושטעלען געפרובט ניט ער האט — כוסה א

 יא" זיינע אין דיך? זיין מצבד האנט, אפענער ברייטער א מיט דיר
עוולה. קיין ניט דאך עם איז רען

 גע- נישט גאר ער האט אים, מיט געווען איך.בין בל־זמן —
געטרונקען. ניט אך ז קיין און געסען
 מעשים, זיינע אין אדער רייר זיינע אין רערקאנט ניט האסטו —

קאפ? אויפץ שטענדיג אים איז מחשבה א פאר וואס
 געבען דיר איך קאן האר, פראגע,מיץ ד^זיגער דער אויף —
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 שטרע" ברענענדיגסטע זק וואונש, נרעסטער זק תשובה. קלארע א
 אויסערדעם שוועסטער. זק און מאמען זק געפינען צו איז בונג

 איך — מעסאלע ווי אזוי און רוים. צו שינאה טיפע א ער פילט
 אין פארמישט אפנים איז — אים וועגען דערציילט דיי• ראך האב

 איצ׳ ביים כוונה עיקר זק איז געהאט, האט ער וואם צרות, די
 קוואל ביים באגעגעניש דיי אים. דערנידעריגען צו מאמענט טינען
 איז זי אבער דערצו, געלענענהייט גינציגע א געגעבען אים האט

עפענטליך. ווייניג צו געווען
 פאר• סימאנירעס האט — השפעה נרויסע א האט מעסאלע — ז

געזאגט., טראצטערהייט
 אין באגעגענען זיף זיי וועלען מאל צווייטען א אבער יע, — ן

.צירק
וואם? איז נו, —
זק. מנצח עט וו זון אריוסעם און —
עם? ווייסטו וואנען פין —

געגעבען. שמייבעל א האט מלוך
רייד. זיינע פון פארשטיי איך —
ניט? האסטו זיכערקייט אנדערע קק —
י ווילען ענערגישער פעסטער, זיין גבורה, זק — יע א, —
 צי נקמה. זק מיט אויסען ער איז וואס אבער מלוך; גוט, —

 אים האבען וואם די, צו — פערזענליצע א בלויז שינאה זיין איז
 דא־ די איז רוים? גאנץ ארום נעמט זי אדער ,געטאן אומרעצט

 ראם אדער אינגעל פולען ־ נעפיל א פון קאפריז א נאר נקמה זיגע
 ווייסט, דו מאן? רייפען א פון נעפיל טיף-אייגגעווארצעלט א איז

 ,מוח אין נאר ווארצעלט וועלצער נקמה־געזאנג, רער ׳— מלוך
 צוטרייבט טאג העלער רער וואם חלום, פוטטער א ווי מער ניט איז
 נקמה נאך דארשט ליידענשאפטליצער דער אבער רויך; א ווי אים
 אלץ זיך פונאנדערוואקסענדיג און הארץ, פון קראנקהייט א איז

מוח. דעם סיי הארץ, ראם סיי זי צופרעסט מער, און מער
 סיטאנידעם האט צייט גאנצער דער פאר מאל ערשטע ראם

 פוים־ די אויפגערענט, אים האט ענין רער טיף ווי ארויסבאוויזען,
 האסטיג גערעדט האט ער צונויפגעדריקט, אים זיך האבען טען
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 פץ — קראנקהייט די כאשרייבט רואם הענש, א וו' לעבעריב, אין
 •5ארטרא6 צייט א האט ער ליירען. צו אליין האט ער וועלכער
 געוויגט לייכט זיף האבען וואס שיפען, די אויף נעקוקט טערהייט

 מלוצ׳ן צו געטאן קער א זיף ער האט פלרצלרנג וואסער. אויפ׳ן
געזאגט: ער האט אוידיענץ, די איבעררייסען וועלענריג ווי נלייך ארן

 אומצוקערען גרייט זיף מאך און אפ עם גיי מלוך. גוט נו, —
 מאן יונגען דעם כיישטק מחט רו אדיין. פאלמק־וואלר אין זיף
 מארנען מיר צו ארויף קום פאר. אים שטייט וואם ניסיון, דעם אין
אילדערימען. צו בריוו א נעבען דיר וועל איך פריה, דער אין

אליין: דך צו ווי אזוי צונעגעבען ער האט דערנאף
צירק. אין זיין אליין איך ורעל שר5א —
 און מילך זר© א גענעבען סימאנירעס האט אוועק, איז מלוך אז
טאן: געוויינטליכען רוהיגען זיין טיט ווירער נעפרעגט האט

 גע׳ דיינע אויב אסתר? פארטראצט, אזוי זיך האסטו וואם —
 אים מיר זאג טא כאנער, א פון נעשטאלט די האבען דאנקען
 .ערפילען צו אים מאכט די האב איך כל־זמן קינד, מק ארוים,

 וויי" אלע קאן וואס ווינט, א ווי אזוי איז וויסען, זיי מאצט, די דען
ווייט. אוועקפליהען לע

געענטפערט: אסתר האט תמימות קינדערשער א מיט כמעט
 אווענט אין היינט נאף אים נאף שיק טאטע, אים, נאף שיק —

ארק. צירק אין נק ניט אים לאז אין
 ווידער און אויסנעצויגענערהייט; אויסגעררפען ער האט—,א׳ —

 זיינען שאטענם די אראפ,וואו טייף אויפ׳ן נעפאלען בליק זיין איז
 הינ• פארשוואונדען איז לבנה די ווייל טונקעלער, אלץ געווארען

 נאר נעלויצטען האט שמאט דער איבער און אלפונם בארנ טערן
 ה$ט אייפערזוצט מין א עפעס שטערן. די פון שיין מאטער דער

 טאכטער זק האט דען צי נשמה. דער אין נעטאן ריר א אים זיף
 זי זיין, ניט קאן דאם ניין, מאן? יונגען אינ׳ם פארליבט שוין זיף
 אים גענ$גט האט געדאנק דער אבער יונג!... אזוי נאף דאך איז

 געווען אלט איז זי אפלאזען. אים געוואלט ניט און הארץ דאס
 לעצ• איר אין גוט. זעהר געוואוסט ראם האט ער יאה זעכצעהן
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 שיפס- דער אוי-ף איר מיט געגאננען ער איז נעבארענס״טאג טען
 אויס־ נאר־וואם א וואסער אויפ׳ן אראפגעלאזט מ׳האט תאו ורערף,

 זעגעלבוים אויפ׳ן האט וואס פלאג, נעלען אויפ׳ן און שיף; נעבויטע
 אינדען, די טיט שיף רער פץ פארקנסינג דעי לכבוד גע&לאטערט

 געפיי׳ ניידע זיי האבען אדי ,אסתר". אנגעשריבען געשטאנען איז
 איר אז פאקט, רער אים האט דאף און טאג. דאזיגען רעם ערט

 אומגעריבט" זיין טיט אצינד איבערראשט יאר, זעצצעהן שוין איז
 פער• אונזער נוגע זיעען וואם די, רערהויפט זאכען, פאראן קייט.

 — זיין צו מודה זיף שווער פיינליף ס׳איז וועלכע אין אליין, זאן
 מיר אז אדער אלם ווערען מיר אז געדאנק, רעם אין — למשל
 אריינ• אצונד זיף האט געפיל שמערצליף מין אזא שטארבען. מוזען

 שא• א ווי אונמשות׳דיג הארץ, סימאנידעס׳עם אין אויף געגנבעט
 ץ,6זי א אים פון ארויסצורייסען אויף שטארק געטג דאף אבער טען,
 קינד זיין וואס לא־די, קרעצץ. א ווי כמעט געקלונגען האט וואס

 ווידער ווערען אירער יוגענד בליהענדיגסטער דער אין דארף
 אייגעגעם איר מיט נאף אים זי שענקט חור, יונגען §ונ׳ם שקלאפין א

 די און כוח דער טיפקייט, די וואם אוועק, ליבשאפט איר רצוץ
 עם וויייל געקאנט, טט אזוי טאטע רער האט דערפין צערטליכקייט

 אנערמיט זיף האט ער אליין. אים נאד געהערט איצט ביז האט
:געפרעגט רוהיג זי האט און באהערשט אנשטריינגוע גרויסער א

 עפעם, פארוואם אדיין? צירק אין גיין אים לאזען ניט —
קיגד? מיין

טאטע. בן־ישראל, א פאר ארט קיין ניט איז דאם —
דערפאר? ווי ניט מער —

 געטראפען זי האט פראגע דער פון טאן אריינדרינגליכער דער
 אזוי קלאפען צו אננעהויבען איר האט הארץ דאם און טיף, זעהר

 אויסטערליש׳זיסע א .ענטפערן געקאנט קוים האט זי אז שטארק,
 האט טאטע דער באהערשט. זי האט אומרוהיגקייט אימבאקאנטע

געזאנט: צערטליף און האנט דער §אר אננענומען איר
 דאם סחורות, די שיפען, אונזערע עשירות, גאנצע אונזער —
 וועל דאף און יונגענמאן. דעם אנקומען וועט אלץ אלץ, —נעלט,

 דיף פאדמאנען, ף י ד וועל איף פל״זמן גביר, א בלייבען נאף איך
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 זאב רחל׳ס. מק אויף ענליך אזיי איז רואם ליבשאפט, דק אץ
אים? צו אנקומען ליבע דאזינע די אויך זאל קינד, מק מיד,

קאפ. טאטענס צום באק איר מיט־צונעטיליעט זיך האט אסתר
 אריבערצי• כוח געבען מיר וועט ודיסק דאם אסתר, זאג, —

מיר. פאר אומנעריכט קימען ניט כאטש ד זאל אבירה. די טראנען
 אמת רער ווי גלייך געענטפערט, און אויסגעגלייצט זיף האט זי
גערעדט: לעפצען אירע אין וואלט אלק

 פארלאזען. ניט קיינמאל דיך וועל איך טאטע, נעטרייסט, זיי —
 תמיד פארט איך וועל האלט. אפילו אים איך האב טאסער און

אהער. ביז ווי דינערין נעטדייע דיין בלייבען
 • ויייטער און נעטאן קוש א אים אים, צו צוגעבויגען זיך האט זי

געזאנט:
 איד נעשטאלט זק באהאלטען: ניט דיר פין עם וויל איך —

 שטים זק פץ קלאנג בעטענריגער דער און אויגען, מיינע אין ליב
 דער ביי איבער מיר נייט שוירער א אים; צו צוגעצויגען מיך האט

 אים זעהן צו טאטע, יע, סכנה. א §אר שטייט אים אז מחשבה,
 אומגעבעטענע. א אבער גליק, א נעווען מיר פאר וואלט ווידער

 איך וועל דעריבער זיין, ניט פולקימע קק ־קיינמאל קאן ליבע
 טאב• א אץ טאצטער א דיינע בין איך אז געדיינקען, אין ווארטען

מאמען. מיין פין טער
 וואס ה,5כר א אפתרז מיר, ביסטי נאט פץ ברצח אמת׳ע א —
 וועלט דער אין אלצדינג אפילי זאל איך ווען רייך, מיך מאכט

 איך, שוועד אלמעכטיגען פונ׳ם נאמען היילינען ביים און פארלירען.
יסורים. ליירען זאלסט רו דערלאזעי, ניט קיינמאל וועל איך אז

 וועלכער דינער, א געטאן ארויף ער האט ארום וויילע א ן אי
 ארק. צימער אין לעהנשטול םימאנידעסעם אריינגעקייקעלט האט
 אין פארזונקען נעזעסען, צייט א נאך איז סוחר אלטער רער

 חדר איר אין געשלאפען לאנג שוין אין אסתר ווען כשעת מחשבות,
שלאף. אומשילדיגען א מיט
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עלף. קאפיסעל

אילדערים. שייך ביים

 קאנק צו לייט, גרויסער צו א געווען אח אילדערים שייף רער
 ער אז געוואיסט, אלע האבען מידבר אילם ,אבי־ווי אויסקומען

 און ;שבט גרויפען א פין פאטריארף א ווי און פירשט א ווי לעבט
 גרעסטע די §ון איינעם פאר שם א געהאט ער האט שטעט די אין

 רייך — רייך נעווען טאקע איז ער און מזרח־לאנד. אין גבירים
 נאר רינדער, און שאף פערד, קעמלען, קנעכט, אין נאר ניט

 ארימצוריננלען געהאט ליב ער האט דעריבער ; געלט אין אויף
 חשיבות זיין דערהייבען האט וואם קאמפארט, געוויפען א מיט זיף
 אג• און כבוד פארשאפט אים האט פרעמדע, כיי ווערדע זיין און

 אט־ פערזענליכע זיין באפרידיגט אגב און אייגענע, די ביי זעהן
ביציע.

 געצעלטעף גרויסע דריי געהאט ער האט פאלמען-וואלר אילם
 גע־ זיין — אנדערן אילם אלייי, געוואוינט ער האט איינעם אין

 געווען איז דריטער דער און בארעערינם, אירע און ווייב ליבפטע
 דאר" זיינען הויפט״געצעלטען דריי דאזיגע די חוץ א געסט. פאר
 שקלאפען די פאר קלענערע אכט אדער זעקס א נאף געווען טען
 אויסנע׳ פון מענער געזונטע — לייב־וואף שייכם דעם פאר און

 דער אין בעהאווענט גוט און רייטער זעלטענע נבורה, פרובטער
 האבען דא אלע שפיז. א אין פיילענבויגען א באנוצען פון הכמה

 האבען אבות, זיינע ארער אילדערים, וואם שבט, איין צו געהערט
מדבר. פולם זיף מיט געכראצט אהער
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קעגען באווארענט גערוען אייגענם זיין איז גרונר אין
 קיטען. געווען ניט זאל זי זייט וועלצער פין סכנה, יעטווידער

 אומעטום טענשען דעם נאף גייען געוויינהייטען די ווי אזוי אבער
 איז ,וועלכע אררענוע, די צו״צורייסען קלוג ניט בכלל.־ ס׳איז און

 קעמלען די פערד, די האבק דעריבער אייננעשטעלט, איימאל שוין
 געקאנט האט וואם אלץ, ווארט איין טיט ציגען, די רינדער, די

 אויפגעהאל־ זיף גנב, א פאר $דער לייב א פאר יצר־הרע א זיין
 אפגע" א אין געצעלטען, די צווישען הויף אינ׳ם אינעווייניג טען

ארט. צאמטען
 פאלק, זיין פץ מינהגים אלע אפגעהיט הייליג האט אילדערים

 פאלמען־וואלר אינ׳ם לעבען זיין און פרטים, קלענסטע די אין ביז
 איז עם—נאכמער מידבר-לעבען> דעם פרנ׳ם המשך א געווק איז

 *פאטרי די וואס לעבענם־שטיינער, דעם פין קאפיע אנענויע געווען
פאסטוצער. אלם נעפירט האבען ישראל אלטען פונ׳ט ארצק
 קאיאוואן דער ווען — אמאל האט פריהמארגען יענעם אין

 זיין אפגעשטעלט שייף רער—פאלמען־וואלד אינ׳ם אנגעקוטען איז
 נעזאנט: האט און אריין ערד דעד אין שפיז זיין אריינגעשטעקט פערר,

 צו דרוס-זייט, קיין אריינגאנג מיט׳ן נעצעלט, ראם שטיין זאל ,דא
 מיר, וועלען ביימער דאזיגע די אונטער דא אט און צו. אזערע דער

אונטערגיין." וועט זון די בשעת רוהען, מדבר, דער פון קינדער
 פון נרופע א צו צוגענאנגען ער איז ווערטער דאזינע די טיט

 אגלעט ליבשאפט מיט האט און פאלמעס גרויסע מעצטיגע דריי
 געלאשטשעט וואלט ער ווי גלייף איינעם, פון שטאם דעם נעטאן

קינד. זיין פץ באקען די אדער פערד זיין פון האלז 'דעם
 דעם הייסען רעכט דאס געהאט האט שייך, דעם חוץ א ווער, און

 וועט דא און רא אז באשטימען, ארער אפשטעלען זיך קאראוואן
 ארויסגעצוי־ איז שפיז רער ? געצעלט ראם ווערען אויפגעשלאגען

 ארייג• מען האט ארט רעם אויף און ערד, דער פץ געווארען נעץ
 מי־ דעם באצייצענט האט וואם דראנג, ערשטען דעם געשלאנען

 אצט נאך אריינגעשלאגען מען האט דערנאף ארייננאנג. פון טען
 ראן שורה. א אין דרענגער דריי צו שורות, דריי אין דרעננער,

 די פץ אראפגענוטען און קינדער די און ווייבער די געקומען זיינען
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 פונאנדערגענומען. זיי און געצעלט-טיצער די רוקענם קעמעלם
 האבק ווייבער? די ווי בריר, מער דעם אויף געווען רען איז ווער

 טשערעדע, דער פון ציגעץ ברוינע די אפגעשארען ניט רען ויי
 אויסגע• פערים די פון און פאדים צו כ־אדים געשפונען וו^ל די

 פון צונויפנענייט ניט רען זיי האבען ? טיכער דאזיגע די וועבט
 טונקעל׳ אזוי געולעזען איז וואם דאף, געדיצטען רעם טיכער די

 ווי אזוי שווארץ אויסגעוויזען ער ה^ט ווייטענם רער פון אז ברוין,
 גע׳ פרייליכער א פאר וואס טיט און ? קירר פון נעצעלטען די

 ארויפגע־ סוויטע גאנצע שייכם רעם האט שפאסען און לעצטער
 טיט זיי באפעסטיגט און דר^נג צו דראנג פין טיכער די צויגען

 די אוועקגעשטעלט עבדליך מ׳האט ווען און שטריק. אין פלעקער
 בויען ביים ארבעט לעצטע די — מאטעם טשערעטענע פון ווענט

 האבען אומגערולד אומרוהיגער א פאר וואם טיט — •בנין מדבר א
הארי גוטען זייער פון מבימת רער אויף געווארט זיי

 אויפגע־ האבעץ אויגען אלעמענם פרייר א פאר וואס מיט און
 אינעוויי־ פון געצעלט ראם באקוקט האט שייף דער ווען גלאנצט,

 ביי• די זין, רער בנוגע לאגע זיין באטראצט דרויסען, פון און ניג
 גחת׳רוח, פאר הענט רי רייבענריג און, אזערע רער און מעי

\ :נעזאגט
 ווייסט איר צורעכט, הויף רעם איצט מאכט גוט! איז אזוי —

 ברויט ראם פארזיסען מיר וועלען אווענט צום און אזוי, ווי ראך
 פייער יעדען אויף און האניג, מיט — מילף די און אראק, טיט
 זיס׳וואסער קיין גאט! איז געלויבט בראטען. ציגעלע א זיף זאל

 און ברונען; אונזער איז אזערע די ודייל פעלען, ניט אונז וועט
 הונגער קיין וועלען רינדער און שאף די און קעטלען אונזערע

 אייף זאל גאט פאשע. גרינע פאראן איז דא ווארום ליירען, ניט
!געזונטערהייט גייט י קינרער מייגע העלפען, אלעמען

 דירות צוגרייטען אוועק ראן זיי זיינען גליק, און מלא־שמחה
 צו׳ כרי איבערגעבליבען, זיינען אייניגע נאר שוין. אליין זיף פאר

 רער אויף אינעווייניג. פון געצעלט שייכם רעם מאצען צו רעכט
 ארויפגעצויגען דינער די האבען דרענגער שורה טיטעלסטער

 צוויי אויף געצעלט ראם פונאנדערגעטיילט האט וואם פארהאנג, א
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 אילדערימען פאר — האנט רעכטער רער צו אייגע העלפטען;
 שלמה פון פערל דאזינע די פערד, זיינע פאר — אנרערע אלקטרי
 גלעטעני אין, אינעווייניג אריינגעפירט זיי מ׳האט צייטען. הטלפ׳ם

 איבעד־ דא זיי מען האט זיי, צו שמוצערגדיג פריינדליך און דיג
 האבעןדי דראנג מיטעלסטען דעם אויף פריי. רער אויף געלאזט

 אים און כלי-זיין דעם פאר געשטעל א געטאכט דערנאך רינער
 און פיילען בויגענם, שפיזען, שליידער-שפיזען, טיט אנגעפילט
 סערפ״פאר• דעם אויפגעהאנגען זיי האבען דערביי פאנצערסן

 קלונג זיין פון גלאנץ רער וואם האר, זייער פון שווערד מינען
 וועלכע אבניס-טובות, בלישטשענדיגע די טיט קאנקורירט האט

 שייד־וואגט דער פון עק איין אויף הענטעל. ראם באפוצט האבען
 ויאם פערד, די פץ זאטעל-קאלררעס די אויפגעהאנגען זיי האבען
 קיניגליכע פון מלבושים די ווי פראכטיג און קאלירט געווען זיינען

 די ,שייך דעם פץ קליידער די — עק אנדער דעם אין ;דינערם
 פאר- און פלודערן טוגיקעם, די ליין, אדער וואל פץ אייבער-בגרים

 זייער געלאזען ניט האבען זיי און קאפ-טיצער, שיירענפארביגע
 צופרי- זיין אויסנעדריקט ניט זיי האט האר דער ל־זמן ב ארבעט,
איר, טיט דענקייט

 אהן וואס דיוואן, דעם צוגעגרייט ווייבער די האבען דערוויילע
 זיין אהן ווי אויסקימען ווייניגער געקאנט נאך האר רער האט רעם

 ווייסע א ברוסט, דער אויף נעפאלען אים איז נואם בארד. לאנגע
 דריי. נידעריכען א פונאנרערגענומען האבען *ז הכהן. אהרן כיי ווי

 אי• און קישענם מיט בארעקט אים האבען געשטעל, קאנטיגען
 דע׳ פאסען. נעלע אץ כרוינע אין דעקע א זיי איבער כערנעצויגען

 גלאט אץ קאפען־קישענת געלייגט מאל א נאך זיי האבען רויף
 באדע־ט זיי האכען דערנאך ציכען. בלויע און רויטע טיט קישענם

 ררידער דאן האבען און אטרעטער טיט געצעלט פון פאדלאגע די
 איז אצינד שבח, זיין ארויסזאגען זיי מעט האר זייער בין געווארט,

 אויפי און וואשער טיט קריג די אנצופילען איבערגעבליבען נאר זיי
 מארגען אויף ס׳זאל אראק, טיט לאגלען לערערנע די צוהיינגען

 מיד וואם אלעס, דעם נאך געטראנק, הייטישער זייער זיין פארטיג
 *גע האט אריאבער יערער אז קלאר, אין רערציילט, דא האבען
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 גע׳ זיין אין גליקליך געווען איז אילדערים ראם זיין, מסכים מחט
 פונ׳ם שאטען אין וואסער דסק מיט׳ן אזערע רער ביי צעלט

פאלמק־וואלד,
 איבערגע׳ האבק מיר רואו געצעלט, ראם געווען איז ראם און
בן׳חור׳ן. אריינגאנג ביים לאזק
 בא־ הארס רעם ערפילען צו גרייט געשטאנען זיינען דינער די

 סאגדאלען, די שייך רעם אויסגעטאן האט זיי פון אייגער פעלען.
 ;שיך רוימישע די בן״חור׳ן פוץ אראפגענומען האט צווייטער א

 איי-בער־ פארשטויבטע זייערע איבערגעביטען זיי האבק דערגאך
לייוועגטעגע. ווייסע אויף כגרים
 — אפ! דא רוה אק אריין גיי !גאט פון גאמען אין ברוך׳הבא —

 שפראך רער אויף גאסט זיין באגריסט פריינדליך אילדערים האט
דיוואן. צום צוגעפירט אים האט און המק ירושלימ׳ער פונ׳ם

 באצייכעג׳ געזאגט, ער האט דא, אט זעצען זיך וועל איך —•
!אהער אט גאסט מיין און — ארט רעם נענדיג

 דיוואן, אויפ׳ן קישעגם די געמאכט באקוועם זיי האט דינערין א
 פרישע געבראכט זיי מ׳האש אגידערגעזעצט. זיך האבק זיי און

 מים אפגעווישט און פיס די זיי אפגעוואשען אזערע, פון וואסער
האנטיבער. דיגע

 האש — גלייכווארט, א פאראן איז מדבר רער אין אוגז ביי —
 לאג• זיינע שיט בארד די זיך בארשטעגדיג אגגעהייבען, אילדערים

 יאר. לאגגע פין סימן א איז אפעטיט גוטער א אז — פינגער. גע
אפעטיט? אזא עפעס האסמו
 איך וועל שייך, גוטער אמת, איז גלייכווארט אייער אויב —

 האט — נואלף א מי הונגעריג בין איך יאר. הונדערט דערלעבען
געענטפערט. בן־הור
 וואלף, א מי דאנען פון אוועקיאגק גיט שוין דיך מ׳וועט גי, —
שאף. מייגע פון שטיק בעסטע ראם באקומען יועסט

 גע" זיך ס׳האט הענט> די מיט געטאן פאטש א האט אילדערים
אדינערי דויזען
 דעם זאג און געסט די וואס^פאר געצעלט רעט אין ארק גיי —

249



 אן וואונש, רעם איים שיק שייך, רער אילדערים איך, אז אורח,
וואפער. פין פליפען ראם ווי לאנג, אזוי דויערן זאל מנוחה זיין

געטאן. בוק א זיך האט דינער רער
 מיר מיט און אומגעקערט זיך האב איך אז אים, זאג און —

 ברויטג ראם טיר מיט איבערצוברעכען גאפט א נאך געקומען איז
 שותף א זיין צו וואוילגעפעלען וועט חכם רעם בלשאצר אויב און
 פ׳ודעט און דרייען, אונן פאר בענוג זיין וועט מאלצייט, אונזער אין

אויך, פייגעל די פאר איבערבלייבען בענוג נאך
געצעלט. ראם פארלאזען האם דינער רער
 אפ־ זיך אילרערים האט —אפדוהען! טיר וועלען אצינד נו, —

 אינטער פיס די דיוואן, אויפ׳ן אוועקגעזעצט זיך האט און נערופען
 די אויף היינט נאך פ׳זיצען ווי שטייגער, איינענעם דעם אויף זיך,

 געמאכט, באקוועם זיך באזאר. דמשקער אויפ׳ן פיחרים טעפיכער
 האט און בארד די זיך באדשטען צו אויפנעהערט ער האט

געזאנט: ערנסט
 און משקה מיין פון געטרונקען האסט נאסט, מק ביפט דו —
 איך מעג דערפאר ברויט. מיר מיט ברעכען דאם באלד וועסט

ביפטי? מער פרעגען: אפשר דיך
 אויג זיין און געענטפערט בן״חור האט—*אילדערים• שייך —
 — בליק פארשענדיגען שייכם דעם אויסגעהאלטען רוהיג האט
 גערעכ• ריין מבטל בין איך אז מיינען, ניט זאלפט דיך, בעט איך
 נע• ניט לעבען דיין אין דען איז אליין, אבער זאג פארלאנג. טען
 מאלט פראגע דאזיגען רער אויף ענטפערן מען פאל, אזא מען

רעה? נרויפע א אליין זיך מאן הייסען
 גע• ביפט דו הערליצקייט, שלמה־המלפ׳ס מיט שווער איך —
 אליי! זיך רעה א סאן —אויסנערופען. אילדערים האט — רעכטי

אנדערע! עם כאן מי עבירה אזא פונקט אפטמאל איז
 זיך בן״חור האט — דאנק! א שייך, איידעלער דיר, דאנק א —

 . זיין נעקאנט ניט בעסער נאר האט ענטפער דיין — אפגערופען
 דעם פארדין איך צי פאו־זיצערן, נאד דך ווילפט דו אז ווייס, איך

דיר. ביי בעטען געקומען בין איך וועלצען צוטרוי,
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 האט בן-חור און קאפ, מיט׳ץ געטאן ש$קעל א האט שייך דער
פארגעזעצט: ;

 דו ווי רוימער, קיין ניט בין איך אז קודם-כל, זיי וויסען -
 אג׳ ריר האט מען וואס נאמען, רעם נאך טיינען געקאנט ווא.לסט

מיינעם. אלם גערופק
 לאנגע זיין אריץ האנט איי אריינגעכאפט פעסט האט אילדערים

 געדיכטע, אונטער פון כאסט זיין אנגעקוקט שארף האט אץ בארד
ברעמען. צונויפגעצויגענע

 ק׳ישראל א איך בין — גערעדט בן־חור האט — ווייטער —
שבט׳יהודה. פון

אויפנעהויבען. מפעל א זיך האבק ברעמען שייכם דעם
 מיר אין און שייך, איד, א בין איך אליין. דאם נאד ניט אץ —

 איז אים מיט פארגלייך אין וואס רוים, אויף גרימצארן א ברענט י
קינה א פון פארדראם א ווי מער ניט — דיינער

 געשויבערט פינגער שייכם דעם האבען האסטיגער אלץ
 .טיף, אזוי אראפגעלאזק זיך האבק ברעמעץ זיינע און בארד יזיין
זיי. אונטער פארשוואונדען כמעט זי^נען אויגען זיינע אז

 דיר שווער איך אילדערים, שייך דיר, איך שוועד דאן אין —
 מיינע מיט אמאל נעשלאסען האט האר רער גאט וואם בוגד, ביים

 דער וועט נקמה, מיין אין העלפען מיד וועסטו טאמער אז אבות,
 אינגאנש טורניר אין ניצחון דעם פון געלט״געווינם דאם און כבוד

דיר, געהערען צען
 פונאנדער־י זיך האבק שטערן אילדערימם אויף קנייטשען די

 גע־ האט פגים זיין קאפ, רעם אויפגעהויבען האט ער נעגלעט.
 נחת׳רוח א פאר וואם נעזעהן, באשיינפערליך מ׳האט שטראלט;

פארשאפט. אים האבק רייר אורח׳ם רעם
 אין צונג ריין אין אויב — אויסגערופעץ ער האט — גענוג! —־

 ניט אים חכמה שלמה-הטלכ׳ט אפילו וואלט באהאלטען, ליגען א
 איד אלם האסט דו אז ניט, רוימער קיין ביסט דו אז אנדעקט.

 דיר, איך גלויב דאם —נקמה, נאך לעכצסט און רוים אויף כעם א
 האלט ווי אבער ריידען. צו וואס ניט מער מיר האבק דערפון און
 רייטוואגק־ דער אין געניטשאפט האסטו בריה׳שקייט? דיין מיט עם
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 וועפטו ווילען? דיין אונטער כייגען פערד די קאנען וועסטו •קונפט?
 רוף! ריין אויף גיין און דיך דערקענען אויפצולערנען־זיי זיין בכוח

 קרעפ־ זייערע אלע אנשטריינגען געבאט דיין אויף זיי וועלען צי
 אנצינדען טאטענם אנטשיירענעם אינ׳ם קאנען וועסטו צי און טען

 לעצטען רעם צו באגייסטערונג און ווילען אייגענעם דיין טיט זיי
 טיט געבענשט איז זין, מיין יעדערער, נים שטריים? געוואלטינען

 אי" געוועלטיגט האט וואם קיניג, א נעקאנט האב איך כוח, אזא
 פונדעסט• אק כאהערשט, אינגאנצען זיי און מענשק מיליאנען בער

 אפילו געהארצזאמקייט צו צוויננען געקאנט ניט ער האט וועגען
 טעמפע יענע פון ניט דא רייד איך אז זינען, אץ האב פערד. איין

 קנעכט״שבקנעבט, כל״ימיהם זיין צו באשערט איז זיי וואם חיות,
 זיי• אץ געשטאלט, אין סיי יחוס אין סיי אראפנעזונקען זיינען וואס
 —זיינען מיינע ווי פערד פון רייר איך פארשטאנד, שום אהן גען

 ביז צוריק נרייכט יחוס״בריוו זייער ארט! זייער אין מלכים אמתע
 און קאטערארען מיינע זיינען זיי פרעה. ערשטען פונ׳ם פערד די

 לאנגען דעם דורך — האבען וואס געצעלט־חבירים, מיינע פריינד,
 וואס פארשטיין; צו מיך אויפגעלערנט זיך — צוזאטען לעבען

 גלייך כטעט זיינען חושים שארפע און אינפטינקט פייגער זייער
 האנאר, טיר ווי פזנקם פילען וואם שכל; טענשליכען אונזער צו

 מלחמה רער אין זיינען וואם פאראכטונג, און האם ליבשאפט,
 ליב׳ אונזער אפנארען ניט לעבען אין וועלען און העלדען, אטתע
אהערי היי, זיי. אויף צוטרוי אונזער און שאפט

אריין. איז רינער א
אראבער! מיינע אריין לאז —

 פון האט וואס פארהאנג, דעם אפנעשארצט האט דינער דער
 אנט־ זיך האט אויגען די פאר און געצעלט, ראם נאנרערנעטיילט

 אומאנטשלאפען, געשטאנען זיינען וועלצע פערד, גרופע א פלעקט
בעטען. מאל א נאך זיי ט׳זאל געווארט, וואלטען זיי ווי כלייך

 שטייט וואט — געטאן רוף א יי ז אילדערים האט —אהערי —
 ניט? אייערם אויך איז וואם רען, איך האב וואם דארטען? איר

אייך! איך זאג אהער,
דערנעהענטערט. לאנגזאם זיך האבען פערר די
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 האט ער וואס יאג׳פערד, פיר די זיי אץ רערקאנט האט בן־חיר
 וואונדערשיין א טיט זיי, פץ איינער וואלד. דאפנעם אין ׳נעזעהן

 סאר־ א ביי ווי אדי אויגען זאנפטע נרויסער טיט קאפ, געשניצטען
 געווען זי׳ינעץ וואם אויערן, צוגעשפיצטע שארף קליינע טיט נע,

 ברוסט, בן״חורם צו הארט צוגעגאנגען איז פארנט, אויף אפגעבויגען
 ,וועד ליפ. אייבערשטער ד^ר און נאזלעכער די טיט באווענענדיג

 קלו• זייוע טיט פעדד רער פרענט געדאצט, זיך האט— ד ביססו
שטערן״לאקען. די אונטער האלב־פארבארגענע אוינען, גע

 טיט שייך דער האט דערציילען, דיר וועלען ניט׳פארגינער —
 *פערזעג א אפלייקענען דארפען וואלט ער ווי גלייך געזאגט, היץ

 פץ שטאמען פערד איידעלסטע אונזערע אז — באליידיגונג, ע5לי
 מרבר א אראבער ערשטען דעם געגעבען האט גאט כזב־ושקר! פרס.
 אהן בערגלאך הוילע עטליצע ברענ, א אהן און סוף א אהן

 האט און וואסער ביטערן טיט ברוגימער וואו״גיט־וואו און ביימער
 אראבער רער אז אץ לאגד". דיין איז דאם ,אט : געזאגט אים צו

 אל• רער האט דערויף, באקלאגען צו אגגעהייבען זיך האט נעבאך
 ,זיי :ווידער געזאגט אץ געהאט רחמנות אים אויף טעכטיגער
 מענשען". אנרערע ווי טאפעלט בענטשען דיך וועל איך !געטרייסט

 דעם גאט געדאנקט ער האט דערהערט, עם האט אראבער דער
 גאטס זוצען אוועקגעלאזט זיך ביטחון פעסטען פול האט און האר

 האט און לאגד פון גרעניצען די דורכגעוואנדערט האט ער טתנית.
 מדבר אין טיף וועג דעם גענוטען ער האט דאן געפונען. גארנישט

 פי^וצלונג און — ווייטער און ווייטער אלץ געגאנגען איז און אריין
 אינזעל, גרינעם א דערזעהן טדבר דעם פון הארץ אץ ער האט

 קעם׳ טשערעדע א — איגזעל מיטען אץ אץ אנצוקוקען, חיות א
 געגומען זיי שטחה .טיט האט ער סערד. טשערעדע א אץ לען

 האט ער ווייל אפצוהיטען, אנגעהייבען זיי האט און זיך צו
 אט מתנות. גאטם בעסטע די זיינען דאם אז פארשטאנען, גלייך

 וועלט דער אויף פערד אלע שטאמען אינזעל גרינעם יענעם פון
 דאז׳ רער פון אמת דעם אין ניט צווייפעל פרס. פץ וואם די אפילו
 כוח זייער פאילירען קמיעות זאלען״אלע ניט א דערציילונג, יגער

באווייזען. איך האב ניט, גלויבסט דו אויב און אראבער. די איבער
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הענט. די מים געטאן פאטש א האט ער
 ארייג־ רעם געהייסען ער האט — י יחוס״בריוו די מיר נרי׳ינג —

דינער. געקומעגעם
 גע" אילרערים האט צוריקקימען, דינערם אויפ׳ן ווארטענדיג

 געמאצם צורעכט זיי, געגלעם פערר, די מיט דערוו״יל זיף שפילט
ליבשאפט. זיין ארויסנעוויזען יעדעדן גריוועם, די

 טראגען צו געבראצט מאן זעקם האבען ארוס וויילע א אין
 מעשענע מיט באשלאנען צעדער־האלץ, פון קאסטענם שווערע
שלעסער. און זאוויעסעס מעשענע טיט פאסען,
 האבען מענשען די אז געזאנט, אילרערים האט — ניין, נק, —

 גע• ניט האב איך — דיוואן לעבען קאסטענם די אוועקגעשטעלט
 די פון יחוס״בריוו דעם נאר דארף איך קאסטענס. אלע מיינם
 איבערי־ די און ־עם. עפע-נט קעסטעילז יענעם אין אט — פערר

!צוריק דאנען פון צו נעמט גע
 א געלעגען זיינען דארטען געעפענט. מען האט קעסטעל דאם

 פון יינגעלאך אויף אננעשנירט העלפאנדביין, פון טאורעלאך גוזמה
 דיקער נעווען קאם זיינען טאוועלאך די ווי אזוי און 5 זילבעררראט

 עטליכע אפשר געהאגגען רינגעלע יעדען אויף איז פאפיר, פון
טאוועלאך, הונדערט

 אין געמעגדיג געזאגט, אילרערים האט — זון מיין ווייס, איך —
 זארגעוו• א פאר וואס מיט ווייס, איך — רינגעלעך עטליצע האנט

 בית• פון מופרים די פארשרייבען געוויסענהאפטיגקייט און דיגקייט
 נייגעבארענע. די פון נעמען די שטאט הייליגער דער אין המקדש
 עלטער־זיי׳ זיינע פון יחוס דעם דערפירען קאן בן״ישראל יעדער

 מיינע און אבות. הייליגע די ביז אפילו דור, ערשטען דעם ביז דעס
 פאר געהאלטען ניט עם האבען — ! עליהמ״השלום — אורעלטערן

 שטימע די אם אויף מינהג דאזיגען דעם איבערטראגען עבירה א
 די אט ,זעהסט באהעלפערם. טרייע אונזערע — באשעפענישען

? טאוועלאך
 טאווע׳ די פונאנדערגערוקט רינגעלאך, די גענומען האט בן״תור

 אראבישען מיט באדעקט געווען זיינען זיי אז דערזעהץ, און לאך
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 נאדעל מעטאלענע אנגענליטע שארפע א וואם היעראנליפען״כתב,
ברעטעלאך. נלאטע די אויף אויסגעברענט האט

 האט — ? ישראל פון וון דו איבערלייענען, דאם קאנסטו —
געפרענט. שייך דער

באטייטען. זיי וואם דערקלערען, מיר מוזט דו ניין, —
 פארשריבען איז טאוועלע יעדען אויף אז וויסען, זשע זיי —

 ביי געווארען געבארען איז וואט זצר״פערד, יעדען פון נאמק דער
 נאטען רער אייך ווי צוריק, יארען הונדערטער טיט אברת נע*מ

 טאוועלאך דאזיגע די אלט ווי קוק, א נאר טו טאטע״מאמע. זק פון
!זיינען

 אפנעברעקעלט. אלטקייט פאר זיך האבק טאוועלאך אייניגע
צייט. דער נעל געויען זיי זיינען אלע

 די באהאלטען אויך ליגט קעסטעל דאזינען אינ׳ם טאקע —
 פאר דא שטייען וואם יאג־פערר, יר8 די אט פון געשיצטע גאנצע

 אויך פלענען אזוי אונז, צו צו איצט נייען זיי ווי פונקט און דיר.
 נע־ אזא אונטער פינקט אבות, מיינע צו צוניין אור-עלטעק זייערע
 האנט הארס זייער פון באקומען צו כרי דאזיגער, דער ווי צעלט
 אויך זיי צו מען פלעגט איצט ווי פונקט און 5 האבער מאס זייעי־
 זיך *זי פלעגען. קינדער ווי און קינדערן מיט ווי ריירען דאן

 ווער־ מיט ליבשאפט זייע^ ארפדריקען קאנענדיג ניט לאשטשק,
טער.
 רעם איבער 'נעוועלטינער רער און האר דער בין איך אויב יע,
 מיר, פון צו זיי נעמסטי !דיכער חשובס׳טע מיינע זיי זיינען מדבר,

 אים האט קאראוואן דער וואס קראנקען, א צו געגליכען איך וועד
 פערד, מיינע דאנק א מדבר! דער אין שטארבק צו איבעתעלאזען

 שרעק דער אלץ נאך יארען מיינע אויף קוקענדיג ניט איך בין
 כל־זמן בען,*בל עם וועל און שליאכען, די אויף רויבער די פון

 דער" געקאנט' דיר וואלט איך א, רייטען, צר כוח נאך האב איך
 נ•*ק נאך זיי האט קיינער !זיי וועגעץ זאצעץ וואונרערליכע ציילען

 נ^ך זיך זיי האבען קיינמאל און לויפען, בשעת דעריאגט ניט מאל
 אז וויסען, אבער דארפסט דו נאכיאנענדיג. אייננעמאטערט ניט

 אונטער׳ן און מדבר דער פון זאמד אין — גערעדט אלץ איז דאס
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 ן הארק דאם מיר שרעקם עם ניט, איך ווייס אבער איצט זאטעל.
 ווענדט הצלחה די און שפאן, אין גייען זיי אז מאל, ערשטע דאם
 געשווינד־ שטאלצקייט, זייער אין מיקרים! אזדיפיל אן ראך זיך

 מעג• רעם געפינעץ נאר זאל איך ווען ניט! איך ם§ק כוח און קייט
 י געוואונען זיי וואלטען באהערשען, קאנען זיי וועט ונאם שען,

 געבענטשט ראן מענש, דאזיגער דער ביסטו ישראל! פוץ זון א,
 דערצייל" נו, אהער! געבראצט דיך האט וואס טאג, דער זיין זאל

זיך! וועגען זשע
 פארוואם — געזאגט בן-חור האט — איך פארשטיי איצט —

 זיינע ווי צערטליך אזוי כמעט ערד5 זק ליב האט אראבער דער
 פערד אראבישע די פארוואס קלאר, אויך מיר ס׳איז און קינדער,

 נוטער ניט, זיך ווילט מיר אבער וועלט, דער אין בעסטע די זיינען
 דאך ווייסט ווערטער, מייגע אויף נאר בויען זאלסט דו אז שייך,
 זיין צו מקיים ביכולת מענש דער איז מאל אלע נים אז אליין,
 ערנעץ נאהענט דער אי; מארנען מיר ערלויב־זשע הבטחות. זיינע

 אין דיר פאר פערד די מיט פרוב א מאכען צו פליין א אויף דא
אויגען. די

 עפעם געוואלט האט ער צושיינט. זיך האם פנים אילרערימס
איבערגעשלאגען: אים האט בףחור נאר זאגען,
 ניט נאך האב איך יגע! אק שייך איידעלער נאר, רגע איין —

 געלערנט אייך איך האבען ריים אין מייסטערם די פון געענדיגט.
 ס׳וועט אז אייגגעפאלען, ניט היינמאל נאר וואלט מיר וואס אזוינם,

 האסט דו וועץ נערעבט, ביפט דו קומען. צו־ניץ וועףעס״איז מיר
 דך מאג באזונדער זיי פון יעדערער מדבר־זין. דיינע פאר מורא
 אבער לייב, א ווי שטארק און אדלער א ווי געשווינר זיין טאקע
 אפרי־ זיך זאלען זיי אויב זק, מנצח ניט זיי וועלען טורניר אויפין

 איין אונטער אינאיינעם אלע לויפען צו איינגעוויינען ניט הער
 מוז פירגעשפאן יעדען אין אז שייך, גיטער ט,5א אין נעם שפאן.

 —אגדערער דער און איבעריגע, די פאר שנעלער לויפ׳ן פערד איין
 דער פערד. דיינע מיט היינט געווען אויך איז אזוי לאנגזאמער.
 לויפער, שגעלסטען דעם אפהאלטען געקאנם ניט האט אנטרייבער

 ס׳קאן שוואבסטען. דעם פץ כוחות די מים שטימען ס׳זאל בדי
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 דאם אבער טאמער זק; ניט בעסער אויך וועט פרוב מיין אז זק,
 עם כ׳וועל אז דיר, איך שווער מיר, מיט טרעפען חלילה זיך וועט

 אפגיל. וועט מיר פארקערט, אבער אויב באהאלטען. ניט דיר פון
 ־5גליי זאלען זיי אז ווילען, מיין אינטער פערד די בייגען צו טען

 אז נדר, א איך ינעם איינער, ווי פיר אלע צוזאמען, לויפען מעסיג
 דיר, צו געהערען וועלען ניצחון״קראנץ דער און סעסטערציעם די
דערצו? זאגסטו וואם נקמה. דער מיט באנונענען זיך וועל איך און

 ווערי בן-חור׳ם צו צוגעהערט זיך קאפ מיט האט אילרערים —
 ענ"5לא און בארד, די זיך גלעטענדיג איז, שטייגער זיין ווי טער,

געענטפערט: ער האט דיג
 וועסט דו "אויב מדבר: דער אין ווערטעל א אינז ביי פאראן —

 פולען א צוזאגען דיר איך וועל ווערטער, פון ווארמעם א אפקאכען
 מיי. בעסערע א דיר וועגען האב איך אבער .*פוטער מיט אקעאן

פערדי די באקומסטו מארגען ישראל. פון זון נונג,
 געצעלט פון אריינגאנג הינטערשטען דעם ביי איז רנע דער אין

באוועגינג. א געווארען
 און — געזאגט אילדערים האט — גרייט איז מאלצייט דער —(

צוגעגעבען: ער האט דינער, די צו זיך ווענדענדיג
 צוריק פערד די אוועק פירט און קעסטעל דאם צו נעמט —

ארט. זייער אויף
געפאלגט. האבען דינער די
 דיוואן לעבען טעפיך אויפ׳ן אוועקגעשטעלט האבען רינער די

 אויסגעשפרייט און טישטוך א אים אויף געלייגט טיש, נידערינען א
 טראג" א געשטאנען איז זייט א אן ביסעל א דעקעם. דריי אים ארום

 אר־ איר דינערין. א גע׳עסקט זיך ס׳האט וועלכען אדום אייוועלע,
 ברייטלאך, טיש־זיצער די פאר באקעץ אין באשטאנען איז בעט

 האט דערצו מעל דאם קיכלאך. הייסע — געזאנט ריצטיגער אדער
 גע־ שטענדיג האבען וואם האנט־מילכלאך, אויף געמאלען מען

געצעלט. שצנישען אין גרילצט
 ארק געצעלט אץ אריינגעפירט דינער די האבען דערוויילע

 שטייעג׳ באגעגענט אים האבען בן־חור און אילדערים בלשאצר׳ן.
 גע־ זיין ארומגעהילט האט מלבוש שווארצער פרייער א דיגערהייט.
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 — בארעגונגען זיינען וואקעלדיג, געווען איז שטעל זיין שטאלטן
 לאנגעי א אויף אגגעלעהנט זיף האט ער פאחיצטיג. און לאנגזאם

ארים. דינערס א אויף און שטאק
 אילדערים האט — פדיינרי מיין דיר, טיט זיין זאל פריד —

באגריסם. יראת־הכבוד מיט אים
געענטפערט: און קאפ דעם אויפגעהויבען האט מצרי דער
 — דייגיגע די מיט און דיר מיט שייף, גוטער דיר, מיט און —
ברכה! און פריד

 אץ היינט אוגז מיט וועט וואס דער, בלשאצר, איז, אט —
 ארויפ־ געזאנט, אילדערים האט — ס׳ברויט איבערברעצען אווענט

 צו• אים האב איף — אקסעל בן״חירם אויף האגט די לייגעגדיג
 ער אויב און פראבע, אויף פערד מייגע מאדגען געכען צו געזאגט

צירק. אין זיי מיט ארויסטרעמען ער וועט דורכקומען, זיי מיט וועם
 דעד יונגענמאן, דעם אנגעקיקט פארשענדיג האט בלשאצר

צוגעגעבעף און באמערקט עם האט שייף
 דו —רעק^מעגדאציעס מטע מיט אהער געקומען איז ער —

 ים־פארער, רוימישען חשובען א אריום, פון זון א זיף פאר זעהסט
 פארהאקם, רגע א זיף האט שייף )דער אפילו.., זאגט ער הגם

 *אי ער אז .4גערעדט ווייטעד שמייכעל א מיט באלד אבער
.אמת זאגט ער אז אים, גלויב איף און שבט״יהודה, פון איר א

 אחים איז און אייגהאלטען געקאגט גיט מער זיף האט כלשאצר
שפראך דער מיט

 סכנה אין געוזק לעבען מיין איז שייף, גנעחגער היינט, —
 אריינגעמישט גיט זיף פ׳וואלט ווען אומגעקומען, וואלט איף און

 גאפט. דיין אין געראטען וואסער טר^פעגס צוויי ווי בחור, א אייכעד
 צובן־הורץ. געווענדט זיף ער האט —געווק?• עם ביסט דו גאה זאג
צול^ען. זיף זיינען אלע ווען בשעת געוועץ, מציל מיף האט ער

געעגטפערט: עגיוות מיט האט יעגער
 פארהאלטען האט וואם דער, כץ איף אז נאר, ווייס איף —

 בע• זיף האבק *ז בשעת מהיצף, דעם רדיסער דעם פץ פערד די
 *גענע מיו־ ו^ט טאכטער חין קעמעל. ריין אויף גלייף טראנק

בעכער. א בען
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 רער• און בעכער דעם טוניקע זיין פון ארויסנענומען האט ער
בלשאצר׳ן. אים לאנגט
 קאנען דיר זאל איך אהער, נעבראכט דיך האט אלק גאט —

 נעם דיינער, איז בעכער דער טובה. נרויסער דיין פאר אפראנקק
.צו אים

 האט בלשאצר צודיק,אץ בעבער דעם צוגענוטען האט בן״חור
 אים טיט ס׳האט וראם אילרערים, פארוואונדערטען דעם דערציילט

קוואל. קאםטאלישען ביים פאסירט
 געזאגטי. ניט ווארט קק מיר האסטו דערפון און ס׳טייטש? —

 בן־חוד׳ן. צו ווענדענדיג זיך אריסגערופען, שייך דער האט —
 פאר רעקאמענדאציע בעסערע א זק געמאלט דק קאן —

 שבט א איבער שייך קק אראבער, קק ניט דק איך בין דיר?
 נאפם? מק ניט בלשאצר דק איז און טויזענטער? צעהנדליגע פון

 דו ם א וו איז הכנסת״אורחים טירת על־פי אז ניט, דק דויייסטו
 וואוהין מיד? אייך טוסטו רעה, א צו טובה א גאסט, טיין טוסט

 ווער און שבר? גאך קומק זאלסטו — אהער ניט אז אנדערש, דען
? נעבק שבר דאזינען דעם דיר זאל איך, ניט אז אנדערש, דק

נעשדיי. א אץ אזש אריבער ווערטער לעעטע די ביי איז קול זק
 — געזאגט בן־חור האט — שייך גוטער רחמנות, האב —

 פון לעצטק דעם שצר. נאך אהער געקומק ניט בין איך
 וואם הילף, אייגענע די ארויכגעוויזק איך וואלט דינער דיינע

נאסט. דיין
 פריינד, מק איז עד דינער, מק ניט אבער ■דאך איז ער —

נאטם! מיין
צרנענעבען: ער האט בלשאצר׳ן, צו ווענרענדיג זיך אץ
רוימער. קק ניט איז ער אז געזאגט, דאך דיר האב איך —
 האבק מאם דינער, די צו געפאן קעד א זיך ער האט דאן

 צו נעהענפער צונענאכנק איז מצרי דער טיש. צום נעסארמערט
געפרענט: האט און ק-חורץ

 רוימישען א טיט אגנעדופק? שייך דער דיך האט אזוי ווי —
זיך? דאצט גאטען,
זון. א אריוכעם אריום, —
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רוימער. קיין ניט אבער ראך ביסס דו —
ישראלים. נעווען זיינען אבות מיינע אלע —
 זיי־ פון קיינער אז עם, הייסט זאגסטו? — נעוו^ן זיינען —
טער? ניט שוין לעבט
 אבער פשוט. ווי ד־עליקאט, אזוי פינקט געווען איז פראגע די

 ענטפערן צו נייטיגקייט די בףחור׳ן פארשפארט האט אילדערים
איר. אויף

נריים. איז סעודה די —אויכנערופען ער האט — קומט —
 אים האט און האנט די בלשאצר׳ן דערלאננט האט כן־חור
 אריעבטאלישען דעם לויט זיך האבען זיי טיש. צום צוגעפירט

 האבען דינער די קאלדרעס. גואלענע אויף אויסגעזעצט מינהג
 געוואשען זיך האבען זיי און האנטיכער און וואסער געבראכט

הענט. די
 באליבסטע די טיט אויסנעשטעלט רייך געווען איז טיש דער

 פון גרי־נם אויווען, פון אקארשט קיכענם, מזרח־לאנד: פון מאכלים
 — פוטער און האניב מילך, פלייש-געריצטען, פארשיירענע גארטען,
 גאפלען מעםערם,לעפעל, אהן מען האט געבעסען כיד׳המלך. אלצרינג

 גערעדט. ווייניג האבען און הונגעריב נעווען 'זיינען זיי טעלער. און
 איז וואס דיאלעקט, סירישען אויפ׳ן געפירט זיך האט שמועם דער

.וועלט טייל ם ע ד אין פעלקער אלע באקאנט געווען
 און טיש פון אויפגעשטאנען אלע זיינען עסען נאכ׳ן —

אפגערופען: זיך האט בלשאצר
 פארען איך וועל איבערמארגען אדער מארגען שייך, נוטער —

 באר טורניר. צום הצבות די זעהן וויל טאכטער מיין שטאט. אין
 דערוויילע אפפאר. מיין ביז אייך מיט זעהן נאך זיך וועל איך

.ביידען אייך צו פריד נאבט! גוטע א
דינער. א אויף אנגעלעבט בעצעלט, פון ארוים איז ער און

 דער־ קנעכט די פון איינער האט צייצען, א אילדערימם אויף
 אין ארוים איז און אבגעטאן זיי האט ער שיך. זייבע כן-חודן לאבגט

דרויסען.
 איז אזערע, דער פון ברעב אויפ׳ן בעצעלטען, די פון וזייט נים

זייבע בעווענדט ער האט אהין און פאלמעם, גרופע א בעשטאנען
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 אין ליבעס׳ליד זיין פיט צוגאסען זיף האט נאכטינאל א פריט.
 אייערן בן-חורם צו זיף האט פלוצלונג אווענט-לופט. שטילער דער

נעזאנג. א דערטראגען
 טראכט א ער האם — מלאף א פון צי פרוי א פון קול א —

.אן ט גע
 גע" זיינען שטים פרישער יונגער א פון טעגער מעלאדישע די

 דערהערס זיף ס׳האט נעהענטער. און געהענטער אלץ קומען
שי א באוויזען זיף ס׳האט און רודערם, פון פליעסק שטילער -א

 געשוועבט האט שטים איר זיגגערין. די געזעסעץ איז דערין פעל;
 פלייט. א פון קלאנגען די ווי וואסער״שפיגעל שטילען דעם איבער
 פונ׳ם ווערטער די אונטערשיידען שוין געקאנט מק האט באלד

 און ליידעגשאפט גדויסע א לשון. גריכישען רייגסטען אילם ליד,
 געקלוגגען האט נילום־לאנד הייסען צום בייגקשאפט טיפע א

ליד. אינ׳ם
 שא< טונקעלעד א ווי זיף האט זינגערין דער מיט שיפעל ראם

 ק״חור און פאלמען-גרופע, דער פארביי רורכגעגליטשט טען
.טאכטער בלשאצר׳ם דערקאנט ד.אט

 האט — אליין! איז זי שיין ווי און ליד ראם איז שיין ווי —
 אויפגע- איז זיכרון זיין אין אויפגעעטעמט. טיף איר יונגער רער

 אונטער פארשלייערט האלב אייגעץ, גרויסע די בילד: איר שטאגען
 פולע די באקען, אוראלע דאזיגע, די ברעמען, אראפגעלאזטע די

 פון גראציע גאנצער רער און חן-גריבעלעף רי טיט ליפען דויטע
פיגור. שלאנקער הויצער איר

איבערגעחזרט. ער האט —איז! זי שיין ווי —
האסטיגער. קלאפען צו אנגעהויבען האט הארץ זיין און

 אויג גייסטיגען זיין פאר איז רגע אייגענער רער אין אבער
 אזיי פינקט און יונגערם א — פגים אנרעד א ארויסנעשוואומען

 ליירעגשאפטליכען אזא מיט ניט קינדישער, און צארטער — שיין
עגיפטערין. די ווי אויסדרוק

שמייכעל. א מיט ארויסגעמורמעלט ער האט — אסתר! —
 גיין געלאזט לאגגזאם זיף האט און אויסגעדרייט זיף האט ער

געצעלט. ׳צום
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 צריח, טיט גערען אנגעזא&ט אזוי אהער מן איז לעבען זיין
 זיין אין ארם קיין איז ליבע אר5 אז לק,פי^נ*מד,קנ 1אי יםורים
 צייט די געקומען איצט אבער דאם איז געבליבען. ניט הארץ

רערצו?
 באהערשם? אים האט געשטאלטען ביידע די פין וועלכע אבער

 אייך. עניפטערין די אין — דערלאנגט בעבער א אים האט אסתר
ביידע? זיי פין וועלצע זשע? ירעד טא

טייל־ דדינוקר סוף



טייל פערטער



איינם. -קאסיטעל

התראה. די

 אינזעל־פאלאץ רעם פון זאל אין ארגיע דער נאך מארגען אויף
 חברה די געוואלגערט דיוואנען די אויף דך האבען אנטיאכיע אין

 מאקסעגציום שלאף. טיפען א אץ פארזוגקען פאטריציער, יונגע
 אים ארויסגיין — פאלק דאם און אנקומען געמענט האט אליין

 אראפנירערן געטעגט האט סולפיום בארג פון זק; פנים מקבל
 אייבער־ דעם באגריסען צו כדי וואפען־פיץ, פולען אין לעגיאן דער

 זא־ וואם מאצען, געמאגט מען האט פאראדען שענםטע די האר;
 פראכט־ דער וואס אלצדינג, פארטונקלען גלאנץ זייער מיט לען

 וואלטען זיי —געזעהן, געהאט ווען״עס-איז האט מזרח ליבענדיגער
 די. אין שלאף אומגעלומפערטען זייער אין ליגען געבליבען אלץ

 ארער שיכרות פון צופאלען זיינעץ זיי וועלכע אין פאזעם. זעלביגע
 ס׳האט שקלאפען. גלייכגילטיגע די דורך געווארען אוועקגעלייגט

 קאנעןבא- היינט זיך זאלען זיי אז זיין, געמאלט געקאנט גארניט
קאגסול. דעם לכבוד קבלת׳פנים פייערליכען אילם טיילינען

 דורכגע" האבען וואם די, ון5 אלע ניט האבען פונדעסטוועגען
 לאגע. בושה׳ריגער אזא אין געפונען זיך באקכאנאליע, די מאכט

 דאך־פענם" די אין אריינגעקוקט האט באגינען פון שיין דער ווען
 האט און אויפגעהויבען דך מעסאלע ה^ט זאל, דעם פון טער

 יים־טוב רער אז צייכען, א — קאפ ון5 קראנץ דעם אראפגענדמען
 מאגטעל, זיין אין איינגעהילט זיך ער האט דערנאך געענדיגט. איז

 באקכום, פון קרבגות די אויף בליק לעצטען א געט$ן ווארף א
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 זיין צו יין ג געלאזט זיך האט אין אים, פאר געלעגען זיינק וואס
 סע׳ ביינאכטיגער א פון ארוים ניט וואלט אלק ציצעראן וואוינונג.

 געהאט, האט מעפאלע ווי פנים, ערכסטערן א טיט נאטארק־זיצונג
.קערמישל פונ׳ם ארדיפגייענדיג

 קוריערען צוויי ארק צימעד זיין אין זיינען אדום שעה דריי אין
 האנט אייגענער זיין פון באקוטק האט זיי פין יעדערער און

 —אינהאלט דעמזעלביגק און איין טיט פאקעט גוט־פארחתמעטק א
 פרא• געווק אלץ נאך איז וואם גראטום, וואלעריום צו בריוו א

 גערארפט האט קוריערק די פון איינער קיסריה. אין קודאטאר
 איילען און ים; מיט׳ן — אנדערער דער יבשה, דער טיט פארק

 אלע דאזיגע די פון בוהות. אלע טיט געהייסק זיי מק האט
 טע׳ פאר נעווק ס׳איז וויכטיג ווי פארשטק, צו גרינג איז הכנות

 איבערגעגעבק זיכערער און גיצער וואס זאל בריוו זק אז פאלק,
 געשטאנען איז בריוו אין הענט. פראקוראטארם דעם אין ווערק

בזה־הלשון:
יולי, צ11 ,אנטיאכיע,

נראטוס׳ן. צו מעסאלען "פון
מידאם! מיין "א

 מיינע ווענדונג דאזיגע די אומגיט פאר ניט נעם דיך, בעט ,איך
 דאנק- און ליבשאפט מיין פון צייכק א נאד דעדיין זעה דיר, צו

 פון איינעם פאר דיך האלט איך אז פארזיכערוננ, די און בארקייט
 פראפארציע אין זיינק אויערן דיינע אז און בר>מזל׳ם, גרעסטע די

קערפער. דיין טיט
מידאסי מיין ,א

 נאך, איז וואם ניים, וואונדערליך א מעלדען צו דיר האב ,איך
 דיך ס׳וועט אבער השערות, אויף נים מער נעבויט דערווייל אמת,

פאראינטערעםידק. שטארק בלתי׳שום־ספק
 געדיינקסט דו זיכרון. דק אויפצופרישען אפריהער מיר "ערלויב

 וואם בףחור, פירשט אידישען פונ׳ם פאמיליע די מסתמא נאך
 אלטק הגון ירושלים, אין געוואוינט צוריק ארק י סך א מיט האט
 בי" א זיכרון דק הינקט טאמער און שיעור. א אהן רייך אין יחוס
 דיין אויף זיך געפינט וואם שראם, דעד דיר וועט אונטער, פעל

266



 דעדמאנען דך דיר העלפען ניט, טעות קיין האב איך אויב קאפ,
נאמען. דאדגען דעם

 די זאלען )הלוואי לעבען דיין אויף אנפאל פארן שטדאף "אלם
 קיינמאל דך זאל אנפאל דאזינער דער אז ביישטק, אונז נעטער

 פאמיליע די מען האט צופאל!(, פשוטען א פאר ארריסווייזען ניט
 פארמענען דעם און יושר, על־פי איר טיט נעטאן און נעצאפט

 מיט׳ן נעשעהן איז דאם ווי היות און קאנפיסקירט. מען האם אירען
 נערעכטיג אזוי פונקט געווען איז צעזאר^וועלכער אונזער פוץ הסכם

 זיינע אויף פארוועלקען ניט קיינמאל זאלען בלומעץ די — קלוג ווי
 האבען מיר וואס דעם, אין חרפה שום דאך_ניטא'קיין איז—אלטארען!

 קיינמאל וועל איך און מעשה. יענער פון ביינדעל א אפנעלעקט
 די — זאלפט דו סיירען דערפאר, דיך דאנקען צו אויפהערען ניט

 דעם ארויסגעבען מיר אפזאגען זיך —זיין! ניט זאל שעה בייזע
לכל־הדעית! מיר קומט רואם חלק,

 באשלאסען, דעמאלט ביידע מיר האבען געדיינקסט, דו "אויב
 אלע מיר מוזען ציל, אונזער צו קומען צו בעסער וואס כדי אז

 ס׳מויל. אלעמאל אויף פארמאכען חור פאמיליע דער פון מיטגלידער
 שוין זאלען זיי אז אזוי, געטאן זיי מיט מען האט דעריבער און

 נע׳ זיי האבען שטארבען הנם זעהן, ניט וועלט די מער קייכמאל
 ניט מן׳הסתם נאך האסט דו טויט. אייגענעם מיט׳ן דארפט

 און מאמע אנפאלערם דעם צו געטאן האסט דו וואם פארגעסעץ,
 האף פריינדליכקייט, דיין אויף זיך פארלאזענדיג און שוועסטער,

 אויב האבען, ניט פאראיבעל קיין מיד אויף וועסט דו אז איך,
טויט? שוין זיינען זיי אדער נאך זיי לעבען צי פרעגען, דיך וועל איך

 רשות מיר איך נעם גופא, פארברעכער דעם שייך איז "וואם
 לע׳ זיין אויף נעדוארען פארשיקט איז ער אז דערמאנעץ, צו דיר
 דיר האב איך וואס מעשה, די גאלערעם. די אויף לאנג בען

 אומנלויב־ מער נאך פארקומען דיר וועט דערציילען, צו בדעה
 דעם געלייענט אליין האב איך אז זיין, מוסיף וועל איך ווען ליך,

דעם. וועגען באפעל שריפטליכען
 קאפן מיט הער פריגיער, ליבהארציגער מיין אציניד, "און

 אויף׳׳ אויסתאלטען קאן פארמשפטער א אז אכט, אין "נעמענדיג
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 *זי־ הייםש אלץ געווען איך בין יאר, א העבסשענם גאלערע דער
 לצל״הפחות שדין איז לעבען ריין אויף אנפאלער רער אז ער,5

 חתונה געזאגט, בעסער אדער, נעשטארבען צוריק יאר פעף מיש
 אזוי און 5אקעאנירען טויזענט דריי די פון איינער מיט נעהאט

 פלעג קינרווייז — יונג שיינער א זעהר געיוען באמת איז ער ווי
 טאקע על״פי״יושר ער האש — גאנימעד! מיין רופען אים איך

 די אין יט-טאכטער שענסשער דערי צו אריי-נפאלען געמעגט
 גאנצע די איך האב טוים, זיין אין איבערצייגט פ?זםט ארימם!

 פאר־ פונ׳ם חשבון אויפ׳ן וואוילניין געלאזט רוהיג מיר יאר פינף
 צו אים נעהאש עם איך האב גראד גערויסען א אין וואס מעגען,

 די פארמינערן צו חס״וחלילה ניט איך מיין דערטים פארדאנקען!
 רעבטפארטינסטער דו דיר, שילרינ בין איך וואש דאנקבארקייט,

מענשק! אלע פץ צארטפילענדיגסטער און
עיקר. צים צו איך קום איצט ,אץ
 נאר״וואם חברה א לכבוד סעודה א אויף נאכט, לעצטע ,די

 רער געווען בין איך וועלכער אויף רוימער, יונגע אננעקימענע
 באוואוסט, איז דיר ווי געשיכטע. מאדנע א דערהערם איך האב ראש,
 אץ ארויפצוניין מאקפענציוס, קאנסיל דער אץ אהער היינט קומט

 יונגע-לייט, ענדיגע5רבוד-זי די צווישען פרתים. די קענען מלחמה
 פארשטארבענעם דעם פץ זץ א זיך געפינט אים, באנלייטען רואם

 צו געלעגענהייט די געהאט האב איך אריום. קווינטום דואומוויר
 כשעת מאן. יונגען דאזיגען דעם פון געשיפטע די אקוראט דערגיץ

 תאם — פיראטק די נאכיאנען נעלאזט נעהאט זיך האט אריום
 האש—דואומוויר צום נתעלה,געווארען ער איז זיי פארטיליגען פאר׳ן

 אימנעקערש אבער זיך האט ער אז פאמיליע; קיין געהאט ניט ער
 מיט געבראכט ער האט עקספעדיציע, ניצחדנדיגער זיין פון אהיים

 פון יורש דער אץ זון דער אז אוים, זיך לאזט יורש. א זיך
 האסש דו וועלכען בץ-חיר, דערזעלביגער איז אריום קווינטום

 האש וואם בן״חור, זעלביגער רער נאלערעם, די אויף פארשיקט
 ער רודער. זיין ביי שטארבען געזאלט יארען פינף פאר שוין
 גאר אתער אץ מאי, חשיבער רייכער א צוריקגעקערט זיך האט
 בא" צו קנאפ-וואם זיך האסט ו ד מילא בירגער... רוימישער אלם
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 מיין א איך, אבער פעשט; געניג איז לאנע דק אומרוהיגען,
 דיר איך דארף סכנה, וואסער סכנה! נרדים אין בין איך ,מידאם!

דר? ווי נוט אזרי נאך עש וויים רוער דערציילען. גיין 'נים
 וואם!..." איך ווייס "עט, זאנען: אלעס רעם אויף אפשר ,וועסטו

רייר. מערען נאך איך מוז
 נע־ דאזינען פינ׳ם טאטע אדאפטיוועד דער אריוס, "בשעת
 פון ארימס די פון ארויפגעריסען ווידער זיך האם וואס שפענסט,

 שיף זיין איז יס-רויבער, די מים ־ נעקעמפט האט אקעאנידען, די
 גערא־ זיך ה$בען עקיפאזש נאנצען פונ׳ם און גררנד צום אראפ

 ראזיגער רער אט און אליין ארידם — צוויי ווי סער ניט טעוועט
זיינער, יורש

 ברעט, רער פין אראפנענומען זיי האבען רואם שיפסלייט, ,די
 ים-אינדען, די איבער געטראגען זיך האבען זיי וועלצער אויף

 איוננער געוועוען איז חבר טריבונם גליקליכען דעם אז זאגען,
 ער האט שיף, אויפ׳ן ארויפנעצויגען אים מ׳האט בשעת אוץ מאן

רודער׳שקלאף. א פון קליירער די זיך אויף געטראנען
 דו $בער כדי ספק. שום קיין ניטא כמעט איז דעם "אין
 צר דיר איך קום וואם!" איך וריים "עט, זאגען: ניט ווידער זאלסט

 בין איך — צופאל מזלדיגען א דורך אז מידאם, מיין א מעלדען,
 נעצטען איך האב — פארטונען קרבן א אים פאר שולריג באמת

 איך הנם און פניס-אל־פנים, זון געהיימניספולען אריוסעם נעזעהן
 בפרטנר, איך ערקלער דאך דערקאנט, ניט לכתחילה אים האב

 איז וואם בן־חור, איינענער דער בן׳חור, טאקע איז ראם אז
 וואס בן׳חור, אייגעכער דער שפיל-חבה מיין געווען יארענלאנג

 — שפלדיגסטער רער אפילו זיין מעג מאן, א נאר איז ער אויב
 פאטער־ זייץ פאר נקמה נקמה; פון נאר טראצטען איצט ער מוז

 זיך פאר נקמה שוועסמער, און מאמען זיין פאר נקמה לאנד,
פארמענעץ. פארלארענעם זיין פאר נקמה — ועל־כולם — און אלק

 גרא• מיין פריינד,? אוץ בעל-טדבה איידעלער מיין אצינד, "אין
 פונ׳ם נאמען רעם מיט רופעץ צו אויף שוין דיך הער איך — טום!

 סעסטער- דיינע וויבאלד אצינר, — קיניג פרינישין נארישען
 הויב• אזא פאר ווז^לט זיי פארלירען און סכנה אין זיינען ציעם
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 נאב- קלאפ, שווערסטער רער זק ביסט, דו ווי לייט, געשטעלטען
 איך בין אלץ, ראם איבערגעלייענט האבעץ וועטט דו ווי דעם

 פנים דיין פון פארשווינרען וועט ביטול־שמייכעל דק אז משער,
 קעגען טאן צו וואט תחבולות, זוצען צו אנהייבען וועסט דו און

כבנה. דרינגענדער אזא
 איצט זאל וואט דיך, פרענען צו אומפאטיג געווען "ס׳וואלט

 בעסער שוץ, דיין אונטער אצניר זיך שטעל איף אדרבה, זיין.
 וואט אוליסעם, מק פאר אצינר דיך ערקלער איך — נעזאגט

. עצה. נוטער א מיר געבען צו חוב דער ליגט דיר אדיף
 דעם באקימטט דו ווי דיך, פארצושטעלען הנאה האב "איך
 דק און — איינמאל לייענטט דו ווי דיך, זעה איך בריוו. דאזינען

 אבער דורך, מאל א נאך אים לויפסטו דאן ערנסט; ווערט פנים
 בא׳ דער אריבער, איז זיך קוויינקלען דיין שמייכעל; א מיט שוין

 אבער ניט, איך וויים באשלום א פאר וואט — פארטיג איז שלום
 אנטשלאטעג־ די און מערקור פון חכמה די שטעקט אים אין אז

זיכער. איך בין דעם אין — צעזאר פון קייט
 פין וועלען אדום שעה א אק אויפגעגאנגען. שוין איז זון "די

 פארחתמעטער א מיט יערערער שלוחים, צוויי ארויסגיין הויז מק
 יבשה, דער מיט פארט שליח איין בריוו. דאזיגען פונ׳ם קאפיע

 גי־־ וואם מיר פאר איז וויבטיג אזוי ים. מיט׳ן — אנדערער דער
 ביירענש אונזער אז זיין, צו מודיע דיר גענויער וואם און כער

 פץ טייל דאזינען דעם אין געווארען נתגלה ווידער איז פיינד
וועלט. רוימישער רער

אנטיאכיע. אין דא, ווארטען איך וועל תשובה דיין "אויף
 האד זיין וואו דארטק, געפיכען זיך געוויינטליך וועט ,בן״חור

 איילען, ניט אבער זיך זאל מאקסענציוס ווי קאנפיל. דער איז,
 מיט ווערען פארטיג ניט פארט חידש א אין ווי פריהער ער וועט

 צונייפ" ס׳איז ארבעט מין א פאר וואט ראך, ווייפט דו הצגות. די
 וואט נייטיגען, אלעם מיט עם אויטריצטען און חייל א זאמלען

שטעט. אהן לאגד וויכט א אין מלחמה א צו זיך פאדערט
 וואלדי, דאפנעס אין אידען דעם נעזעהן געכטען האב "איך

 מטתטא זיך ער נעפינט דארטען, ניטא איצט ער איז טאמער און

270



 האבק צו גרינג זיין וועט מיר אז אזוי נאהענט, דער אץ ערגעץ
 פארט וואו פרעגען, געווק טיף זאלפט דו ווק אויג. אויפ׳ן אים
 מ׳קאן אז זיצער, אויף נעענטפערט דיר איך וואלט איצט, ער איז

 שייך פון געצעלט אין פאלמק־וואלד, אלטען אין געצינק אים
 סך קיין ניט משמעות שוין זיך וועט וואם בוגד, דעם אילרערים,

 ניט זיך זאלסט האנט. שטארקער אונזער פץ ארויפררייק קאנק
 מלחמה דער צו הכנה ערשטע מאקפענציוסעס אויב חידושק,

 אפשי־ און שיף א אויף אראבער דעם אוועקצוזעצען — זיין וועט
רוים. קק אים קען

 דער וואו מקום, דעם וועגען מאריך אזוי דערפאר בין ,איך
 גראטום, דערלויכטענטיגער דיר, פאר ווייל אויף, זיך האלט איר

 מיטלק א פאר וו^ם באשליסען, ביים וויכטיג זעהר זיין עם רארף
 *רער שצל איינענעם מיט׳ן בין איך אננעמק. איס קעגען מ׳דארף
 געווא־ נרעסער הצמה מיין איז דורכדעם אז האלט, )און נאנגען

 אץ האבק מען מוז ענין יעדען ,ביי פלאן יעדען ביי ראם רק(,
י. ו ז א י וו און ו א וו ן, ע וו — פאקטארען דריי זינק

 גאר מאך ראן ארט, רער איז אגטיאציע אז האלפט, דו ,אויב
 איבערגע־ ריין טיר, איבער ענין דעם . ניב אץ ניט שיהיות קק

תלמיד, פייאיגסטק און פריינד געבענפטק
מעסאלע/



צוויי. קאפיטעל

טורניר. צום הכנות די

 פץ ארויס זיינען שלוחים די וואם שעה, אייגענער דער אין
 אין אריין בףחור איז בריוו, פארחתטעטע די מיט הויז מעסאלעם

 ער אבער פריה, זעהר נעווען נאך ס׳איז געצעלט. אילדערימס
 אפגענע־ און אזערע דער אין אויסגעבאדען געהאט שוין דך האט
 ארבעל, אהן טיניקע א אין אנגעטאן געווען איז ער אנבייסען. סען
קניה. די צו ביז קאם נעגרייצט אים האט וואם

דיוואן. פון באגריסט אים האט שייך דער
 באטראב׳ נעזאנט, ער האט — זון! אריוסעם דיר, צו פריד —

 קיינמאל נאך איז אים אירען. יונגען דעם התפעלות מיט טענדיג
 בליהעג" פון בילד הארמאנישער קיין זעהן צו אויסגעקומען ניט

 די — מעגליכקייט זעלבפט׳באוואוסטער קראפטפולער, דיגער,
דו? און נו, אויך. איך דאסגלייבען גרייט, זיינען פערד
 איך שייך. גוטער פריינדשאפט, דיין פאר דיר דאנק איך —

גרייט. בין
הענט: די טיט געטאן פאטש א האט אילדערים

פערר. די אריינפירען הייסען וועל איך —
געפרעגט. בן׳חור האט — געשפאנט? שוין זיינען זיי —
ניין. -
 דורב־ ס׳איז באזארגען. שוין אליין עם וועל איך לאז, טו —

 זאלען איך, און אראבער דייגע הייסט דאם מיר, אז נייטיג, אוים
 זייערע יויסען מוז איך אנדערן. מיט׳ן איינער ווערען באקאנט
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 קענען דארף איך באזונדעת יעדען רופען קאנען צו כדי געמען,
 טא" מענשען. די ווי אזוי דאך זייגען זיי רען כאראקטער, זייער
 זיינען טאמער שטריינג, זיין מען מוז היציג, צו זיי זיינען מער

 אויפמונטערן, און צערטלען זיי מען מוז צוריקגעהאלטען, זיי
רימענס. די בריינגען דינער די הייס

געפרעגט. שייך רער האט —אויך? וואנען דעם און —
 האסט, דו אויב ניט. היינט איך דארף וואגען דעם ניין, —

 רייטען זיך לאזט וואם פערר, פינפטען א בריינגען בעסער היים
פיר. יענע דיינע ווי לויפען גוט אזוי פונקט קאן און ואטעל א אהן

 . א תיכף האט ער נייגעריג, העצסט געווארען איז אילדערים
באפוילען: האט און דינער א נעטאן רוף

 ווערען געבראכט זאל פערד פיר די פאר געשפאן דאם —
סיריוס/ פאר צוים רער אוץ

דיוואן. פון אויפגעהויבען זיך ער האט ווערטער די טיט
 האלט, אויך מיך האט ער און ליבלינג מיין איז סיריוס —

 גע- אין — הבירים מיר זיינען יאר צוואנציג צייט אריוס. פון זין
 איג־ געווען מיר זיינען תמיר מדבר, רער אין שלאכט, אין צעלט,

ווייזען. אים דיר וועל איך קום איינעם.
 בן־ דורכגעלאזט האט און פארהאנג רעם אפגעשארצט האט ער
 פערד אלע געצעלט. פון אפטיילוגג צווייטער רער אין חיר׳ן
 קאפ, קליינעם א מיט זיי, פץ איינער שייך. צום צוגעגאנגען זיינען

 א ווי אזוי האלז, אויסגעבויגענעם א מיט אויגען, פייערדיגע מיט
 ברוסט, ברייטער נעזונטער א מיט און פיילענבויגען, אנגעצוינענער

 רוייכע א גריווע, געדיכטע א אראפגעפאלען ס׳איז וועלכער איבער
 צו" שטיל מלא״שמחה זיך האט פרויען־האר, ווי נעקרויזטע א ■אץ

בעל״הבית. זיין דערזעהענדיג הירזשעט,
 שייך רער האט — !פערד בראווער מיין דיר מארגען גוט —

 אץ פעל. טונקעל״ברוינע זיין ליבשאפט מיט גלעטענדיג געזאגט,
 ז אי ראם — :צוגעגעבען ער האט חור׳ן ־ בן צו זיך ווענדענדיג

 רער אין ווארט מאמע די מירא, פית .די פוץ טאטע דער סיריוס,
 זאל איך אז טייער, צו מיר איז זי צוריקקומען. אונזער אויף היים

 וואו געגענט, דאזיגער רער אין אהער זי בריינגען צו ריזיקירען
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 שטארקט איך האב אגב מייגע, ווירער האנט שטארקערע א ס״הערשט
 שטארק האב איך—שטייכעל א מיט צוגעגעבען ער האט—מירא
 קאנען זיך זאל אוגזערער שבט דעי אז אריום, פון זין דו מורא,

 פארערען אלע :שטאלץ און כבוד זייער איז זי איר. מיט שיידען
 קאפי׳ אירע אונטער געווארפען פיייר טיט זיך וואלטען אלע זי,

 : טיר ביי פרעגען מדבר, דער פון זין רייטער, טייזענט צעהן טעם.
 געזונט, איז זי אז תשובה, די באקומענדיג און ?״ מירא מאכט ,וואס
!״ גאט איז געבענטשט !גאט איז ,געלויבט :אוים זיי רופען
 —שייך? שטערן, פץ געטען דאך זיינען דאם סיריוס! טירא, —

 אויס־ האט און פערר די צו צוגעגאגגען איז געפרעגט, בן־חור האט
,האגט. די צו^יעדערן געשטרעקט

 ווען האסט — נעענטפערט אילרערים האט — ? וואס איז גו, —
? מדבר דער אין נאכט א פארבראבט

גיין. —
 שטע" די שליטה א פאר וואס וויסען ניט קאגסטו אזוי, אויב —

 ביי מיר געמען דאגקבארקייט פאר אראבער. די אויף האבען רען
 באליבטסטע אונזערע זיי גיבען און זייערע; נעמען די איבער זיי

 מירעס, וייערע געהאט האבען עלטערזיידעס טייגע אלע פערר,
 אויך זייגען אירע, קיגרער די דאזיגע, די אט אץ ; איך ווי פיגקט

 דאס אץ ל ע ג י ר איז דארטען יעגער אן שטערן. נאך גאמען א
 וואם דער אט און ר י א א ט א איז דער אט ;ם ע ר א ט נ א איז
 איגג" דער ץ, א ר א כ ע ד ל א איז אים, לעבען איצט שטייסט די

 דער^ערג־ גיט ווייט פוגדעסטוועגען אבער משפחה, רער אין סטער
 דיר ס׳וועט אז טראגען, דיך ער ווער ווינט קעגען !ניין א סטער

 יעט׳ דיין פאלגען וועט ער אויערן, די אין רוישען צו אגהייבען
 גרויסקייט דער ביי שווער איך א, אריים. פץ זץ באפעל, ווירער

 ער וועט לייב א פון פיסק דעס אץ אפילו אז — המלך שלמה פין
דערצו. דערוועגען זיך וועסט דו גאר אויב טראגען, דיך

 אגגעזאטעלט אליין האט בן־חור געשפאן. דאם געבראכט מ׳האט
 אגגעטאן זיי און געצעלט פון זיי ארויסגעפירט אליין פערר, די

ציימעל. דאס
געזאגט. ער האב — פיריוס׳ן טיר בריינגט —
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 ארויפגע" ניט בריה׳שער וואלט אראבער געבוירענער א אפילו
רוקען. יאג־פערדם אייפ׳ן שפרונגען

אהערי ציי־מעל דאם איצט —
 גע־ גרויס טיט עם האט ער און דערלאנגט אים עם ט־האט
געמאכט. צורעלט •ניטשאפט

 פארטיג. בין איך — געזאגט ער האט — י שייך גוטער —
 אין וועג דעם ווייזען מיר צופריהער אויף ארויספארען אימיצער לאז

ארויס. וואסער מיט מענשען דיינע פון עטליכע שיק און אריין פעלד
 זיך האבען פערד די כשורה. צוגעגאנגען איז ארויספאר רער

 זיך האט אנטרייבער נייעם זייער אין זיי צווישען געשראקען. ניט
 רוהיגע בן״חורם הסכם. שטומער א אייגגעשטעלט שוין קאנטיג

 האט עי צוטרוי. פערדם די געוואונען משמעות האט דכעיקייט
 אג• נאר רייטוואגען, אין ווי סדר, אייגענעם רעם אין געשפאנט זיי

 סי" אויף רייטענדיג געןעסען ער איז וואגען, אין שטיין צו שטאט
 שמיי• צופרירענעם א מיט נחת. געקליבען האט אילדערים ריוס׳ן.

 ער "ניין, נעמורמעלט: און בארד די געגלעט זיך ער האט כעל
 גאל׳ איז ער !״ ניט אז גאט, ביי שווער איך רוימער, קיין ניט איז

 מאנס• — דערפעל פונ׳ם איינוואוינער אלע און צופוס, געגאיגען
 רער• מיט פול אלע באלייט, אים האבען — קינדער ווייבער, ביל,

 פון ביטחון דעם אהן אבער זארג, און אומרוהיגקייט עלביגערז
האד. זייער

 געפאסט ניט זיך האט און ברייט גענוג געווען איז פעלד דאם
 די לויפעץ געלאזט צועדשט האט בן־חור פאר־פראבעם. די פאר

 אלץ אין — ראן אין ליניע, גלייכער א אין אץ פאמעליך פערד
 גיך״גיך לויפען געלאזט זיי ער האט דערנאך קרייזען. כ-ייטערע

 זיי ער האט שטארקער, אמאל וואט פערד זיין אנטרייבענדיג און
 איינ" ער האט זיי, אויפגעמושטירט גאלאפ. יאגען צו געצוואוננען

 צו אנגעהויבען ער האט סוף צום אץ קרייזען, די געמאכט גער
 — לינקס רעכטם, פאראויס, אהץ, דא אהער, דא פערד די טרייבען

 איינגע• ער האט צייט, שעה א אדי אפגעפארען אויפהער. א אהן
 איל" צו צוגעפארען טריט״ביי־טריט איז און ערד5 די האלטען
.דעדימען
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 — געזאגט ער האט — אפגעטאן איז ארבעט עיקר רער —
 שייך מזליטוב, קומט דיר איינאיבען. נאר זיך מען דארף אצעד

 ניב דאזעע. די אט ווי דינער אזעלכע האסט דו וואס אילדערים,
 —פערד זיין פון אראפשטייגענריג צוגעגעבען, ער האט—קוק א נאר
 זיי £על; רויט־ברוינער זייער פון גלאנץ אויפ׳ן ניטא איז פלעק קיין

 קומט דיר יע, געיעג. אנהייב ביים ווי נרינג אזוי פעקט עטעמען
 אנגע" האט ער — חרפה נרויסע א געווען ס׳וואלט און מזל-טיב,
 מיט — פנים זקנ׳ם דעם אויף אועען פייערדיגע זיינע שמעלט
ניט... און זיין צו מנצח ניט פערד אזעלצע

 זיך ווערענדיג רויט און געווארען אנטשוועען פלוצלונג איז ער
 בלשאצר׳ן, באמערקט שייך לעבען ער האט איצט ערשט פארניעט.

 לעבען און שטעקען, ףאוי אנגעשפארט געשטאנען איז וואם
 אין מאל צווייט א זיך איינקוקענדיג פרויען. פארשלייערטע צוויי אים
 אננע" אים האט הארץ דאם דערקאנט. זיי פון איינע ער האט זיי,

מיצרית!" די —זי איז דאם קלאפען: צי הויבען
זיינע: פראזע פארענדיגטע ניט די דערזאנט שטיל האט אילדערים

שונא! דעם אן נעמען צו נקמה ... —
צוגענעבען: ער האט קול אויפ׳ן הויך און
 פון זון ביטחון. מיט פול בין איך מורא. קיין ניט האב איך —
 דער אויב האבען. דארף איך וועלכען מאן, דעי ביסט דו אריום,

 ווי זעהץ, שוין וועסטו אנהייב, דער ווי אזא פונקט זיין וועט סוף
 צו מיטלען די האט וואם אראבער, א פון שכר דער ס׳איז נרוים

פארדינט. עם האבעץ וואם די, באלוינען
 עניוות מיט בן־חור האט — שייך! איירעלער דיר, ראנק איך —

פערד. די §אר וואסער בריינגען מען לאז — נעענטפערט.
 צו פערד די דערלאנגט ער האט האנט אייגענער דער מיט

טרינקען.
 און פיריוס׳ן אויף ארויפגעשפרונגען ווידער ער איז דעם נאך

 איז פריהער ווי אזוי איבונגעך, די אנגעהויבען איבעראניים האט
 ביס" און גאלאם, צו געלאף פון געלאף, צו טריט פון אריבער ער

 לויפערס אומערמידליכע די נעטאן לאז א ענדליך ער האט לעכווייז
 גע• איז צוקוקער די פון אינטערעם דער קאריער. גאנצען אין
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 בריהשאפט, די פיי באוואונדערט האבק זיי רגע. פון וואם וואקפען
 די פיי פערד, די געקירעוועט האט אנטרייבער ער ד וועלכער מיט

 גע. זיינען וואם .אראבער, די פון אויפגעהאלטענקייט וואונדערליצע
 גע" זיי האט וואס האנט, דער טיט הסכם שטענדיגען אין לאפען

 קראפט הארמאניע, פול געווען זיינען באוועגונגען זייערע קירעוועם.
 נע־ גיט זיי אין זיך האט אנשטרייגגונג פון סימן קיין און חן און

 ווייל ניט זיך טראגען פערד די אז געדאצט, דך ס׳האט טערקט;
 ניט איז לויף זייער אין ווילען, אייגענעם פונ׳ם נאר זיי, מ׳טרייבט

 דעם אין פגימה קיין ניטא פ׳איז ווי אזוי פגימה, שום קיין געווען
אהיים. אום פארנאצט דך קערען וואס שוואלבען, די פון פליהען
 די פון התפעלות די ווען איבונגען, די פון ברען רעכטען אין

 אויפ׳ו דך האט מדריגה, העצפטע די דערגרייכט האט צוקוקער
שייך. צום צוגעגאנגען איז און מלוך געוויזען פעלר
 ווי געזאנט, ער האט — שייך! שליחות, א דיר צו האב איך —

 רעם רגע א איבעררייפען מעג ער אז באמערקט, האט ער גאו־
פותר. דעם סימאגירעם פון שליחות א — ספעקטאקעל שפאנענדינען

 — אויסגערופען אראבער דער האט — סימאנירעס׳ן" פון —
 זיינע! אלע פארלענדען אבדון זאל הלוואי י גוט איז דאם ,א

שונאים!
 זיין דיר איבערצוגעבען אנגעזאנט מיר ער האט כל*קודם —

 —ראן און — פאדגעזעצט מלוך האט — שלוס-עליכם הארציגפטען
 איבערצולייענען אים בקשה, דער מיט בריוו דאזיגען רעם אט

תיבף-ומיר. י
 פאקעט, פונ׳ם חתימה די אייפגעבראכען נלייך האט אילרערים

 דינפטען פונ׳ם זעקעלע א פון און דערלאנגט, אים האט מלוך נואם
 גלייך זיך האט ער בריוו. צוויי ארויפגענומען ער האט לייווענט
.לייענען זיי נענומען

איינס: נומער בריוו
אילדערים. שייך צום ,סימאנירעם

מיינער! פריינר ,א,
 סאמע די אין ארט א פארנעמפט דו אז וויפען, זיי "דאשית׳כל

הארץ. מיין פון טיפענישען
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:וואם אט דערנאף ,אץ
 וואם געשטאלט, פץ שיין בחיר, יא אצינד זיף נעפינט דיר ,ביי

 אדאפ• א אבער טאקע, עם איז ער און וון? א אריופעם זיף רופט
טירטער.

טייער. זעהר מיר איז ,ער
 היינט מיר צו קום אויפטערלישע. א זעהר איז געשיכטע ,זיין
 דיר טיט זיף וועל און דערציילען, דיר זי איף וועל ■ מארגען, אדער
זיין. מיישב

 ניט זיינעץ זיי נאר אויב זיינע, פארלאננען אלע טו ,דערוויילע
 הוצאות, ק^סטען דאר^ען ראם וועט טאמער ערע. דער קעגען

זיף. אויף זיי נעמען צו מתחייב זיף איף בין
בחור. מיט׳ן זיך אינטערעסיר איף אז זאנען, ניט קיינעם ,זאלפט

 דייניגע אלע אץ טאבטער זיין מיט בלשצר׳ן געריפען לאז ,איף
 אדיין. צירק■ אין טורניר פון טאג אינ׳ם אלעמען אויך פארבעט און
ערטער. געדוננען שלין האב איך

הויז. גאנצע דיין צו און דיר צו ,שלום
 ניט אז מיינער, פריינד א זיין, איף קאן אנדערש דען ,וואם

? פריינד דיין
סימאנידעס".

צוויי. נומער ברית
אילדערים. שייף צום ,פימאנידעם

!פריינד ,א
בשורה. א דיר איף שיק מיינע ערפארונגען שפע דער ,פון

 ארעד געלט האבען וועלכע ניט״רויטער, אלע זאכען\וואס ,פאראן
 *זא :אזעלפע פץ איינע התראת מין א זיי אין זעהען נוטס,

 פאם" הויכען א פארנעמט וואס רוימער, א פץ אנקום דער איז ען5
מאכט. גרוים מיט באקליירט איז און טען

מאקסענציום. קאנפול דער אן אהער קומט ,היינט
גיטער. רייכע האסט דו ווארום י פארזיכטיג ,זיי־זשע

 וועגען, די אויף שומרים טרייע דיינע אנזאגען תיכף־ומיד "שיק
 ארום־ נוט זאלען זיי אז דרום־זייט, צו אנטיאכיע פון פירען וועלכע

 טאמער צוריק. אדער אהין איילט וואם קוריער, יעטווידער זוכען
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 אדער דיר צו ות5*ש א האט וואס כתב, א אימיצען ביי זיי נעפינען
איבערלייענען. אים מוזטו עסקים, דיינע צו

 בארארפט נעצטען נאך איינענטליך האסטו בדיור דאזינען ,דעם
 אויב שפעט, צו ניט אויך איצט נאך איז פונדעסטווענען קריגען,

מיטלען. אננעמען תיכף-וםיר וועסט דו נאד
 אנט• פון קוריערען אפנענאנגען פריה היינט שוין זיינען "טאמער

 די מיט באקאנט גוט זיינען וואם מענשען, דיינע קאנען יאכיע,
איבערנעמען. און אניאגען זיי ווענעלאך, ארומיגע

שיהיית, קיין ניט ,מאך־זשע
פארברענען. איבערלייענען נאכ׳ן זאלסטו בריוד דאזיגען דעם"

פדיינד. דיין אלעמאל אויף בין איך פריינד, ,מיין
סימאנידעס".

 זיי אילרערים האט מאל, צווייט א בריוו די איבערנעלייענט
נארטעל. אין פעקעלע דאם פארשטעקט און צוריק איינגעוויקעלט

 געענדיגט. דך פעלד אויפ׳ן איבוננען די האבען דעם נאך באלד
 האט סוף צום צוויי, שעה א אוועקנענומען זיי האבען בסך״הכל

 צונעפא־ טריט ביי טריט איז און פערד די פארקערעוועט ק-חור
אילדערימען. צו רען

 וועל — געזאנט ער האט — שייך ערלויבעניש, דיין מיט —
 און אדיין, געצעלט אין צוריק אפפירען אצינד אראבער די איך
ביסעל. א ארויספירען ווידער זיי איך ורעל ווארמעם נאך

 אילדערים סיריוס׳ן. אויף רייטענדיג געזעסען נאך איז בן׳חור
:נעזאנט האט און צוגענאננען אים צו איז

 נאכ׳ן ביז אריוס, פון ן זו רשות, דיין אין אפ דיר זיי ניב איך
 האסטו שעה דייצוויי פאר געפעלט. דיר וואם זיי, טיט טוט טורניר;

 ביי• זיינע זאלען שאקאלען —רוימער, א ווי מער אויפגעטאן זיי טיט
 ורע־ טיר וואכען. צוויי פאר אויפגעטאן ניט וו-אלט — עסען! נער
זיין. מנצח וועלעץ מיר אז אילדערים, בין איך ווי זיין, מנצח לען

 מ׳האט ביז פעדד, די ביי געצעלט אין געבליבען איז בן׳חור
 אזערע אין אריסנעבאדען זיך ער האט דערנאך ; באזארגט ניט *ז
 בוח־ דער וואם שייך, מיט׳ן וויין גלעזעל א אויסנעטרונקען און

 זיך ער האט דאן סכנות. נאר צושפילט זיך האט זיינער הדימיון

279



 מים איז און מלבושים, אירישע זיינע אין איבערגעטאן ווירער
פאלמען. די ץ5 שאטען אינ׳ם שפאצירען וויילע א ארוים מלוכ׳ן

 האט דערנאך זאצען. סך א וועגען געשמועסט לאנג האבען זיי
:נעזאגט בףחור
 מיין אפנעבען דיר מ׳זאל צעטעלע, א געבען דיר וועל איך —

 די פון בריק דער ביי טייך ברעג אויפ׳ן אצסניה דער אין געפעק
 אהערצו. היינט נאך מיר עם בריינג קאנסט, דו אויב סעלעווקירען.

 דאס אויב מלוך, גיטער ,בעטען דיך איך וויל עפעס נאך און
טירחה... גרויסע צו קיין ניט דיר פאר איז

 אים גרייטשא§ט זיין אין פארזיכערט היץ מיט אים האט מלוך
דיגען. צר

 דאנק איך — געזאגט בן־חור האט — מלוך דיר דאנק איך —
 §ארט דאך זיינעץ מיר ווארט. דיין ביי ריר באפ און זעתר, דיר

 איז שונא אונזער און שבט, אלטעץ אייגענעם פונ׳ם ברירער עפעם
 איל׳ שייך רעם מענש. פראקטישער א ביזטו קורם־כל רוימער. א

אזעלכען... פאר ניט איך האלם דערים
 ערנסט מלוך האט — פראקטיש זעלטען זיינען אראבער די —

געטאן. זאג א
 מלוך. כיטרעקייט, זייער אין לייקען איך אז ניט, הייסט דאס—

 ס׳וואלט און וואך. דער אויף זיין צו ניט שאדט ונדעספוועגען5
 זיך כדי צירק, אין אוועק וואלסט דו ווען בארוהיגט, זעהר מיך

 תנאים אלע ערפילט אילדערים ה$ט צי איבערצייגען, צו אליין
 נאך מען קאן ניט א ; טורניר צוט שייך זיינען וואס תקנות, און

 ס׳וואלט וועג. אין מניעית ליינען אויגענבליק לעצטען אין חלילה אונז
 קא׳ א איינשאפען געקאנט מיר וואלסט דו ווען גוט, זעהר געווען

 געקג־ ניץ צו שטארק מיר וואלס ראם צירק־תקנות; די פון פיע
 כ׳וועל פארבען וואסערע וויסען, וועלען איך וואלט אויך מען.

 דעם פון נומער דעם וויסען איך מוז אבער עיקר דער טראנען,
 ארענע דער אויף ארויספארען דארפען וועל איך וואנען פון שמאל,
 אדער רעכטם מעסאלעם, לעבען שמאל דער זיך געפינט טאמער
 אזוי ערטער די איבער מאך זעה טא ניט, אויב גום. איז לינקס,

 דך איך קאן רוימערם. דעם לעבען אויסקומען זאל שטאל מיין אז

280



? מלוך זיכרון, דיין אויף פארלאזען
 קיינמאל אבער אפגענארט, יע אפשר אמאל מיך האט ער —
למשל. איצט, ווי אזוי געקומען, הילף צו אים איז הארץ ראם ווען ניט,

 מיר טאן דיך בעטען דערוועגען זיך איך וועל אזוי, אויב —
 האלט מעסאלע אז באמערקט, נעכטען האב איך טובה. א נאך
 ווארום עם, מאג ער און — רייטוואנען זיין מיט גרוים זעהר זיך

 זיינעם. פון טייערער קאם איז רייטוואגען בעסטער קייזערס דעם
 אדער גרינגער א איז ער צי ,דערניין געקאנט וואלסטו אפשר

 נעהענטער אים ווילסט דו אז אויסרייד, אוגמערן למשל, שמערער, א
 וואג זק אקוראט וויסען צו וויכטיג זעהר איז מיר פאר ? באקוקק

 איינגעבען, ניט עם דיר זיך וועט מלוך, טאמער און מאם, און
 איבער אקט די איז הויך ווי ווערעי, צו געוואר כאטש זעה טא

 רער אז ניט, דך ווילט מיר ? מלוך מיך, פאדשטייסט דו ערד. דער
 רייט־ זיין פין פראבט די איך. ווי שאנסען מער האבען זאל ררימער
 ער וועט זיין, מנצח אים איך וועל טאמער ,ניט מיך ארט וואנעץ

 נאך וועט טריאומף מיין און מפלה זיין פילען טיפער נאך דערפאר
 אנט• שאנסען ממשות׳רינע ער האט אבער טאמער זיין. גרעסער

דערניין. זיי איך מוז בדר, קעגק
 דו—אויפגעשריען מלוך האט — פארשטיי! איך פארשטיי, איך

 *מי דעם פון ליינג די באצייצענט וואס שנור, א האבען דארפסט
ערד. דער צו ביז אקס טעלפינקט

 כקשה לעצטע מיין איז ראם מלוך, נו, איך! מיין טאקע דאס —
ארק. געצעלט אין צוריק גק לאמיר קגם דיר. צו

 דינער, א געטראפען די האבען נעצעלט אין אריינגאנג ביים
 ריש•5 מיט פלעשער פאררויכערטע די אננעפילט האט וועלצער

 מלוך אץ גלעזלעך. צו געבעטען האבעץ די קומים. צוגעגרייטען
ארק. שטאט אץ אוועק דעם נאך גלייך איז

 ארויסגעשיקט אילדערים האט שפאציר זייער פץ צייט דער פאר
 האט סימאנירעם וואם דאס, שומרים זיינע אנצוזאגען רייטער א

 וועלכען אויף אראבער, א געוזען איז שליח דער געהייסען. אים
 ניט ער האט געשריפטם שום קיץ פארלאזען. געקאנט מ׳האט][זיך

זיך.י מיט געהאט
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דריי. קאפיטעל

מיצרית. די 6\

 גע" א טיט דיר צו טיך שיקט טאכטער, בלשאצר׳ם איראם, —
 ער בשעת בףחור׳ן, צו געזאגט דיכער א האט—שליחות א און ריס

נעצעלט. אין אפרוהען צוגעלייגט זיך האט
? שליחות א פאר וואם טיט —
 אי- דורכפאדען איר זיך^מיט וועפטו אפשר פרעגט, איראס —

? אזערע דער בער
איר. זאג אזוי בריינגעץ. אליין השובה די איר וועל איך —

 אייניגע אין און שיך די זיך דערלאנגען געהייסען האט בן־חור
מיצרית. שיינער דער צו וועג אויפ׳ן געווען שוין ער איז טינוט
 איבער נעשפרייט שוין זיך האבעץ בערג די פון שאטענם די
 פון נאכט. דער פון אנקום דעם אנזאגענדיג פאלטען־וואלד, דעם
 די פון גלעקעל-קלינגען דאם דערטראגען זיך האט ווייטענם רער

 פאסטא׳ די פון קולות די און רינרער די פון מעקען ראם שאף,
 לע" דאס טשערעדעס. זייערע אהיים געטריבען האבק וואס כער,

 צום געווען געגליצען אופנים אלע אין איז וואלד פאלמען־ אין בען
מדבר. דער פון פאשע-ערטער קארגע די אזיף פאסטאכער־לעבען

 אין איבונגען די ביינעוויינט טיטאג נאך האט אילדערים שייך
 סי־ אויף אריין, שטאט אין אוועקגעפארען ער איז דערנאך פעלר.

 אוט׳ באוויתען געקאנט ער וואלט אפשר איינלאדונג. מאנירעפעם
 געהאם האט ער ווי אווי אבער צוריק, אויפדערנאכט זיך צוקערען

 ניט זיך האט ענינים, וויבטיגע סך א פריינד זיין טיט ארומצוריירען
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 אין אזוי אט גיך. אזוי קומען אהיים זאל ער שצל, אויפץ געלייגט
 געגעבען, אצטונג אליין האט ער אליין. איינער געבליבען בן־חור
 פון וואטער אין נעודען טובל זיף האט פערד, די באזארנען מ׳זאל

 איבערנעכיטען און זיף פון שטויב דעם אפנעוואשעץ אזערע, דער
 גע• איז וואס מלבוש, געוויינטליכען זיין אויף טוניקע רוימישע די

 צדוקי. אמת׳ן א פאר נעפאסט ס׳האט ווי ווייסער, א אינגאנצען וועץ
 זיין אדאנק ער האט אווענט-מאלצייט, דעם אפגעגעסען פריה

 גרוי־ די פון אויסגערוהט און פדיש געפילט זיף יוגענד קרעצטיגער
טאג פאר׳ן אנשטריינגונגען סע

 אץ לייקענען וועלען צו אויפריצטיג ניט און קלוג ניט ס׳איז
 נשמה פיין־פילענדיגע א שיינהייט. דער פון אלמאצטיגקייט דער
 פיגמאליא־ פון מעשה די השפעה. איר פון באפרייען ניט זיף קאן
 שיינ< פאעטיש. ווי נאטירליף, אזוי פונקט איז סטאטוע זיין מיט נען

 האט מאצט דאזיגע די אט אוץ מאבט, א בעצם שוין איז הייט
בן־הור׳ן. זיף צו געצויגען אצינד
 שיין פרוי, וואובדערשיינע א אים פאר געווען איז עגיפטערין די

 שטענדיג זי איז אויג גייסטיגען זיין פאר געשטאלט. און פנים פדן
 ער קוואל. ביים געזעהן געהאט זי האט ער ווי אזוי, געשטאנען

 פון כישוף רעם אץ שטים איר פון צויבער רעם געפילט האט
 מאנדעלפארמיגע שווארצע, זאנפטע, נרויסע, יענע —אויגען, אירע

 אויגען, יענע פאלק, איר פאר צאראקטעריסטיש זיינען וראם אויגען,
 וואלט שפראך רייכסטע די ווי מער, סף א געזאגט האבען וואס

 אין פלעגט איר, וועגען טראצטענדיג אויסדריקען. געקאנט עם
 גרא־ שלאנקער, הויכער, איר פון בילד דאם אויפשטיין דימיון זיין

 ברייט־געפאלב׳ רייכע אין איינגעהילט געשטאלט, ציעז-איידעלער
 גאנ־ דעם נשמה זיין אין ארויסגערופען האט וואם קליירער, טע
 באהערשט המלך. שלמה פץ שיר׳השירים ליידענשאפטליצען צען
 אויס" איר צו געגאנגען ער איז געפילען, און מחשבות אזעלכע פץ

 פאר האט וואס בילד, דאם ווי אזא באמת זי איז צי צופרובען,
 איר, צו געצויגען אים האט ליבע די ניט געשוועבט. אויגען זיינע

 אפשר ק$נען וואם ניימריגקייט, די אץ באוואונדערונג די נייערט
ליבע. דער פון קול־מבשר׳ם די זיין
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 זעהר געווען אין אזערע ברעג ביים שיפלאף די פאר פטאנציע די
 עמלי• מיט פלאטפארמע א פון נאד באשטאנק איז זי ; פשוטע א

 קור־ פונ׳ם שטאפעל אייבערשטק דעם אויף לאטטערן־פלופעס, כע
 שטיין געבליבען בן״חור איז פלאטפארמע דעד צו אראפגאנג צק

 אנטפלעקט זיף האט וואם בילד, דעם דורך ארט צום צוגעקאוועט
אוינק. זיינע פאר

 גרינג שיפעלע, א געווינט זיף האט וואפער קלארק דעם אויף
 קאם" ביים וואם דערזעלבינער, — בושי א איי. א פין שאל די ווי

 געזע- איז — קעמעל רעם אנגעטריבען ער האט קוואל טאלישק
 גע־ שארפער נאף האט מלבוש שניי-ווייסער זיין רורער, ביים פק

 שיפעלע גאנצע דאס הויט״פארב. זיין פון שווארצקייט די מאכט
 צור׳ער פון קישעלעף און טעפיצער מיט אויפגעלייגט נעווק איז

 מיצרית די געזעסק איז רודער - לעגק ביים שטאפק. פירפורנע
 אע• רינפטע וואלקק אמת׳ן א פון ארויפשווימענדיג ווי אזוי אליין,
 נאקעט געווק זיינק $רימם אירע שפיצען. אין שלייערם דישע

 זייער אז זיי, וועגען זאגען צו ווייניג פ׳איז אקסלען. די צו ביו
 צו- האט זיי אין אלצדינג ;פגימה שום א אהן געווען איז פארם

 זיי• האלטונג, זייער אפילו אויפמערקזאמקייט, די זיף צו געשמירט
 פול און חנ׳עוודיג7אויםגעזעהן האבק פינגער די זאגאר ז פאזע ער

 פון מופטער א געווען איז כאזונדער אבר איטליכער ,אויסדרוק
 האלדז איר באשיצט האט שאל לייבטער א שלימות. פלאסטישער

 ניט אבער זיי האם $ווענט״לופט, קילער דער פון פלייצע און
אינגאנצען. פארדעקט

 דאזיגע די באמערקט ניט כן־חור האט בליק ערשטק ביים
 אזוי איינדרוק, אלגעמיינעם דעם בלויז געפילט האט ער 5 פרטים

 אים אין זיף איינקוקענדיג ניט שיין, שטארקק א פילען מיר ווי
 געקומען אים זיינק ניט׳ווילענדיג אים, אנאליזערענדיג ניט און

שיר״השירים. פון ווערטער זינק אויפ׳ן
 קוויינק־ זיין באמערקענדיג געזאנט, מיצרית די האט — קום —
 ים• שלעכטק א פאר האלטק דיף איף וועל אניט קום, — לעניש

,פארער.
 אריץ; באקען די אץ נעטאן זעץ א היים אים האט בלוט ראם
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 ער איז נליייך ים? אויפ׳ן לעבען זיין פון עפעם זי וויים דען צי
שיפעל.. אין אריין איז און פלאטפארמע דער אויף אראפגעלאפען

 פארנעמעכדיג געזאגט, ער האט — געהאט מויא האב איף —
אנטקעגען. איר פלאץ ליידיגען דעם

? וואם פאר ? געהאט מורא —
 מיט געענטפערט ער האט — שיפעל דאם דערטרינקען צו —

שמייצעל. א
 וואסערן טיפע די אין ארויסשווימען וועלען מיר ביז ווארט, —
 יענער כושי. רעם נעטאן וואונק א און געזאגט זי האט — אדיין
 אפגעשוואו- איז שיפעל ראם און רודערם די צו גענומען זיף האט
ברעג. פון מען

 איצט ער איז שונאים, געווען זיינען בן-הור און ליבע די אויב
 געזעסען איז מיצרית די שליטה. שונא׳ס אינ׳ם אינגאנצען געווען

 איים• הימעל אין זיף וואלטען שטערן די ווען און אים אנטקעגען
 אאוט• אין איינגעהילט זיף וואלט ארום אלצדינג און געלאשען

 ווא- באטערקט, ניט עם ער וואלט פינסטערניש, דורכדרינגליבער
 שטערן. די ווי העלער געשטראלט האבען אירע אויגען די רום
 רואם לאגע, א אן פאר מאן יוננען א פאר דען איז — בכלל און

 דער און אינגאנצען אים איבערענטפערן צו זיין מסוגל מער זאל
 יוג׳ א מיט זיף גליטשט ער בשעת ווי פאנטאזיע, דער פון מאצט

 מנוחה׳דיגען אונטער׳ן וואסער רוהיגען א אויף פרוי שיינער נער
 איז מאמענטען אזעלצע אין ? זומער״נאכט ווארימער א פון מעל הי

 פון אריבערצושוועבען אומבאמערקט ווי זאף גרינגערע קיין ניטא
 הימעלשע פון וועלט רער אין ווירקליצקייט וואכענדיגער דער

אריין. חלומות
גע;אגט. בן-חור האט — רורער צום סיף לאז —
 קעגען געווען וואלט דאם — געענטפערט זי האט — ניין —

 מיט פארען צו איינגעלאדען דיך דאף האב איף אפשמועם. רעם
 וועלען זיף וואלט און בעל־חיב, א דיר איף בין בצלל און מיר,

 הערק, וועל איף און ריירען קאנסט דו דיר. מיט פונאנדערצאלען
מיר מאכט ד^ס — הערק, וועסט דו און ריידען וועל איף אדער
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 וועג דעם און נסיעה אונזער פון ציל ראם אבער איים. ניט ■שוי!
באשטימק. איך וועל .אהינצי
וועג? דאזיגער רער אונז פירט רואוהין און —
? מורא ווידער שוין האסט —
 יע" וואס ראם, געפרענט נאר האב איך מיצרית, ליבע א, —

ראשית״כל. פרענט נעפאנגענער דער
מצרים. מיך רוף —
איראם. דיך רופען ליבערשט זיך ווילט מיר —
 נאמען, דאזיגען רעם אונטער מיר ווענען מענסטו טראכטען—
מצרים. מיר רוף מיר, צו רעדסט דו בשעת אבער
מענשען. סך א זיך אין כולל איז און לאנד א איז מצרים —
י לאנד א פאר וואם נאך און יע, יע, —
נסיעה. אונזעד פון ציל דאס איז מצרים פארשטיי: איך אהא, —
 איך מלא־שימחה ווי נעווען, אמת עם וואלט הלוואי א, —
!זיין וואלט

ווערטער. אירע באגלייט האט זיפץ א
 ער האט — ? נארנישט עם הייסט דיך ארט מיר פאר און —

געזאגט.
 דארטען ביסט דו אז מיר, ווייזען ווערטער דאזיגע די אך, —

געווען. ניט קיינמאל
נעווען. ניט דארטען קיינמאל בין איך ניין, —
 אומנליקליצע, קיין ניטא ס׳איז וואו לאנד, ראם ס׳איז א, —

 די ;ערד רער פון איינוואוינער אלע ס׳ביינקען וואוהין לאנד, דאס
 אלע. פון געבענטשטער דעריבער און געטער אלע פון מאמע

 ;גליק העכער א נאך נליקליצע די געפינען ארידם. פון זון דארטען,
 איינמאל נאר פארזוכען און אהינצו קומען וואס עלענדע, די און

 און זיננען און לאכען טייך, היילינען פונ׳ם וואסער זיסען דעם
קינרער. ווי זיך פרייען
 או" ווי אזוי לייט ארימע קיין ניטא אייך ביי איז דען צי —

? פעטום
 דאר־ זיינען ארימסטע סאמע די אפילו ? מצרים אין — וואו —

 דארפען און רארפען. זיי וואס אלץ, האבק זיי ווייל רייך, טען
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 קיץ נאי קאן רויטער א ארעד גרעק א אז ווייניג, אזר זיי דארפען
האבען. ניט דערפון השגה
רוימער. קיץ ניט און גרעק קיץ ניט ראך בין איך אבער —
פוגאנרערגעלאכט. זיך האם זי

 מיטען אין אץ ;רויזען־גארטען א דערהיים אין האב איך —
 אלע, ווירער פרעכטיגער בליהט וואט בוים, א וואקסט נארטען

מיינסטו? ווי שטאמען, ער קאן וואנען פון
רויזען. די פון היימלאנד דעם פערסיע, פון —
ניין. —
אינדיע, פון איז נו, —
ניין. -
אינזעל,( גריכישען א ערניץ פין אהא, —
 רייזעג־ א — אפנערופען דך זי האט — זאגען, דיר וועל איך -

רפאים. יפץ טאל אין פארוועלקטערהייט געפונען איס האט דער
יהודה! אין א, —
 ווי נאכדעם ערד, דער אץ פארפלאנצט אים ה$ב איך אץ —

 רער געלעגער, זיין אין אריינגעטראטען ווידער איז נילוס רער
 בוים רעם איבער דרום־זייט פוי נעווייט האט מדבר־ווינט ווייכער

 רחמנות. טיט קישט גע אים ה$ט זץ די אין נעצערטעלט, אים אץ
 וואקסעי ניט אז טאן, געקאנט אנדערש בבן רען ער האט וואס

 אין שאטען, זיין אונטער זיצען איך קאן איצט און בליהען? און
 ווי דופט. זיסען זיין טיט אפ מיר ער ראנקט השגחה מיין פאר
 קינדער די מיש אויך איז אזוי — רויזען־בוים דאדגען דעם מיט

 ניט אז שליטות, צו קומען זיי זאלען אנדערש דען וואו ישראלי
מצרים? אץ

מיליאנען. צווישען איינער נאר געווען איז משה —
 האסטו פותר-החלומות אויפן און משה? דווקא עפעם וואס —

פ^רגעסען?
געשטארבען. זיינעץ פרעד׳ם פריינדליכע די —
 זיגנט געוואוינט, האבען זיי וועלכען ביי טייך, דער אמת! —

 לופט דיזעלביגע וואריטט זון דיזעלביגע אבער קבר-ליד: דאם זיי
פאלק. זעלבינען פאר׳ן
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שטאט? רויטישע ט5ע א געווארען דאך איז א^עקסאנדריע —
 ביי האט צעזאר אימנעביטעו. הערשער די גאר האט זי —

 נענע■- איר האם און שווערד פונ׳ם מאכט די ארויסגעריסק איר
 מיד טיט קיט״טים וויסענשאפט. דער פץ מאכט די דערפאר כען
 אלע §ץ חכמים די ווייזען דארטען דיר איך וועל ברוכעיאן, אין

 פין העצסטע ראם זעהן וועסכד — סעראפעיאן אין קום אימות;
 די לייענען קאנסטו ביבליאמעק דעד אץ ארכיטעקטור•, דעד

 קאנטטו טעאטער אין מחברים, אומשטערבליכסטע די פון ווערק
 טיר איכדער. און גרעקען די פון העלרען־נעזאננען די הערען
 ערשט׳יינט וועסט דו אץ טייך ביים פארט צום אראפנידערן וועי׳ען

 ראן אינדוסטריע. האנרעל,און בליהענדיגען דעם איבער בלייבען
 און אריום, פון זץ א אדיין, גאטען די אץ אראפלאזען זיך לאמיר

 זיי מים צוגלייך און פונאנדערמץ זיך וועלען פילאזאפען די ווען
 דך וועלען בחנים די ווען חכמית, אלע ץ5 מייסטערס די אויך

 טוטעל דעם נאך ווען. און געטער, זייערע צו אהיים אוטקערען
 אנקע׳ זיך ורעטטו ראן — תענוגים זיינע קיטען וועלען טאג פון

 געקוויקט דך האבען מענשען די וועלכע טיט לעגע;דעס, רען
 קיינמאל, וועלען וואט געזאננען, טיט לירער אץ אן, קדמונים פין

אפשטארבען. ניט קיינמאל
 בן־ האט עגיפטערין, דער §ץ ווערטער די צו דך צוהערנדיג

 צוריק ווייט-ווייס טהשבית זיינע טיט אריבערגעטראגען זיך חור
 טא- זיין ץ5 ראך אויפ׳ן זוטער־הייזעל דעם אין ט5נא יענער צו

 אץ אים האט זיינע טאמע די בשעת ירושלים, אין פאלאץ טענם
 פארנאננעגע די נעריטט ווערטער באנייסטעדטע אזעלכע פונקם

ישראל. פון הערליכקייט
 דיך ואל איך אז ,ווילסט דו פארוואס איך, פארשטיי איצט —
 אבער ווילטט, דו ווי תפען דיך וועל איך גוט, מצדים. רופען

 געהערט נעכטען דיך האב איך וואט ליד, דאם כדר דערפארזינג
אזערע. דער אויף זיננען
 —געענט^ערט זי האט — נילוס צום הימן א געווען איז דאם —

 מיד ווען ארוים, כדר ביי דך רייסט וואט קלאנליד, א איז דאס
 טדבר דער £ין לופט די עמעם איך אז פארצושטעלען, דך גלוסט
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 תעל איך שטראם. אלטען טייערן פונ׳ם רוישען דאס כ׳הער און
 אין זיק ודעלען מיר אז שטיינער. אינדישען א זיגנען בעסער דיר

 אק גאס, ראג צום אוועקפירען ריך איך ורעל אלעקסאנדריע,
 נאגגעם־־טאכטער רער פרן ס׳ליר הערען קאנען וועסטו דארטען

 קאפילא, אויסגעלערנט. זיך עם האב איך וועלכער פון אליין,
 בא־ און נרעספע די פין איינער נעווען איז זיין, ומטען דארפסטו

 רייך אזוי איז מ^ש לאגד, דעם אין אינדיע, אין חצטיזם רימסטע
זיי. טיט

קאפילא. פון לד דאם אים זינגען צו אנגעהייבען האט זי און
 זיג" רער באראנקען צו געהאט צייט נאך האט בן״חור איידער

 אריינגע־ זיך גרילצען א מיט שיפעל דאס האט ליד, פארק גערין
אריין. זאמר אין שניטען
 ער האט — מצרים! קק געקומען סיר זיינען גיך אבער —

אויסגערופען.
 זי האט — פארבראצט דארטען מיר האבען לאנג ניט נאר —

 טיט האט בישי שווארצער דער ווי נאכרעם ,געענטפערט
 אפענעם אין שיפעל דאם אפגעשטופט ווידער שטרם שטארקען א

ארק. וואסער
לענק-רודער! צום מיך לאז איצט —
 פירסט רו — געענטפערט לאכענדיג דך האט—ניין א —

 אויף ארויף זייכען סיר שיפעל. ראם — איך און רייטוואגען דעם
 בע" דארף און זינגען, ניט מער טאר איך אז סימן, א — ז$מר א

 הייסט שוין מיר זיינען מצרים אין רורער. אויפק געבען אכטונג סער
אדיין. וואלד דאפנעס אין פארען איצט מיר וועלען געווק, עם

 מיט געזאגט ער האט — ? וועג אויפ׳ן ליד א אהן גאר --
געבעט. פון מאן א

 וועלכען פון רוימער, רעם פין עפעס בעסער מיר דערצייל —
וואלד. דאפנעם אין נעצטען געווען מציל אונז האסט דו

בארירט. אוטאנגענעם בן־חירק האט בקשה דאזיגע די
 האט — נילום דער זיין זאל דאס אז וועלען, וואלט איך —

 איר אויף איר ענטפערען צו אויסמיידענדיג אפגערופען, זיך ער
 לאנג אזוי שוין דרעמלען וואס מלכות, די און מלבים די — בקשה.
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 טיט פארען און אויפשטיין זאלען קברים, שטיינערנע זייערע אין
אינאיינעם. אונז

 איך שיפעלע. אינזער דערטרינקען וואלטען ריזק אזעלכע —
 דערצייל אבער פיגמייען. טיט צוזאטען זק וועלק בעסער וואלט

אמת? ניט מענש. שלעכטער א איז ער רוימער. פינ׳ם מיר
ניט. ווייס איך —

!פאטיליע רייכער חשובער א פין איז ער —י
זאנען. ניט נישט נאר איך קאן רייכקייט זיין וועגען —
 איז רייטוו^נען זיין און האט! ער פערר זעלטענע א ס׳אר —

 ווי היינט .העלפאנרביין פון זיינען רערער די און באנולטער א
 גאנצער רער געטראנען! זיך האט ער איטבאזארנט און העלריש

 זיינען *ז אפנעפ^רען; איז ער בשעת נעלאכט, האט ארים עולם
 ניט שיר-שיר זיי האט ער הנם אים, אויף כעם אין נעווען ניט

איבערגעפארען.
רעם. אן זיר דערמאנענדיג פונאנדערנעלאכט, דך האט זי און
 ביטער בן-חור ה^ט — קנעכטי הטון א געווען איז דאס —

נעזאגט.
 זיי• וואס מאנסטערס, יענע פון איינער זיין אפנים מוז ער —

 אפ^לא ווי שיין מ׳רערציילט. ווי רוים, אין דא פיל אזוי איצט נען
אנטי^ייע? אין ער? וואוינט וואו צערכערום. ווי בלוט־ד^רשטיג און

נעענטפפערט. בן״חור האט — מזרח אץ ערנעץ —
סיריע. ווי בעסער מצרים פאסטען וואלט אים פאר —
 — .אפנערופען זיך בן׳חיר האט — , ספק גרויסער א —

.געשטארבק שוין דאך איז קלעאפאטרע
 די נעט$ן פינקעל א איינען זייערע פאר האבען רגע דער אין

 אילרערימם אין ארייננאנג ביים געברענט האבען וואס פי׳יערלעך,
נעצעלטעץ.

אויסנערופען. איראם האט — דארף• דער שוין איז אט —
 האב איך געוועזען. ניט מצרים אין עס, הייסט מיר, זיינען —

 ז*א דאם און אבידאם. ניט פילע, ניט קארנאק, ניט נעזעהן ניט
 כין און ליד אינדיש א נאר נעהערט האב איך נילוס. דער ניט

נעפארען. שיפעל א אין פארחלומטערהייט
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 האסט דו וואם פארדריסען, בעסער דיר זאל קארנאק! פילע, —
 אויף מ׳קוקט אז רואם ,,אבאא־םימבעלי אין רעמסס׳ן געזעהן ניט

 הי" פין באשעפער דעם גאט וועגען גרינג אזוי זיך טראכט אים,
 לאמיר פארדריסען. גארנישט בצלל דיר זאל און ערר, און מעל

 זי — זינגען ניט אפילו קאן איך אויב און וואסער, אראפ §ארען
 וויל איך אז געזאגם, דאך האב איך ווארום — צולאצט זיך האם
מצרים. פין נעשיכטעם דערציילען דערפאר דיר איך רעל ניט,

 און קומען וועט פריהמארגען רער ביז דערצייל, גוט! נו, —
 מיט ער האט — פריהמארגען דער ווידער דאן און אווענט דער
אויסגערופען. היץ

מאטעמאטיקער? די פון דיר_דערציילען? איך זאל וואסיזשע פין —
ניין. א -
פילאזאפען? די פון —
ניין. ניין, —
רוחות? אין מכשפים די פון —
ווילסט. דו אויב —
מלחמה? פון —
יע. —
ליבע? דער פון —
יעי —
 לי־ דער קעגען סגולה א וועגען דערציילען דיר ויעל איך —

 קאפ מיט אוים זי הער מלכה. א טיט מעשה א איז דאם בע.
 זי האבען ע ל י פ פון חרטומים די וואנען פון פאפירוס, דעם

 דער פון הענט די פון צוגענומען זיי האכען ארויפגעלייענט,
 און דייטלאך פארשריבען איז מעשה די גופה. מלכה טויטער

אמת. א זיין מוז ראם כשלימות,

נע׳נע׳האפרא.

א.
 גלייצארטיגקייט, קק ניטא איז מענשען די פון לעבען איג׳ם

ליניע. גראדער א אין ניט זיך באוועגט לעבען איין קיין
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 ענדיגט אץ קרייז א בילרעט לעבעץ פולקומסטע סאמע ד^ם
 צו אומטיגלאך ס׳איז אז אזר אן; דך ס׳הייבט וואו דארטען, דך

סיף. דער איז דא אגהייב, רער איז דא זאגען:
 גרויסע אויף אבן׳טוב; א גאטם איז לעבען ולקיםסטע6 ראם

 האנט זיין פון פינגער־רונג אויפ׳ן אים ער טראגט יוס״טובים
הארצען. צום נעהענטער איז וועלכע

ב.
 ניט עשואן, ביי הייזעל א אץ געוואיינט האט נע׳נע-האפרא

 נעוואוינט זי האט נאהענט אדי וואסער־פאל. ערשטען פונ׳ם ווייט
 דארט האט וואט קאטף, אייביגען פונ׳ם רעש רער אז אים, פון

 גע׳ כסרר האט פעלזען, די אץ שטרוים צווישעי געווילדעוועט
אויערן. אירע צו גרייצט
 מ׳האט אז אזוי טאג, צו טאג פץ געוואקסען איז שיינקייט איר
 מאן׳בלומען די פץ קגאספען די וועגען ווי געזאגט איר וועגען

 צייט דער אין זיין שוין זי וועט ווי גארטען: טאטענם איר אין
בליהונג? איר ©ון

 §ץ אנהייב דער געווען איז לעבען איר "פון יאר איטליצם
 פרעכטיגער געווען איז געזאנג נייער יערער אץ געזאנג, נייעם א

פריהערדיגער. רער ווי
 ים, מיט׳ן גרעניצט וואט צפון, פון קינד ראם געווען איז זי

 זייט יענער ארף מדבר רעם טיט גרעניצט וואס דרום, פץ און
 ליירענשאפט, זיין געגעבען איר האט צפון רער לבנה׳בערג. די פץ

 זיי־ אויף געקוקט האבען זיי בשעת און נייפט; זיין — דרום רער
 ארציג איינגה נים זאגען און לאכען ביידע זיי פלעגען קינד, ער
אונזערע/ איז ,זי — גרויפטוטיג נאר מייגע/ איז ,זי

 האט נאטור, דער אין הערליכם און שיינם דא ס׳איז וואם אלץ,
 איר פון נחת געקליבען און שלימות איר צו עפעם געשאנקען איר

 פייגלאך די פלעגען שפאצירען, פלעגט ד בשעת געגענווארט.
 פלע׳ ווינטען בייזע די פליגלען; די מיט פלאטערנדיג זי, כאגריסען

 פלעגט לאטאם ווייסער רער לופטעלאך; קילע מילרע ווערען גען
 צו קוק א ארוים, וואסער פונ׳ם טיפענישען די פון אויפהייבען דך
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 א:- זי, נריסענדיג פלענען, פאלמעם שטאלצע די איר; ארף טאן
 איינע: זאגען, וואלטען זיי ווי אזר — בלעטער זייערע איר צו גייגען
 האב "איך — צווייטע א חך; מיין פון געגעבען איר האב ,איך
 גע־ איר האב ,איך — דריטע א אמך, גל מיין פון געגעבען איר

 איר האט וואם איטליכם, אזוי און — ריינקיים, מיין פון געבען
מתנה. א עפעם בריינגען נאר געקאגט

 ©רן אנטציקונג די נעווען נע׳נע׳האפרא איז יאר צוועלף צו
 ון6 גערערט לאגד גאנצען אין מען האט — זעכצעהן צו עשואן;

 ניט פלעגט — יאר צוואנציג געווארען איז איר אז שיינקייט; איר
 בע- טיר איר צו קימען ניט ס׳זאלען אז טאג, איין קיין אריבער

 קעט׳ שנעלע אויף מדבר דער פון פירשטען די אריינגאנג א טען
 שיפלאך. באנילטע אין מצרים לאגד פון לייט גרויסע אדער לען,

 אומעטום האבען און אומגעטרייסט אוועקניין אבער פלעגען אלע זיי
 עררישע קיין ניט איז זי געזעהן; זי האב ,איך בשורה: די צוטראנען

אלייך. אטאר איז זי £רוי,

ץ ג.
 געקיניגט האבען וואס מלצים, דרייסיג אין דריי די צווישען

 און כישים, געוועזען אבצעהן זיינען מענעם, פרעה נוטען גאב׳ן
 צעהן מיט הונדערט געווען אלט איז אראטעם, זיי, פון איינער

 נע׳ איז ס׳פאלק יאר. זיבעציג און זעקס נעקיניגט האט ער יאר.
 און וואוילטאג ממשלה, זיין אונטער צופרידען און גליקלאך ווען

 וויסעג־ רי נעשטיצט האט ער לאגד. אין געהערשט האבען שפע
 שעצען צי געלערנט אים האט ערפארונג זיין ווארום שאפטען,

 דאר־ נעהאט כאט מעמפיס, אין נעוואוינט האט ער ווערט, זייער
 שאצקאמער. זיין און ארסענאלען זיינע הויפט׳פאלאץ, זיין טען

 מיט זיך דורכצוריירען בוטאם קיין פארען ער פלענט אפטמאל
לאטאנען.

 אלט, צו נעווען איז זי ווייב. קינינם נוטען דעם נעשטארבען ס׳איז
 האלט זעהר זי האט ער אבער איינבאלזאמירען. קאנען זי מ׳זאל

 דערזעהן האט דאס עצמת. אין אריינגעפאלען איז און נעהאט
זאנען: צו אזוי אים צו דערווענט זיר ער האט איינמאל און קאלציט א
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 גרויסער אזא וואט ערשטוינט, ממש בין איך אראטעם! א, —
 צו סגולה קק וויסען ניט זאלסט ביסט, דו ווי חצם, און מענש

צער. דיין
 האט — פאראן, איז סגולה א פאר וואס מיר, זאג אדרבה, —

געזאגט. קיניג דער
 האם ראן ערר; די געטאן קוש א קאלציט דער האט מאל דריי

 אים וועט געשטארבענע די אז זיכער, זייעגדיג געענטפערט, ער
דערהערען: ניט

 שייגע די ווי שיין האפרא, - נע • נע לעבט עשואן אין —
 אהן *לייט גרויסע און פירשטען איר. נאך שיק אליין. אטאר

 וויפילג ניט ווייס איך אויך, מלכים און אפנעזאנט, זי האט צאל א
ניין? ז^גען קאנען דען וועט וועד אראטעס׳ן אבער

זד.
 ויאין שיף, א אין נילוס ארא£ געפארען איז נע״גע״האפרא

 פון באגלייט געזעהן, ניט וועלט די האט פרעכטיגערס קיין
 דאם געוועי. שיין אזוי אלע כמעט זיינען וואס שיפען, פלאטיליע א

 לוב, יפון מענשען מהנות מצרים, און כוש פון פאלק נאנצע
 פון מאקראביער היבשיביסעל א און טראגלאדיטען המון גרויסער א

 ברעגען די צו געטאן שטראם א האבען לבנה״בערג די היגטער
 פאר" די אגצוקוקען אבי באדעקטע, געצעלטען מיט נילוס, פין

 פין געטריבען ווערעי זיי ווי שיפען, פרעכטיגע בייפארענדיגע
רודערס. גילדערנע אין ווינטען זעגפטינע

 לייבען־ ליגענדיגע און ספינקסען שורה טאפעלטער א דורך
 נע" געטראגען מען האט פליגלען צונויפגעלייגטע מיט פיגורעם

 מראן, א אויף געזעסען איז וועלצער אראטעס׳ן, צו נע־האפרא׳ן
 נעטאצט געלעגענהייט דאזיגער דער צוליב עקסטרא איז וואס

פאלאץ. פונ׳ם פארטאל ביים געווארען
 פאלאץ דעם איר געוויזען זיך, צו אויפגעהויבען זי האט ער

 זי האט האנט, איר אויף אורעאום דעם אנגעטאן זייט, זיין ביי
 *אי קינינין די נעווארען איז נע־נע״האפרא און געטאן קוש א

קיניגיגס. אלע בער
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 עי ווייניג; נאך נעווען ראם איז אראטעם חכם דעם אבער
 נליק• זאל וואם קיניגין, א נאף און ליבע איר נאף נענלוסט האט
 באנאנגען איר מיט זיף איז ער און ליבע. זיין מיט זיין לאף

 נעהאט: האט ער וואם אלץ געוויזען איר האט צערטליף, זעד׳ר
 שיפען. זיינע און חייל זיין פאלק, זיין פאלאצען, און שטעט זייגע

 און שאצקאמער זיין דורף נעפירט וי ער האט ובעצמו בכבודו
געזאגט: האט

 דאם און ליבשאפט, מיט קוש א נאר מיר גיב נע״נע״האפרא! —
דיינם. זיין וועט אלץ

 ווערען, גליקלאף רערפון זי וועט אפשר געטראכט, האט זי און
 קוש א אימ זי האט דעמאלט; ביז נעווען ניט נאף עם איז זי אויב

 —מאל דריי געטאן קוש א מאל, דריי מאל, צוויי איינמאל, געטאן
יאר. צעהן מיט הונדערט פון זקן רעם אים,

 איר האט ס׳יאר און נעווען, נליקליף זי איז יאר ס׳ערשטע
 —אומנליקלאף געווען זי איז יאר ס׳רריטע קורץ. זעהר אויסגעוויזען

 דערקענט, זי האט ראן לאנג. זעהר אויסגעוויזען איר ס׳האט אוןי
 אין אראטעס׳ן, צו ליבע פאר געהאלטען האט זי וואם ר$ם, אז

 זיין פון גלאנץ דעם דורף פארבלענדונג א ווי מער ניט נעווען
 פארבלענדונג דאזינע די ווען זיין, איר צו וואלט וואויל אז מאכט.
 *פאר איר האט אירע פרייליכקייט די לייננער. נעדויערט וואלט

 באדינע• אירע אין טרערען, פארגאסען זי האט אפטמאל לאזען;
 נעלעכטער. איר פץ דעסקלאנג פארגעסען שוין זיף האבען דינם

 געמיא• האט זי אפנעבלאקירט, האבען באקען אירע פון רויזען די
אפהאלט. א אהן אבער לאנגזאם, אויסגענאגנען, איז און נעט

 ן ע י נ י ר ע די פין גערורפט ווערט זי אז נעזאגט, האבען אייניגע
 אנדערע ליבהאבערס, אירע פון איינעם קעגען אכזריות איר פאר

 נאט, א רורף נעווארען געשלאגען איז זי אז נעהאלטען, האבען
 נע" ניט זאל מעשה די ווי אראטעסן. פארנונען ניט זי האט וואם
 די. פון אפשפרעצען דאם ניט געהאלפען ניט ס׳האט — זיין ררען

 איינ" איז נע־נע-האפרא דאקטאת פונ׳ם סגולות די ניט חרטומים,
טויט, צום נעווען פארמשפט טאג, צו טאג פון געגאננען
 אראטעם האט קיניגינם די פון גראב-מערות די אין אויבען
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̂ 3 די ארויסגעשיקט ה^ם און איר אר8 קבר א אויסגעקליבען
 זאלע זיי מעמפים, קיין מאלעד אץ שטיינשניצער רימטסטע

 קיניגליכע די פון שירה לאנגער דער אין וואם ווערק, א שאפען
פרעכטיגער. און קינציגער זיין ניט איינער קיץ זאל קברים
 גע• האט — אלייך אטאר ווי שיינע דו מיינע, קיניגץ דו א —
 זיינע ביי איז ליבע זיין פון פייער דער ריאה קיניג, רער זאגט

 בעש איך — געוואי־ען געמינערט ניט יאר דרייצעהן טיט הונדערט
 יועלכער פון קראנקהייט, רער טון סיבה די ארים מיר זאג דיך,

ליכט? א ווי אזוי איין אויגען מיינע אויף נייסט דו
 עם וועל איך אז האבען, האלט ניט מער טיך וועסט דו —

פחד, און קוויינקלעניש אין געענטפערט זי האט — זאגען דיר
 נאך דיך ורעל איך אדרבה, האבען! האלט ניט מער דיך —

 אזיריס ון6 אוינ דעם ביי דיר, שיועד איך האבען! האלט מער
 ליירענשאפטליך אייפגערי^ען, ער האט — • דיר עם איך שווער

קיניג. א ווי באפעלעריש ליבהאבער, א יוי
 ניט הייל, א אין — געזאגט זי האט — אזוי, אויב הער, נו, —

 הייליג• דער און עלטסטער־ דעי• נזיר, א לעכט עשואן, פץ רוייט
 געווען איז ער נאמען. זיין איז מענאפא נזירים. אלע פון סטער

 דיר ער וועט אראטעם, א אים, נאף שיק היטער. אץ רבי מיין
 העלפען אויך דיר וועט ער וויסען. צי אזוי ט גלום דו וואם זאגען,

קיאנקהייט. מיין צו סגולה א געפינען צו
 אוועק איז ער מלא־שמחה, אויפגעהייבען זיך האט אראטעם

איר. צו געקומען איז ער ווי איננער י$ר הונדערט אויף

ה.
 פאלאץ זיין אץ א׳ן5מענא באפיילען $ראטעם האט — רייד! —

מעמפים. .אין
געענטפערט: האט מעגאפא און —
 וואלט יונג, געוועזען וואלסט דו ווען קיניג! אלמעכטיגער —

 לע־ מיין וואיום שאלה, דיין אויף געענטפערט גערן ניט ריר איך
 איצט, האלט זאף די וועדליג אבער טייער, נאך טיר איז בען
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 פשוטע אנדערע יערע ווי אזוי קיניגין, יי זאגען: דיר איף וועל
פארברעכעף א פאר עונש רעם אפ קימט פרוי,

 מלא״כעם, אריסגעשריען אראטעס האט — פארברעכען! א פאר
ערר. רער צו ביז געבוקט זיף האט מענא&א

אליין. איר אנטקעגען אפארברעכען יע, ־—
 האט — *רעטענישען טרעפען צו אייפנעלייגט ניט בין איף —

אויסגעשייען, קיניג רער
 וועסט רו ווי רעטעניש, קיק ניט איז זאג, איך וואס ראם, —
 אויגען, מייגע אויף אויפגעוואקסען איז נע־נע־האפרא הערען. ילייף

 זאל זי וואם לעבען, איר |אי זאך שום קיי! געייק ניט ם׳איז אין
 אויסגעזאגט, אויף מיר האט זי אין פארטרויען. געיוען ניט פיר

 נא׳ טיט׳ן גערטנער, טאטענם איר פון זון רעט ליב האט זי אז
בארבעק. טען

 האכען שטערען אראטעסעס אויף גריטצארן פון קגייטשען די
פונאנרערצוגלעטען. אגגעהייבען חידוש, גרויסען צום זיף,

 צו געקומען זי איז הארצען אץ ליבע ראזיגער רער טיט —
אוים. זי גייט ליבע דאזיגער רער פון און קיניג, א דיר,

 גע- אראטעס האט — זון? גערטעגערס דעם איצט איז וואו —
פרענט.

עשואן. אין —
 איי! כאפעלען. צוויי אפגעגעכען האט און ארוים איז קיניג דער

 ברייגג און עשואן קיק חיכף־ומיר ,גיר נעהייסען: ער האט דינער
 גער" די אין בארבעק. נאמען מיט׳ן בחור א אהערצו דארט פון

 אוץ געפיגעך. אים וועסטו פאטער קיניגינם דער פון גערטענער
 און איבעטער צונויף "נעם אזוי: באפוילען ער האט אנדערן דעם
 איג׳ א קימנים אזערע דער אין אוים מיר בוי און געצייג און פיף

 גארטען א און פאלאק א טעמפעל, א זיין ז$ל אינזעל אויפ׳ן זעל.
 פונדעסטוועגען און וויינשטאקען; און פרוכטבוימער אלערליי טיט
 מאף גיי טרייבען. אים וועט ווינט דער וואוהין שווימען, ער זאל
 ווען צייט, רער צו ווערען פארטיג זאל ער זעה, און אינזעל אזא

ווערען". צו קלענער אנהייבען וועט לבנה די
קיגיגין: רער צו געזאגט ער האט רעם נאף
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 נאך געשיקט האב און אלצריננ ווייס איך פרייליך, זיי —
,בארבעקץ.

• האנטי די געטאן קוש א אים האט נע־נע־האפרא
 אים נאר זאלסט דו און געהערען, אליין דיר גאה זאל ער —
 שטערען ניט נאצאנאנר יאר א זאל קיינער און גערערען, אליין
ליבע, אייער

 און אויפגעהויבען זי האט ער פיס; די נעקושט אים האט זי
 איבער־ זיך האבען באקען אירע אויף נעטאן. קוש א צערטליך

 אומגע" ווידער זיך האט פורפור רער רויזען; די צדבליהט אניים
 טיט פיל געווען איז הארץ איר און אדיין, ליפען אירע אין קערט

פויילאצקייט.

ו.
 גער- דעם בארבעק טיט נע־נע-האפרא האט נאכאנאנד יאר א

 אזערע דער איבער אינזעל דעם אויף ארומגעפריבען זיך טענער
 או- האט איגזעל רער ווינטען. די פון באראט רעם אויף קימניס,
 גע׳ באטראבט איז און התפעלות גרעסטע די ארויסנערופען מעטום
 דער אין וואונדער מערקווירדיגסטע די פון איינעם פאר ווארען
 *אייס געהאט ניט ליבע דער פאר נאך מען האט קיינטאל וועלט.
 נעלעבט פארל דאם האט אדי רעזידענץ. שענערע קי־ין געבויט

 איבערגענעבעץ אלעמען, פון אפגעדנדערט נאכאנאנד, יאר גאנץ א
 נעהערט גארנישט האבען און זייערער, ליבע דער און דך נאר
 איז ס׳יאר אז וועלט. איבעריגער דער פין געזעהץ נארנישט און

 גלאנץ גרויס טיט אומנעקערט דך נע־נע־האפרא האט אריבער,
טעטפים, אין פאלאץ אינים צוריק פראצט אין

 — אלעטען? פאר מער העלטער אצינד האסטו וועמען נו, —
געפרענט. קיניג דער האט
נעזאנט: האט אין יאק אין געטאן קוש א יאים האט זי

 נע־ בין איך דען קיניג, גוטער א דיר, צו צוריק מיך נעם —
.געווארען נעזענט

 וואלס אים ווי גלייך אזוי, פונאנרערגעלאכט זיך האט אראטעם
יאר. 114 קיין געווען ניט גאר
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 א5א׳5א־5 גערעכט. נעוועזען א5מענא ראך אה אזוי, אויב —
 סגולה איינצינע די אז געזאנט: האט ער ווי אזוי טאקע ראך ס׳איז

ליבע! איז ליבע צו
געזאנט. זי האט — אזיי! אוודאי —

 שרעקליצער, א איבערנעביטען. איננאנצען זיך ער האט פלוצלונג
אויגען. זיינע אין געוויזען זיך האט בליק דראהענדיגער

.אויסגערופען ער האט—אווי! ט ש ני מיין איך —
שרעק. פאר אויפגעציטערט האט זי

 דיין — גערעדט ווייטער ער האט — שולריג ביסט דו —
 רער אבער מוחל, דיר ער איז מאן דעם אטעם אד קעגען חטא
שטראף. א פארדינט קעיג דעם $ראםעם קענען חטא
.פיס די צו אים געטאן ווארף א זיך האט זי

! טויט רעם געהערסט דו — באפוילען ער האט — שווייג! —
 פרא־ שרעקליכע א און הענט, די מיט געטאן פאטש א האט ער

 מחנה■ א — רוף דאזיגען רעם אויף געמאלדען זיך האט צעסיע
 כלי א טיט יעדערער איינבאלזאמירער, הייסט ראם פאראכיסטען,

מלאכה, נרוי-ליגער זיין פון געצייג א אדער
נע״נע״האפראן; אויף געוויזען האט קיניג דער
ארבעטי אייעד גוט מאצט טויט. איז זי —

ז.
 נע- מען האט טעג, צוויי־אין־זיבעציג אויפנעגאסנען ס׳זיינען אז

 פאר־ מ׳האט וואם קבר, דעם צו געבראכט יפת-תואר די נע״האפרא
 איר מ׳האט און אייסגעקליבען געהאט אירטווענען פאר איארען

 גרויסאר־ קיין אבער קיניגינם. פריהעררינע די לעבען אוועקגעלייגט
 היילי- דער אויף איר לכבוד געמאכט ניט מען האט לוויה טיגע
, אזערע נער

 געזעסען בן״חור איז מעשה, איר געענדיגט האט מצרית די אז
 רו" דעם נעהאלפען האט וואם האנט, איר אויף און פים, אירע צו

זיינע, געלעגען איז דער,
. נעזאנט ער האט — געווען טועה זיך האט מענאפא —

299



1 איז וואם —
ליבע. דורך לעבט ליבע —
אירן צו רפואה קיין ניטא עס הייסט איז —
רפואה. די געפונען האט אראטעם פאראן. —
? זי הייסט ווי און —
. טויט רער —
אריים! פון זון צוהערער, גומער א ביפט דו —

 שעה׳ן די זיינען דערציילוננען און שמיעסען אזעלכע צווישען
 ברעג, ביים פארהאלטען זיף האכען זיי אז געפלויגען. גיף זיי פאר
:געזאנט איראס האט

.אדיין שטאט אין מיר גייען מארגק —
 ער האם — טורניר? אויפ׳ן זיין דאף וועסט דו אבער —

.■נעפרעגט
זיין, איך וועל אוודאי —
§ארבק. מיינע שיקען דיר איך וועל —

צוזעגענט, זיף זיי האבען דערסיט און .
 אומגע" זיף אילדערים האט זיינער, א רריי ארוס מארגען, אויף

 זיין פאר פערד פון אראפגעשטיגען איז ער בשעת אהיים, קערט
 האט ער וועלבען אין מענש, א צונענאננען אים צו איז נעצעלט,

געזאנט: אים צו האט און שבט, זיין פון איינעם דערקאנט
 דאזיגען דעם דיר איבערגעבען געהייפען מיר מ׳האט שייך, —
 איבערליי־ און עפענען גלייך אים זאלסט ריף, בעמען און בריוו
 ריר רשית, דיין אין איף בין תשיבה, א נייטיג ס׳איז אויב ענען.

. דינען צי
 חתימה די פאקעט. דעם באטראצט אויפמערקזאם האט אילרערים

 ו"צ נעשטאנען: איז אדרעס אייפ׳ן אויפגעכראבען. געווען שוין איז
קיסריה," אין נראטום וואלעריוס

 געט^ן, ברום א שייף דער האם — נעמען! אים זאל“ אבדון —
לאטייניש. אין נעשריבען איז בריוו דעו־ אז דערזעהענדיג,

 אראביש, אייף ארעד גריכיש אויף געווען בריוו דער וואלט
 געקאנט ער האט אבער אצינד איבערגעלייענט; אים ער וואלט

 געחתמעט ,מעשאלע", אונטערשריפט די איבערלייענען ווי ניט מער
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 זיינע האבען פלוצלונג אותיות. לאטיינישע געצוקטע בריהש טיט
.אויפגעבלישטשעט אויגען
געטאץ. פרעג א ער האט — בן״ישראל? יונגער רער איז וואו —
 געענטפערט האט — פערד די טיט פעלד אין איז ער —

.דינער א
 ארייג• הילע, רער אין בריוו דעם אריינגעלייגט האט שייך דער

 אויפ׳ן געזעצט ווידער זיך און אדיין גארטעל אין עם געשטעקט
. פערד
 וואס פרעמדער, א געוויזען וועג אויפ׳ן דך האט רנע דער אין

.שטאט פון געקוטען ארים, ווייזט איז,
 אים מ׳רופט וואס אילדערים, שייך צום האבען דארף איך —

געזאגט. אומבאקאנטער רער האט — נדיב, דער
 רערקאנט אילדערים האם אנטאן דעם $ן אין שפראך דער אן

רויטער. א אים אין
 גע־ ניט טאקע אראבער אלטער דער האט לאטיין קיין לייענען

 טיט האט ער און פריי, גערעדט ער האט ריידען אבער קאנט,
געענטפערט: ווערדע
.אילרערים שייך בין איך —

 ער אייגען; די אראפגעלאזט פרעמרעי רער האט איבערראשט
 גע- טיט געזאגט און אויפגעהויבען ווידער ך גליי אבער די האט

ט:*קאלטק טאכטער
 ארויסצופארען מענשען, א זוכסט דר אז געהערט, האב איך —

טורניר. אויפ׳ן ד פער דיינע טיט
 צו־ זיך האבען בארד ווייסער רער אונטער ליפען אילדערימם

. ביטול־שמייכעל א אין נו״פגעצייגען
 שיין האב איך — געזאגט ער האט — וועג דיין זיך גיי —

.מענשען א
 איי ר פרעטרע רער אבער אוועקרייטען, געוואלט שיין האט ער

אפגערופען: זיך האט און געבליבען שטיין דך קוויינקלענדיג
 דיינע אז ט׳זאגט, און פערד, פון ליבהאבער א בין איך שייך, —
וועלט. רער אין שענסטע די זיינען פערד
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 ער אלטען. אויפ׳ן איינדרוק א אמן געבליבען מט איז הניפה די
 רועלעגדיג ווי אווי צייטעל, דאם אייננעהאלטען געוועזט שוין האש

געזאגט: האש און באטראכט אבער דף ער האש גלייף נאכגעבען;
 ריר די איף וועל טאל אנדערש א ניט; היינט ניט, היינט —

.פארניטען איצט בין איף מייזען.
 פרעטדער רער און אריין; §עלד אץ אוועקנעריטען איז ער
 אץ צודיק ביין געלאזט שטייכעל צופרירענעם א טיט דף האט

. געדארפט האש ער וואם $פנעטאן, האט ער אריץ. שט$ט
 פלענט טורניר, פץ טאג צום ביז □אטע טאג, אלע אן ראן פון

 *צוו אויף אטאל און מענש, א אריינקוטען פאלטען׳וואלר אין
 צום אנקוטען נעוואלט האט זיי פרן יעדערער און ,דריי ארעד
טורניר. אויפ׳ן פערר די §ון פירער אלם שייף

. בן״חורן אויף געלאקערט מעסאלע האט איפן אזא אויף $ט



פינף. קאפיטעל

גריוו. איבערגזינומזלנער דער

 זיינע פארענדיגט האט בן־חור בין געווארט, האט שייף רער
 נעבליבען איז ער און פערד, די טיט איבונגען האלבטאניגע

 יוננער הער נעזעהן; ה^ט ער וואס דעם, טיט צופרידען העצסט
 אז אראבער, די טיט פעולה אזא• געמאכט שוין האט בן׳ישראל

 הארמאביש אזוי קאדיער נעלאפען איז פיר׳געשפאן גאנצער דער
 ניט איז איינער קק איינם. זיין וואלטען זיי גלייף הסכם, אזא אין און

צופריהער♦ אויף געריסען ניט זיף האט איינער קק אפנעשטאנען,
 — סיריוסן אוטקערען ריר איף ורעל שייף, פארנאכט, היינט —
 — פערד, אלטען פונ׳ם האלז דעם גלעטענדיג געזאנט, •חור בי האט

רייטוואגען. צום נעמען זיף וועל איף און
געפרעגם. אילרערים האט ניף? אזוי —
 אויף. טאג אק קלעקט שייף, גיטער פערד, אזעלכע טיט —

 הא׳ און טענשען ווי שכל האבען שרעקעדעע, קק ניט זיינען יי1
 נעטאן ציה א האם ער — $ דער אט זיף. דורכצולויפען ליב בען
 ארא־ פיר די פון איננפטען אויפ׳ן נעלעגען זיינען וו$ס לייצעם, די

 מיר, דאצט איז, אלדעבאראן, אננערופען אים האסט דו — בער
 דורכפלי• ער וועט ארענע דער ארום קרייז דעם גיכסטער. דער
איבעריגע. די ווי גיצער מאל דריי אין הען

 געזאגט האט און בו^רד די געטאן אגלעט זיף האט אילרערים
אוינען: בלישטשעריגע טיט
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 לויט איז, וועלכער און נו, גיכסטער. דער איז אלרעבאראן —
לאנגזאמסטער? דער מיינונג, דיין

 — אנטארעס׳ן אויף אננעוויזען בן־חיר האט — א דער אט —
 ווארום, פארלאזען, אריך נישקשה, דך, מען טעג אים אויף אבער

 גאנצען א לויפען צו בכוח איז ער אז שייך, זק, וויסען דארפסט
 דערגרייצען ער וועט פארגיין, וועט דן די ווען ערשט און טאג

גיצקייט. גרעסטער זיין צו
געזאנט. אילדערים האט — גערעכט אויך כיסטו ראם —
שייך. מורא, איך וזאב זאך איין פאר נאר —

ערנסט. געווארען איז פנים אילרערימס
 קיינטאל רוימער די קאנען מריארמף צו תשוקה זייער אין —

 די ביי שפיצלאך און הינטערפיסלאך זייערע כשר. בלייבען ניט
 אויסנאם. א אהן ררימער אלע ביי צאל, א אהץ טמש זיינען שפילען

 שמד״שטיק זייערע אפ די טוען רייטוועגען פון י^גענישען בשעת
 אנטרייבער דעם פון אנטרייבער, דעם ביז פערד דעם פין אלעמען,

 אכטונג שטארק ניב שייך, גוטער דעריבער,• בעל־הבית. זיין ביז
 צו צו ניט פרעמרען קק לאז טורניר ׳ן5גא ביז איינענס. דק אויף

 איננאנצען זיין ווילסטו טאמער טאן. קוק א נאר אפילו פערד, די
 געווער טיט וואך א צו *ז צו שטעל טער: נאך שר טא דכער,

 מורא שום קק איך האב דאן אויג; אפען א מיט און הענט די אין
טורניר. פונ׳ם אויסנאנג פאר׳ן ניט

פערד. די פון אראפ זיי זיינען נעצעלט אין אריינגאנג ביים
 ביי שוועד איך זאנסט דו וואם אלצרינג, טאן וועל איך —

 נעמרייע מייגע פון האנט רער אויסער האנט איין קק אז נאט,
 שטל־ איך וועל ביינאכט היינט צורירען. ניט פערד די צו זיך וועט
 האט אילדעדים — אריוס £ון דן איצט, און זיי. צר וואך א לען

 לאנגזאם אים האט און בריוו מיט־ן פאקעט דעם ארויסנענומען
 — אים אויף דך אראפלאזענדיג און דיוואן צום ציגייענריג געעפענט,

לאטק, דיין טיט ארויס טיר העלף אין סיר לעבען דך זעץ
בריוו. דעם בףחור׳ן דערלאנגט האט ער
 אייף לייענסט דו וואם טיר, פארטייטש און קול אויפ׳ן לייען —

פארטראגען•" ניט ממש איך קאן ס׳לאטק אבית. בע*די פון לשון דעם
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 אנגע־ האט און שטימונג פרייליבער א אין געורען איז בףחור
 זיף האט ער גראטוס׳ן". צו ,מעסאלע לייענען. צו זארגלויז הויבען

 ראם קלאפען געטאצט אים האט פארגעפיל א עפים אפגעשטעלט.
אויפרעגונג. זיין באמערקט האט אילדערים הארץ.
לייעץ. נו, —

 איבעראניים אננעהויבען און אנטשולדיגונג געבעטען האט בן־חור
 אייכע געווען איז בריוו רעד אז זאגעץ, צו גענוג ס׳איז לייענען. צו

 גראטוסן צו געשיקט האט מעסאלע רואם קאפיעם, צדדיי די פוץ
אינזעל״פאלאץ. אין ארגיע רער נאף מארגען אויף
 בן״חורן, געוויזען בלויז האבען בריוו פיג׳ם שורות ערשטע די

 שפעטען צו טבע זיין צו געבליבען טריי נאף איז מחבר זייער אז
 געקומעץ איז לייענער רער אז אבער אלעמען. און אלץ איבער

 פארגאננענהייט, די גי״אטוס׳ן דערמאנט מעסאלע וואו ארט, צום
 האט מאל פאר א אין ציטערן צו אנגעהויבען קול בן״חורם האט

 גרוים טיט באהערשען. צו זיף בדי אפשטעלען, געמוזט זיף ער
 געדיינקסט, דו "אויב :ווייטער געלייעגט ער האט אנשטריינגונג

 צו בעסער וואם כרי אז באשלאסען, דעמאלט ביידע טיר האבען
 פא- רער פון מיטגלירער אלע מיר מוזען ציל, אונזער צו קוטען
 זיף האט )ער ס׳טויל" מאל אלע אויף פארטאכען חור טיליע
 דערי׳ און — אויפגעעטעטט( טיף האט און אפנעשטעלט ווידער

 קיינמאל שרן זאלען זיי אז אזר, געטאן זיי מיט טען האט בער
 געדארפט זיי האבען שטארבען הנם זעהן, ניט וועלט די מער

טויט". אייגענעם מיט׳ן
 בריוו רער באהערשען. זיך געקאנט ניט שוין בףחור האט מער

 פנים דאם זיף האט ער און הענט, זיינע פוץ ארויסגעפאלעץ איז
פארשטעלט.

 כץ איינער איף נאר געשטארבען, געשטארבען... זיינען זיי —
געבליבען.

 געקוקט מיטנעפיל טיט האט און געשוויגען האט שייף דער
 אויפגעהרבען זיף ער האט לפוף צער. מאנס יונגען רעם אויף

געזאנט: האט און
 לייען טחילה. בעטעץ דיר ביי דארף איף אריום, פון זון —
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 אץ בארוהיגם האבען זיף וועסט דו אז אליין. איבער בריוו דעם
 רועסטו סוף, בידן אינהאלט דעם מיר דערלייענען בכוח זיין וועסט

צוריק. קימען איך וועל אנזאגען, שקען טיר
 • פאר ממש ער האט דערמיט און געצעלט פון ארוים איז ער
זי׳ינע. מצוות נרעסטע די פון איינע דינט

 דף האט און דיוואן אויפ׳ן געטאן ווארף א זיף האט בן׳חור
 בא• ביסעל א זיף קימער. און צער זיין צו אפגענעבען איננאנצען

 דערלייענט ניט נאף האט ער אז דערמאנט, זיף ער האט רוהינט,
 *נענו ים א אץ אויפנעהויבען אים האט ער סוף. ביק בריוו דעם
 פארגעסען, ניט הסתם מן נאף האפט ,דו :ווייטער לייענען מען
 אץ שוועסטער, און מאמע אנפאלערס צום געטאן האסט דו רואם

 וועסט דו אז איף, האף פרייגדליכקייט, דיין אויף זיף פארלאזענדיג
 פרענעץ, דיף וועל איף אויב האבען, ניט פאראיבעל קיץ מיר אויף

טויט?" שוין זיינען זיי ?לדער נאף זיי לעבען צי
 ווידעראמאל און ^בעראטאל האט געטאן, אציטער האט בן׳חור

 פאר" מיט ענדליף ה^ט און ארט דאזינען דעם איבערגעלייענט
אויסגערופען: וואונדערונג

 ניט! עם ווייס ער נעשטאדבען! זיינען זיי צי ניט, ווייס ער —
 איז האפענונג די האר! דעם נאט פון נאמען דער איז נעלויבט

פארל^רען! אינגאנצען ניט עם, הייסט נאף,
 געשטארקס, אזוי אים האט האפענונג אויפגעוואכטע ניי ראדגע די

סיף. בידן בריוו דעם איבערלייענען געקאנט שיין האט ער אז
 לייג- א נאף נעזאנט ער האט — געשטארבען ניט זיינען זיי —
 ער וואלט אניט נעשטארבען, ניט זיינען זיי — טראכטען. נערען
דערפרן! געוואיסט זיכער
 אץ בריוו דעם דורכגעלייענט קאפ מיט אמאל נאף האט ער

 האט ער געדאנק. דאזיגען אינ׳ם נעווארען שטארקער נאף איז
שייך. נאכ׳ן נעשיקט

 נעצעלט גאסטפריינדליכען דיין אין נעקומען בין איף אז —
 אראבער דעד ווי נאכרעם נעזאנט, בן־חור האט — שייף א־יין,
 אויג נעבליבען זיינען זיי און דידואן אויפין אוועקנעזעצם זיף האט
 ווע" דיר דערציילען צו בדעה געהאט ניט האבאיף—אויג אויף
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 צו כדי נייטיג, פאר געהאלטען עם האב איך ווי מערער, זיך גען
 ארומגיין קענען אין נעניט גענוג בין איך אז דיך, איבערצייגען

 איך פארטרויען. מורא אהן מיר זיי מעגסט דו אז און פערר, אדום
 לעבען. מיין פון געשיכטע די אויסזאגען נעוואלט ניט דיר האב

 אריין הענט מיינע אין געגעבען מיר האט וואם צופאל, דער אבער
 איך דאם •§יל, איך אז אויסטערליש, אדי איז בריוו, דאזינען דעם

 מיר. צו שייכות א האט וואם אלצדינג, אץ פארטרויען דיר דך מוז
 געווארען, געוואר בריוו דאזינען פונ׳ם בין איך ווי אז נאך, בפרט

 מאצען מוזק מיר וועלכען קעגען פיינד, ן יי א מיר האבען
 וועל און בריוו דעם איבערלייענען דיר וועל איך בונד. שותפישען א

 שוין זיך וועסטו דאן אים. צו ערקלערונגען נייטיגע די געבען דיר
 אפ־ זיך האט דיר אויב און, אויפרעגונג מיין איבער וואונדערן ניט מער

זיין. מוחל עם מיר וועסטו קינר, א ווי שוואך בין איך אז נעדאצט,
 לייענען, בן׳חורס צו צוגעהערט זיך קאפ מיט האט שייך דער

 גע• דערמאנט ס׳איז וואו ארט, דעם צו נעקומען איז יענער ביז
 אידען דעם נעכטען האב "איך אילדערים: נאמען דער ווארען

 דאר• ניטא איצט ער אין טאמער און וואלר; דאפנעם אין געזעהן
 אז אדי נאהעגט, דער אין ערגעץ מסתמא זיך ער געפינט טען,
 זאלסט דו ווק אויג. אויפ׳ן אים האבען צו גרינג זיין וועט מיר
 גע• דיר איך וואלט איצט, ער איז פארט וואו פרענען, געווען מיך

 פאלמען־ אלטען אין געפינען אים מ׳קאן אז זיכער, אויף ענטפערט
וואלד".
 וואם טאן, א מיט אויסנערופען אילדערים האט — אהא! —

 זיך ער האב דערביי און כעם, סיי חידוש, סיי אויסגעדריקט האט
פינגער. די מיט בארד די געשויבערט

 —איבערנעזאגט בן־חור האט—פאלמען־וואלד אלטען ,אינ׳ם—
בוגד/ דעם אילדערים שייך פון נעצעלט אינ׳ם
 זיין געטאן. דונער א אלטער דער האט — בוגד! א איך... —
 הא• ליפען די אויפרעגונג, פאר געטרייסעלט ממש זיך האט בארד

 זיין אויף אדערן די און גרימצארן פאר צונויפנעצויגען זיך בען
 ניט שיר ה^בען זיי אז אויפגעל^פען, זיינען האלז און שטערן

געפלאצט.
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 בארו- א טיט געבעטען בן־חור האט — שייך רגע, א נאך —
 איצט ריר. וועגען טיינונג מעסאלעם איז ראם — מאן הינענריגען

התראות. זיינע אוים הער
ווייטער: געלייענט האט ער און

 וועט וואם בוגד, דעם אילרערים שייך פון געצעלט אין ....
 ארגזער פץ ארויסדרייען קאגען סך קיץ ניט משמעות שוין זיך

 מאקסענציוסעם אויב חידוש׳ען, ניט דך זאלסט האנט, שטארקער
 רעם אוועקצוזעצען — זיין וועט מלחמה רער צו הכנה ערשטע

רוים/ קיין אים אפשיקען און שיף א אריף אראבער
 צעג־ איבער שייך רעם אילדערימען! — מיך רוים! קיץ —

רוים! קיץ — מיך באוואפענטע! שפיזען מיט רייטער, טויזענט
 אויס- הענט די ארט, פון אויפגעשפרונגען אימפעט מיט איז ■ער

 קרע• ווי אויסגעקרימט און אויסגעשטרעקט פינגער די געשפרייט,
שלאנג. א ביי ווי בלישטשענדיגע — אויגען די לען,

 די חיץ א געטער, אלע ביי שוועו־ איך ניין, — גאט! א —
 י חוצפה דאזיגער דער צו סיף א נעמען שוין וועט ווען י רוימישע

 דען מיד מוזען פאלק. מיין איז פריי און איך, בין מאן פרייער א
 לעבען ערגער, נאך ס׳איז וואם אדער, שקלאפען? ווי שטארבען

 אים איך זאל פיס? די צו הארען דיערע ביי פויזען וואם הינט, די ווי
 זאל גוץ מיין שלאגען? ניט מיך זאל ער אבי האנט, די לעקען

 גע- ניט זיך מער שוין זאל אליין איך ? זיין מיינם ניט מער שוין
 דעם דאנקען צו האבען איך זאל לופט אטעם יעדען פאר הערען?
 ווען יונגי ווערען געקאנט ווידער וואלט איך ווען א, רויטער?

 $רער מיר! פץ יאר צוואנציג אראפטרייסלען געקאגט וואלט איך
י פינף נאר אדער !כאטש צעהן

 צו" די טיט געטרייסעלט אץ ציין די טיט גע-קריצט האט ער
 פון געפאקט ווי דערנאך, קאפ. איבערץ פויסטען נויפגערריקטע

 געצעלט, עק אין גיין געלאזט זיך ער האט געראנק, אנדער א
 אים האט און בן־חורן צו צוריק אומגעקערט גלייך דך אבער

פלייצע. רער פאר אנגעכאפט האנט רער מיט שטארק
 אזרי יונג, אזוי אריוס, פון דן ארט, ריין אויף בין איך ווען —

 גרונם א האב איך ווען געוועת באנוצען אץ נעגיט אדי שטארק,
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 שטארק, גענוג איז וראם גרונם, א דו, ווי גרונם אזא נקמה, צו
 פאר־ צו זיך גענוג נקמה.,. די האם, דעם אפילו הייליגק צו אויף

דיר... איך זאג — בן״חור בן׳חור, שטעלען!
 גע• פארגליווערט ס׳בלוט איז נאמק דאזיגען פונים קלאנג ביים
 גע" ער האט מבולבל ערשטוינט, אדערן: בן״חירס אין ווארק

 נא־ גאנק האבק וואם אריין, אויגען די אין אראבער דעם קט קו
פייער. ווילדען א מים געברענט זיינע פון הענט
 ווען ארם, דיין אויף בין איך וועץ איך, זאג חור, פון זון —

 דיינע פון העלפט א נאר אריבערגעטראגק געהאט וואלט איך
 אזעלכע מים געלעבט וואלט איך ווק פורעניות׳ן, ניט־פאררינטע

 גע׳ ניט כ׳וואלט גערוהט, ניט איך וואלט —,דו ווי זיכרונות׳ן
.רוהק געקאנט
 די האבק שטורימווינט, א פון אוועקגעריסען ווי אפהאלט, אהן

. מויל אלטענם דעם פון געשטראמט ווערטער
 צוגעגעבק איך וואלט פורעניות׳ן אייגענע מיינע אלע צו —

 אין געהייליגט זיך וואלט און וועלט גאנצער דער פון פורעניות׳ן די
 די וואלם און געצויגען איך וואלט לאגד צו לאנד פון נקמה. דעד

 פרייהייט און רעכט פאר מלחמה יעדער אין אנגעצונדען. פעלקער
 וואלט רוים קעגען קאמף יעדען אין מיטגעקעמפט; איך וואלט

 ,בעסעדס קיין האבענדיג ניט ארויסגעצויגק. שווערד מיין איך
 און פרחים. די פון שערייננעם די אין געשטעלט אפילו זיך איך וואלט
 איך וואלט מענשק, ביי אפהיינגער קיין געפונק ניט איך וואלט

 איך כא־כא״באז ...געווק מייאש ניט פארם זיף פונדעסטוועגען
 לייבק טיט וועלף, די צו צוגעשטאגק וואלט איך גאט! ביי שוועד

 זיי פירען צו אבי חבר, געווארען איך וואלט לעמפערטען און
 מים געמיאוסם ניט זיך וואלט איך שונא. שוחפישען דעם קעגען

 רוימער דאך וואלטען קרבגות מיינע ווי אזוי און כלי-זיין. שום קיק
 זייער אין געבאדק תענוג און תאווה טיט זיך איך וואלט געוזעזק,

 קיין קיינעם פון און געשאנעוועט, ניט איך וואלט קיינעם כלום,
 מפקיר איך וואלט איז, רויטיש וואס אלק, פארלאנגט. ניט ננאד

 געווען מקריב איך ווא^לט שווערד דעם און פייער, אויפ׳ן געווען
 רחמים נעבעטק איך וואלט נאכט אלע רויטיש״געב^רענע. אלע
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 זיי- לייהען מיר זאלען זיי בייזע, די כיי נוטע די כיי נעטער, די
 אלע די און קעלט, היץ, טריקעגיש, שטוריטווינטען, — פחדים ערע

 אלע לופט, די פארסמען די וועלכע טיט נאמען, א אהן ניפטען
 • טויט רעם געפינען טענשען וועלכע דורך סיבות, טוידענטער די
 שלאפען וואלט איך א, ים, אויפ׳ן כיי און יבשה דער אויף פיי
וואלט... איך איך," געקאנס" ניט

 עטעטענדיג, שווער .אפגעהאקט זיך האט שטים שייכם דעם
 פלאם־פיי• גאנצער זיין פון אבער הענט. די נעבראכען ער האט

 פון רושם רעם נאר ארויסגעטראגען בן-היר האט דרשה ערדיגער
 טשוגענעם א פץ קולות, משונה״ווילדע פון אויגען, ברענענדיגע

 און הארץ זיין אים. אץ געקאצט האט וואס נרימצארן, בלינרען
 פארנומען געווען צופיל רגע דאזיגער דער אין אים זיינען מוח
 פערזאן, אייגענער זיין צו שייכות א געהאט פ׳האט וואם דעם, טיט

 עלענדער דער האט יארען לאנגע״לאנגע נאך מאל ערשטען צום
 נאמען רעם ביי נאמען, אטתען זיין ביי רופען זיך דערהערט בחור

 קאן וואס מענש, א פאראן לכל״הפחית ראך איז טאטען, זיין פון
 נא־ דאזינען אויפ׳ן רעכט זיין אץ מורה איז וואס מענש, א אים,
 דאזיגער רער אץ דערויף. כאווייזען קיץ פארלאנגענדיג ניט מען,

 רער פון לאנג ניט דא ערשט איז וועלכער אראבער, א איז מענש
געקומען! מדבר
 רעם דורך דערגאנגען? דאס מענש דאזיגער דער האט אזוי ווי

 די וואם צרות, די פון נאר נערעדט זיך האט דארטען ניין. ברידו?
 דערציילט דך האט דאדטען אויסשטיץ, געמוזט האט חור פאמיליע

 *יע דאם איז ער אז אבער טרעפענישען, אייגענע זיינע וועגען נאר
 רעם ווענעץ —פסק, בייזען פוג׳ם אנטרונען איז וואם קרבן, נער

 רעם ווענען אט טאקע געוואיסט. נאתישט נאך דאך ער האט
 גע־ בריוו דעם איבערלייעגען נאכ׳ן געוואלם בן־חור האט פונקט

 ניי-אייפגעלעבפע אץ פרייר פול ערקלערונג, א שייך דעם בען
 בלייבען צו געסטארעט זיך פונדעסטוועגען ער האט האפענונג,

רוהיג. אויסערליך
 אין בריוו דאדגער רער קימט ווי טיר, זאג שייך, נוטער —
הענט? דיינע
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 ה$- שטעט, די צווישען ווענען די היטען וואם לייט, טיינע —
 נע־ אפען אילרערים האט — קוריער, א ביי אפנענומען אים בען

ענטפערט.
לייט? דיינע זיינען דאס אז דערגיין, זיך פ׳וועט אויב און נו, —
 דארף איך וועלכע רויבער, זיי זיינען וועלט דער פאר ניין, —

ממית׳ן. און צאפען גאר
 אויף בן־חור, אננערופען מיך האסט דו שייך: פראגע, א נאך —

 מענש קיין ניטא פ׳איז אז נעמיינט, האב איך נאמען. טאטענם מיין
 ווייפטו וואנען פון קאנען. מיך זאל וואם וועלט, גאנצער דער אויף
נאמען? מיין

דעה. דער טיט געשלאנען זיך האט אילרערים
 — אפגערופען זיך פוף־בל־פוף ער האט — דיך קאן איך —

זאגען. ניט נאך היינט דיר איך טאר טער
שווייגען? צו צוגעזאנט אימיצען האפט —
 אויסנעדרייט זיך שייך רער האט ווארט, קיץ ענטפערנריג ניט

 דך ער האט פארדראס, בן׳חורס באטערקט אבער אוועקצוגיין;
נעזאגט: אץ אומגעקערט

 איצט ניי איך ריירען. ניט דעם ווענען' מער דערווייל לאמיר —
 אלץ דיר איך וועל צוריק, קומען וועל איך אז אריץ. שטאט אין

בריוו. דעם מיר ניב אויפזאגען.
 ארייני פאפירום, דעם צונויפגעוויקעלט זארגעווריג האט אילדערים

 רערזעל־ נעווארען ווירער איז אין מעטפה דער אין אים נעליינט
פריהער. וואם מאן, ענערגישער לעבעדיגער ביגער
 גע- אים ער האט — ענטפערן? מיר וועסטו וואם־זשע נו, —

 האבען דינער,וואם די אויף און פערד אויפ׳ן ווארטענריג פרעגט,
 וואלט איך וואם געזאנט, דיר האב איך — באלייטען געזאלט אים

. געענטפערט ניט מיר ה^פט דו אבער ארט, דיין אויף געטאן
 נאך דיר וועל און שייך, ענטפערן, געוואלט דיר האב איך —

 פנים, זיין פון פיי אין אפגערופען, דך בן־חור האט — ענטפערן
 טיפע אויפנעוואכטע ווידער די ארויפגערעדט האט קול זיין פון פיי
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 טאן, איך וועל אויסגערעכענט, האסט דו וואס אלץ, — אויפרעגונג
 ווי צייט, לאנגע א שוין כוחות, מענשליכע אין ס׳ליגט וויפיל אייף
 לעצט׳ע מיינע פון שעה יעדע נקמה, דער געהייליגט זיך האב איך
 האב איך געדאנק. דאזיגען מיט׳ן נאה געלעבט איך האב יאר פינף

 דעד פון תענוגים די ראסט. קיין און רוה קק פארגונען ניט זיך
 אין געצויגען. ניט מיך האבען רוים פון פארגעניגענם די יוגענד,

 נקמה. דער צו דך צוצוגרייטען כדי נאר, פארבליבען איך בין רוים
 גע• אבער לערערם, בארימטסטע די ביי געלערנט דך האב איך

 רערצו פילאזאפיע; קק ניט און רעטאריק קק ניט איך האב לערנט
 אויס- געווען איז שטרעבק מיין צייט. קק געהאט ניט איך האב

 דך האב איך געווער, האלטען פון חכמה דער אין דך צובילדען
 ציר- די אין זיגערם די מיט און גלאדיאטארען די מיט געחברט

 אינ׳ם פעכטמייסטערם די לערערם, מיינע געווען זיינען די אט קעך,
 און תלמיד א פאר צונענומען מיך ה^בען הויפט-לאגער רוימישען

 איצט פאך. זייער אין פעולה מיין מיט געהאלטען גרויס דך האבען
 די ווייניג; מיר פאר איז דאס אבער שייך; סאלדאט, א איך בין

 זיין זאל איך פאדערט, געשטעלט, דך האב איך וואס אויפנאבע,
 מלחמה רער אין באטייליגען זיך איך וויל דעריבער פעלדהאר. א

 דער נאט און ענדיגען, דך וועט ד נאר ווי און פרתים, די קעגען
 — דאן". בשלום, און לעבעריג אהיים אומקערען מיך וועט האר

 — הימעל צום הענט צונויפגעדריקטע די אויפגעהויבען ה$ט בן־חור
 אלץ קאן וואס שונא, א האט ער אז רוים, ווייזען איך וועל דאן

 רוימער- מיט באצאלען מיר רוים וועט דאן שטייגער; רוימישען אויפ׳ן
 אין דאם אט אנגעט^ן, מיר האט ער וואס יסורים, אלע פאר בלוט
שייך! ענטפער, מק

 גע׳ קיש א אים האט בחור, עם ד ארומגענומען האט אילדערים
געזאגט: פייערליך און טאץ

 סימן, א איז בן״חור, ביישטק, ניט דיר וועט גאט .דק אויב —
 דו אויב און הבטחה, די דיר גיב איך מער. ניט לעבט ער אז

 אפ איך גיב צוועק דיין פאר אז שבועה, דידפייערליכסטע — ווילסט
 מעני מיינע האב: איך וואם אלצדינג, און אלק מיך רשות דיין אין

 הכנות! די אויף — אלק מדבר מיין קעמלען, און פערר. מיינע שען,
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 ביינאכט היינט נאך כענרג. — איצט און רעפי אין דיר שוועד איך
אנזאגען. שיקען ריר ׳וועל5 ארער זעהן, זיך טיר רועלען
 ערד5 ׳ן6אוי זיך אויפגעזעצט אויסגעדדייט, האסטיג זיך האט ער

ארץ. שטאט אין אוועקגעריטען איז און



זעקס. קאפיטעל

ירושה. די

 שלי. דעם בן״חורן גענעבען האט בריוו איבערגעכאפטער הער
 גרויסען א אים פאר געהאט האבק וואם זאכען, סף א צו סעל

 פאמיל" די אז געווארען, געוואר אים פון ער איז קודס׳כל ווערט.
 אז כוונה, מערדערישער א צוליב געווארען באזייטיגט איז חור יע

 אויסארבע׳ אינ׳ם באטייליגט דך האט בריוו פונ׳ם שרייבער רער
 מיטשולרי־ א געווארען דורכרעם איז און דערצו פלאן דעם טען
 רעם פון טייל א באקומען האט ער אז פארברעצען; אילם גער

 די אז רערפון, עד־היום נאך געניסט און פארמענען קאנפיסקירטען
 גע׳ האלט האט ער וועלכען בן״חורן, פון ערשיינונג אומגעריכטע

 ער אז געשראקען, אים האט הויפט׳פארברעצער, אנצורופען האט
 פון להבא אויף באווארענען צו זיך אזוי ווי עצות, באצייטענם זוצט
 פאלגען צו געווען גיייט איז ער אז און סכנה, פלוצליצער דער

הייסען. אים וועט קיסריה פון מיטשולדינער זיין וואם אלסדינג,
 יענעם, צו הענט די אין אריינגעפאלען בריוו דער איז אט און
 האט ער אים; אין גערערט רערהויפט זיך ס׳האט וועלכען וועגען

 אויך ווי פארברעצען, דעם אין שונא פון ווידוי א געבראכט אים
 בן־חור האט דעריבער סכנה. דראהענדינעד דער וועגען התראה א

 די אזוי ווי נאכצוטראצטען, אנגעהייבען אוועקגיין אילדערימם נאך
 פ־*טר די געווען זיינען שונאים זיינע אפצוווענדען. סכנה דאזינע

 האבען *ז אויב מזרח״לאנד; גאנצען אין מעכטיגסטע און סטע
 צר נעהאט גרונט מער נאך עד האט אים, פאר נעהאט מורא
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 צר ,קאלטבלוטיג געפלייקט זיך האט ער זיי. פאר דך שרעקען
 אלץ האבען געפילען זיינע אומזיפט: אבער לאגע, זיין באקלערען

 וואס געארט, קנאפ^וואים אים פ׳האט געדאנקען. זיינע געווען גויר
 נאך איז נאך, לענק שוועפטער און מאמע זיין אז מחשבה, די

 פ׳איז אז געדאנק, דעד שזין השערה; א ווי ניט מער דעררוייל
 אומבאשרייב־־ אן מיט אנגעפילט אים האט האפענונג, א פאראן נאך

 וועלכעד אימיצער, )געווען סיאיז וואם אליין, דאם פרייד. לעכער
 *גע אים זיך האט זיך, געפינען זיי וואו , זאן,ען געקאינט יאים האט

 וואלט ער ווי גלייך זוכענישן, אומזיפטע פיל אזוי נאך דאכט,
 האט פאדגעפיל אבערגלויבישער א עפעס ציל. ביים געוועזען שדן
 זיך אריינצומישען בדעה האט אליין גאט אז אונטערגעזאגט, אים
 ביטחון האבען געהייפען אים האט אמונה זיין אוץ יאים, העלפען און
ווארטען. רוהיג און

 *אג האט אין *ווערטעי אילדעדימם אן דערמאנט זיך האט ער
 געקאנט אדאבער דעד האט וואנען פון ,נאכצוטראכטען געהויבען

 פימאנידעפן, פון און ניט ראך געווים מלובן פין נאמען? זיין דערגיין
דווקא האבען אינטערעפען פותרים אנטיאכיער |דעם ניט; אויך

 עפ מעפאלע האט אפשר שווייגען. שטיל לאז ער געפאדערט,
 רוימער פאר׳ן וואלט סוד דעם אנטדעקען נייץ; נייץ, אויפגעזאגט?

סבנה. גרויפע צו א זיין
 ס׳רעטעניש מוח: דעם געבראיכען זיך בן־־חור האט אומזיסט

 געטהיפט אבער זיך האט ער טרעפען. געקאנט ניט ער האט
 האט וואס מענש, דעי זיין ניט זאל עם ווער אז געדאנק, דעם מיט

 פ-יינד א געוויס ער איז -י אילדערימעץ, סוד דעם ארויסגעגעבעץ
 מעשה־פ^יינד. ארויפווייזען צייט רעכטער .דער צו זיך וועט ׳און

 שייך דעד איז אפשר געדולד! קאפ א נאך ווארטען, ביפעל א נאך
 האט ער טאקע; אים' צוליב אדיין שטאט אין געפארען גאר
דערקלערען. צו אלצדינג קומען צוריק נאב׳ן צוגעזאגט אים דאך

 דעם ארויפקייקלעץ געהייסען בן־חור האט מיטאג, אפגעגעפען
 ארומ- אים האט עד צייט. די דורכצושטופעץ ביפעל א רייטוואגען,

 קלענס" דעד פעדאנטיזם. גרעפטען מיט׳ן זייטעץ אלע פון געקוקט
 ארויפגעגליטשט ניט זיך האט קלייניגקייט מינדפטע די פרט, טער
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 לייענער רער וואס ב^פרדריגונג, א מיט און אויג. שארף זיין פון
 איבער" זיך ער האט פארשטיין,* רעכט שפעטער ערשט זי רעט

 מוסטער, גריכישען נאכ׳ן געווען געטאכט איז וואגען דער אז צייגט,
 *געהאל רייטוואגען גריכישען א אין ער האט פרטים סך א אין און
 נדייטער געווען ארז וואגען רער רויטישען. א פון ווי מער טען

 רוימישער; א ווי שטארקער, .און נידעחגער רעדער, די צווישען
 דיזוח טיט זיך האט וואג, מער געהאט האט ער וואם חיסרון, רער

 בכלל; פערד. אראבישע איידעלע די פין כוח דעם דורך געדעקט׳
 מקריב געוויינטלאך וואגעףמאכער רוימישע ■די האיען גערעדט,

 גרא- הער - שטארקייט די און שיינקייט דער זיכערקייט די געווען
 שפי" אלימפישע די אויף אבער, גריכענלאנד אין פארם; ציעזער

 פין רייטוועגען סארט רעם אן געהאלטען נאך זיך מען האט לעץ,
צייטען. אכילעסעס

 פערד, די ארויסגעפידט בףחור האט וואגען, דעם ארוטגעקוקט
 ער וואו פעלד, אין ארויסיעפארען איז און איינגעשפאנט זיי האט
 העכסט שסאן. אין גיין געלערנט נאכאנאנד שעה עטלעכע זיי האט

 פריילאך ווךדער און איבונגעץ די פון פעולה דער טיט צופרידען
 צוריק פארנאכטליך ערשט אומגעקערט זיך ער האט געשטיטט,

 שריט אלע אפצולייגען באשלוס פעסטען א טיט אדיין געצעלט אין
 *אפ־ געקאנט ניט זיך האט ער טורניר. נאכ׳ן בין מעסאלען קעגען
 פאריץ געגנער זיין מיט זיך פארטעסטען צו •תענוג פינ׳ם זאגען

 נאך קאנען מעסאלען חוץ א אז אויגען; די אין טזרח־־לאגד יאנצען
 האט דאס - אויך קאנקודענטען אנדערע אים קעגען ארויסטרעטען

 האט ניצחון זיין אין איינצופאלען. אנגעהויבען ניט גאר אים
 אין• בטחין פולען געהאט האט ער געצווייפעלט. ניט אפילו ער
 פונים1 מעלות איטפאתלייכלעכע די אין און קונסט אייגענער זיין

■ פיר-געשפאן.
 אנטאדעס, אמת, ניט ער! לאז אנקוקען, אייך נאר ער לאז -

 דו אטאאיר, דו אוץ ריגעל, בראווער מיין דו און אלדעבאראן?
 מיינע! אגקוק|עץ/ אייך נאד ער לאז 1־ אדלערם, די פין קיניג

!קינדער
 אפשטין אנדערן, צום פערד ׳איין פין געגאנגען עד איז אזוי
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 ליב־־ר מיט זיי צערטלענדיג ארץ גלעטענדיג יעדערן, פאר זיך לענחג
 עלטערערן א ווי אווי נאד האר, א ווי ניט ווערטער, שאפטליכע

ברידער. אינגערע צווישען
 *אריינ ביים געזעפען בףחור אין נאכט די צוגעפאלעץ פ׳איז אז

 אילדעחטעץ, אויף געווארט האןט און אריין געצעלט פאר׳ן נאנג
 ניט האט ער שט$ט. פון אומגעקערט ניט נאך זיך האט וועלכער
 שייך רער אומרוהיגקייט. קיין ניט אוץ אומגעדולד קיין ניט געפילט

וואם. טאטער וויפען צו נעבען אלענפאלם אים וועט
 העם מחמת צי פעולה, פערדם די פון נחת־רוח דעם מחטת צי
 נאכ׳ן אויסגעבאדעץ ורך האט ער וועלכען ׳אין וואפער, קאלטען
 טיט טאקע און כיד-המלך, אפגעגעפען האט ער מחמת צי פארק,

 ידעך מחטת גלאט אפשר אדער פארזינדיגען; צו ניט אפעטיט א
 הטיח קומט׳ וואט נאטור, דער פון מתנה דאזיגער דער רעאקציע,

 זיין, ניט זאל מעשה די ווי - נידערגעשלאגענקייט, טיפער א נאך
 געהויבענער אויפערגעוויינטליך א אין נעוועץ איז מאן, יונגער דער

 הארץ זיין באגייפטערטער. א אין - זאגען כמעט מ׳קאן שטימונג,
 אוים^ אים האט השגחה די אז ביטחון, מיט געוועץ פיל ווידער איז

 זייינע אלע אין ביישטיין שוין יאים וועט ׳און רודפן צו געהערט
נזיטען.

 וואס קאפיטעס, פערדם א פון קלאפען א דערהערט זיך ס׳האט
 אנגעקומען איז ארום וויילע א אין דערנעהענטערט. גיך זיך האט
רייטענדיגערהייט. מלוך

 קול, פרייליכען א מיט נעזאנט מלוך האט - אריום פון זוץ -
 ■—געוועץ איז פדר דער ווי באגריפט בן־־חורן האט ער ווי נאכדעם

 תיבף זיך זעצען דיך בעט און גרום זיין דיר שקט אילדערים שייך
דיר. אויף ווארט ער אחין. שטאט אין פארען און פערד אויפ׳ן

 פערד, די צו אוועק בן־־חור איז ווארט, קייץ פרעגענדיג ניט
 צוז גלייך איז אלדעבאראץ געגעפעץ. און געשטאנען זיינען. וועלכע

 צו גרייטשאפט זיין יאים פארליינענדיג ווי אזר צוגעלאפען, אים
 ווייטער אוועק אבער איז געטאן, גלעט א יאים הי^ט ער דינען.

 האבק וועלכע פיר, די פון ניט פערד, אנדער א אויפצוקלייבעץ
 ארים וויילע א אין אומבאחרליך. בלייבען געדארפט טורניר בידן
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 דער• צו געפארק שווייגענדיג און גיך רייטער ביידע זיינעץ
צו. שטאט

 *פעלעווקי די פון בריק דעד צו שטוקעל א דעדפארענדיג ניט
 פאראם, א אויף טויך ׳איבער׳ן אריבערגעשיפט זיך זיי האבק דק,

 ווידער זיך ברעג, רעכטק >עם פאזע וועג שטיק א $נגעלייגט
 *אריינגע זיינען און טייך איבער׳ן פאראם א אויף אריבעדגעשיפט

 געשטד־ זיך האט תור*בן מערב־זייט. פון אדיין שטאט אין ריטק
 *פאר צוליב געווארען געמאכט איז אומוועג היבשער דעד אז פק,

זיכטקייט.
 אונטער לאד־פטאנציע. סימאנידעפעש צו צוגעפאדק זיינק זיי

 .אפגעהאלטק מלוך האט פקלאד, גדויפק דעם פאר בריק, דעד
פערד. דעם

אראם. קריך - געזאנט ער האט - געקומק זיינק מיר -
׳ ' י• ארט. דעם דערקענט האט בףחור

געפרעגט. ער האט - שייך? דער איז וראו -
פירק. דיך וועל איך מיר, מיט קום -
 איז באלד און פערד, די צוגענומק זיי פון האט וועכטער א
 לד* וואט ,הייזעל פונים טור דעד פאר געשטאנק ווידער בףחור

 *דערזעלבי פאר הויז, גרעפערן פונים דאך אויפ׳ן געווען אויפגעבויט
 אדינגעגאנגעץ. געווק איינמאל שוין איז ער וועלכער אין טיר, גער
איינלאדונג: א אינווייניג פון דערהערט האט ער

גאט. פון נאמק אין אדיין, גיי -
אליין. בףחור איז אדיין און דרויסען, געבליבען איז מלוך
 *איינ שוין איז ער וואו אייגענער, דעד געווען איז חדר דער

 דא זיך האט זאך שום קיין פימאנידעס׳ן. פאר געשטאנק מאל
 זאיצט איז פאטעל פימאנידעסעש לעבען ניט מער געענדערט; ניט

 קי־־ געזונטע א געשטעל הילצעדנעם ברייטען א אריף געשטאנק
 זיל- זיבק מיט וואוקס, מענשענש א ווי הייך די מנורה, פערנע
 העלק א מיט האט ליכט דאם לעמפעלאך. אנגעצונדענע בערנע
 *בא זיינע מיט געזימס דעם ווענט, געפאנירטע די באגאפק שימעד
גלימער־שייבלעך. פיאלעטע פון פופיט דעם און קוילען גולטע

שטיין. געבליבק בףחור איז טריט, עטליכע געמאכט
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 בא. אים האבק און חדר אץ געפונען דך האבק מענשען רריי
אסתר. אץ אילרערים סימאנידעס, — טראכט

 געבלאנדזיעט בליקען זייגע האבען אומזיכער און קור׳ינקלענדינ
 ענטפער א זוצען וואלט ער ווי גלייך אגדערן, צום איינעם פון

 זיי רוילען "וואם געעקבערט: אים האט וואם פראגע, רער אייף
 רען אנגעשטריינגט, ער האט חושים זיינע אלע האבען?" אים פין

 זיי ,זיינען אצווייטע: געקומען איז פראגע ערשטער רער נאך
פיינר?" אדער פריינד

אסתרץ. אויף פארהא^טען דך אויגען זיינע האבען ענדליך
 מיט געענטפערט גרוס שטימען זיין אויף האבען טאנסביל ביירע

 עפים געלעגען איז בליק אסתים אין אבער בליקן פריינדליכען א
 גלייך אינסטיגקטיוו עס. האט בן״חור און פריינדליכקייט, ווי טער

 אויפגע׳ דימיץ זיין אין איז רגע רערזעלביגער אין און דערפילט.
 געשטעלט דך האט און עגיפטערין רער פון בילד דאס שטאנעץ

 ווי אבער אירישקע. באחנטער דער אנטקעגען פארגלייך צום
 צו געבראבט ניט פארגלייך רער האט פאלען אזעלכע אין תמיד

רעזולטאט. שום קיין
בן״חור• —

ריירער. דעם צו געטאן קער א זיך האט בחור דער
 און פאמעליך איבערגעזאגט, סימאנידעס האט — בן־חיר —
 דאס וועמען דעת אז וועלען, וואלט ער ווי גלייך טראפ, מיט׳ן

 ווערט פולען דעם וויצטיגקייט, גאנצע די רערפילען זאל נוגע, איז
 אייבער• פונ׳ם פריד דעם צו נעם — ווערטער, צוויי דאזיגע די פון

 — מיר פון צו אים נעם — אבות אונזערע פון גאט דעם שטען,
 מיין פון אץ מיר פון — צוגעגעבען ער האט הפסקה א נאך און

הויז.
 האט וואם יעדערער, פאטעל. זיין אין געזעסען איז פימאנידעם

 באפע" זיין פנים, בלייכען זיין קאפ, מלכותדיגען זיין באטראכט
 מלבושים געפאלבטע די אונטער אז פארגעסען, האט קוק, לערישען

 קערפער פארהויקערטער צוקאליעטשעטער א פארבארגען דא איז
 שטארק, האבען אויגען שנוארצע גרויסע די איברים. צובדאכענע אץ

 ברע־ ווייסע זיינע אונטער פץ ארויסגעקוקט שטריינג ניט אבער
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 די פארלייגט און קאפ דעם אנגעבייגען ער האט פלוצלונג טען.
 דא- די איצט און זייגער גרום דער וואם ברוסט. דער אויף הענט

 האט בן־הור קלאר. געווען אין באטייט, האבעץ באוועגונג זיגע
פארשטאנען. עם

 היי- דעם — גערירט טיף געענטפערט ער האט — סימאנידעם—
 ווי אזוי און אי, איך נעם פאר, מיר לייגסט דו וואם שלום, ליגען

 נאר גרום. דיין אויף דיר איך ענטפער זיינעם טאטען דעם זון א
 אייגער זאלען סיר אז בעטען, וועלען דיך איך וואלט זאך איין

פארשטיין. גוט אנדערן דעם
 סותרם דעם פארבייגען געוואלט ער האט אופן איידעלן אזא אויף

 פאר זיין געוואלט ער האט האר קיין ניט הכנעה. צו גרייטשאפט
 אנדערע אין אים טיט אריינצוגיין געזוצט האט ער סימאנידעסן,

באציהונגען. העצערע
 ווענרענדיג זיך אין, הענט די אראפגעלאזען האט סיטאנידעס

געזאגט: אסתר׳ן, צו
טאכטער. שטול, א האר אונזער בריינג — •

 שטיין גערייטעלטע טיף א איז און שטול א געבראכט האט זי
 אוועקצושטעלען. אים וואו וויסען, צו ניט טאטען, לעבען געבליבען

 אויפ׳ן דא בליקען אירע געווארפען זי האט פארלעגענהייט אין
 געשווינען, ניידע האבען זיי אבער טאטען; איר אויף דא גאסט

 דאס אז ענדליך, רשות. דעם אנדערן דעם איינער איבערלאזענדיג
 צו- בן־חור איז דריקען, צו שווער צו אנגעהויבען האט שווייגען

 שטול דעם האנט דער פון איר ארויסגענומען אסתרן, צו געגאנגען
 *צופו סוחר דעם פאטעל, דעם לעבען אוועקגעשטעלט אים און

סענס.
געזאגט. ער האט — דא אט זעצען זיך וועל איך —

 רגע איין אויף אירע... טיט באגעגענט זיך האבען •אויגען זיינע
 ער בליק. רעם פון גרינגער געווארען איז ביירען אבער נאר,
 נרויסמוטיג• זיין — זי אין דאנקבארקייט, 6איר פארשטאנעץ האט
באשיירענקייט. און קייט

 אויפ- גרינגער געזאגט, סימאנידעס האט —קינד מיין אסתר—
פאפירען, די מיר בריינג — געעטעטט
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 פאפירופענע א ארויפגעגומען זי האט וואנט אין אלמער א פץ
טאטען. דעם זי דערלאנגט אץ מגילה
 ווידער פימאנידעם האט — בףחור געזאגט, גוט האפט דו —

 איינעד מוזען מיר — מגילה די פונאנדערוויקלענדיג אנגעהייבען,
 צונויפגעשטעלט איך האב דא אט פארשטיין. צו זעהן אנדערן דעם

 דו ווען טאג, דער קומען פ׳וועט אז זיך, ריצטענדיג דיףוחשבון, א
 אפ• אפילו זיך וואלפט דו ווען און פאדערן. מיד פון עם וועפט

 דץ־וחשבץ דער באשטאנעך דעט אויף איך וואלט דערפון, געזאגט
 ער צונויפצוריידען. זיך כדי נייטיג, איז וואם אלצרינג, כולל איז

 באציהונגען די און פארמעגען דאס פונקטען: צוויי נאד ארום געמט
 און קלאר ווערען דיר פאר וועלען פונקטען ביידע אונז. צווישען
 איבער• איצט זיין גוט אזוי אים וועפטו דין״וחשבון. פונ׳ם דייטליך
לייענען?

 ער האט אבער דערביי פאפירען, די גענומען האט בן-חור
אילרערימען. אויף געטאן קוק א זיך קוויינקלענדיג

 האפטר שייך פארן — געזאגט פימאנירעם האט — נישקשה, —
 סיי-ווי-פיי פאדערט דין־וחשבון רער שטערען. צו וואם ניט זיך

 סיף, ביז׳ן איבערגעלייעגט האבען אים וועסט דו אז און עדות, א
 ווייס ער התימה. אילדערימם שייך רעם געפינען אונטער וועסטו

 פאר געווען איז ער וואם אלץ, יריד. א דיינער איז ער אלצרינג.
. דיר פאר זיין אויך ער וועט מיר,

 פריינדליך אים און אראבער אויפ׳ן געטאן קוק א האט פימאנירעם
 ענליכער א מיט אפגעדאנקט האט יעגער קאפ. מיטין צוגעשאקעלט

אפגערופען. זיך ערנסטערהייט האט אץ באוועגונג
ריצטיג. געזאגט האפט דו —ד

 דערקענט, שוין איך האב פריינדשאפט זיין פון ווערט דעם —
 האט — פאררינט זי האב איך אז דערווייזען, נאר דארף איך און

 מגילה די פימאגידעס׳ן דערלאנגט האט ער געענטפערט. ב־חור
 איך וועל פימאנירעס, שפעטער, — פארגעזעצט. האט און צוריק

 צוריק צו זיי נעם דערוויילע קאפ. מיט דורצלייענען פאפירען די
 בקיצור איבער מיר גיב פארמאטערט, ניט ביפט דו אויב און,

זייערן. תוך דעם

321

(21ו רוים און ירושלים



 האט אין מגילה די בן״חורן כיי צוגענומען האט סימאנירעס
געזאנט:

 פאפירען, די צו האלט און מיר לעכען זיף שטעל אסתר, —
צומישען. ניט זיך זאלען זיי

 די ארויפנעלייגט אים האט און טאטען צום צונענאננען איז זי
 אז אויסגעקומען, ס׳איז אז אזוי פלייצע, דעד אייף האנט רעכטע

דין־וחשבון. דעם אפ עס גיבען ביידע זיי
 ארויסצי" געזאנט, סוחר דער האט — בויגען ם ע ד אין אט --

 איז וואם סומע, די פארצייכענט איז — בלאט, ס׳ערשטע הענדיג
 דעם פון ס׳איינציגע — טאטען דיין פון איבערגעבליבען טיל

 רוימער. די פון געווארען נעראטעוועט איז וואס אייגענס, גאנצען
 זייערע פון נעווארען פארהיט ניט וואלט סומע דאזיגע די אויף און

 צו האבען צו מינהג אירישער אונזער ניט ווען הענט, רויבערישע
 באשטא־־ איז סימע נעראטעוועטע דאזיגע די וועקסלען. טיט מאן
 אלכסנדריה, רוים, אין אויפגעמאנט האב איף וואס געלטער, פון נען

 און ,האנדעלס-שטעט אנדערע און וואלענסיע קרתנא, דמשק,
 אי" אין (*טאלאנטען צוואנציג מיט הונדעדט באטראפען האט

מטבע. דישער

רובל. 20 000 ערך געווען איז טאלאנט א *(

 גענומען האט און בויגען דעם אסהר׳ן דערלאנגט האט ער
צווייטען. דעם

 איף האב — טאלאנטען 20 מיט הונדערט — סומע דאזיגע די
 וואם רעזולטאטען, די זיינען אט און געשעפט אין אריינגעליינט

.קאפיטאל דאזינען מיט׳ן דערגרייכט האב איך
 בוי" ווייטערדיגע די איינציגווייז נעמען צו אנגעהויבען האט ער
 די נאר לייענען נענומען תשבורת׳ן, די דורכלאזענדיג און, גענס

זיי: זיינען אט סף־הכל׳ם.
טאלאנט 60..............................................................שיפען אין

" 110...................................לאגער אויף סחורות ״
" 75.........................................וועג אין סחירות ״
" 20.............................וכדומה פערד קעמלען, ,
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 לאגער-בנינים אץ
 . שטר־דויבות ,
מזימן־געלט .

טאלאנט 10
54 ,

224 ,

טאלאנט. 553 םך״הכל
 ארן רריי הינדערט פינף דאדגע די צו אצינד וועסט דו ווען —

 נעהאט האב איך וואם קרן, רעם רעכענק צו טאלאנט ׳פופציג
 הונדערט זעקס פץ קיימא״לן א האבען וועסטו טאטען, דיין פון

 בף אליין, דיר געהערט אלץ דאס אץ טאלאנט. זיבעציג אץ ודיי
וועלט. רער אין טענש רייצפטער דער ביסט דו חור.

 זיי האט פאפירען, די צוגענומען האנט אסתרס פץ האט ער
 האט בויגען איין נאר בן־חורן; זיי דערלאנגט אץ צונויפגעוויקעלט

 ארויסגעקוקט האט וואם שטאלץ, רער זיך. איבערגעלאזען ער
 דער- דך ער האט אפשר באליידיגט; ניט האט אים, פין וערביי

 אץ התחייבות; ערפילטער ניט פון באוואוסטזיין רורצץ ורעקט
 ניט בן־חורץ, טיט געהאלטען גרוים גאר דך ער האט אפשר

דך. טיט
 האט — וועלט דער אץ זאך שום קיץ ניטא איז אצינד און —

 — אויגען די ניט אבער שטים, די אראפלאזענדיג צונעגעבען, ער
דערווייזען. צו זיין ביכולת ניט עם זאלסט דו רואם

 פאר שפאנונג העכסטער דער פון מאמענט א נעווען איז דאם
 הענט די פארליינט ווידער האט סימאנידעס דערבייגעוועזענע. אלע
 נעווארט הארץ אפגעחלשטען א טיט האט אסתר ברוסט; רעד אויף

 קיינמאל אויפנערענט. געווען איז אילדערים ווייטער, זיין וואס׳וועט
 נאטור אמתע אינוויינינסטע די ארוים ניט בולט אזוי דך ווייזט

גליק. גרויסען אומנעריצטען א פץ מאטענט א אץ ווי טענשען, א פון
 באמיהענדיג און, מגילה פאפירוסענע די גענומען האט בן־חור

 אים, אין געשטורעמט האבען וואס געפילען, די באהערשען צו דך
קול: ציטעריג א ביסעל א טיט געזאנט ער האט

 נעשיקט הימעל, אין ליצט א ווי מיר פאר איז אלץ דאס —
 אזוי נעצוינען שוין זיך האט וועלצע נאצט, די פארטרייבען צו

 קיינמאל שוין דך וועט ד — נעהאט מורא האב איך אז לאנג,

323



 האב. איך אז פינסטער, אזוי געורען איז וועלכע און ענדיגען, ניט
 זע• צו ווידער ווען״עס״איז האפענונג די פארלארען ווי כמעט שוין
 גאט דאנק א אפ איך ניב ראשית׳כל שטראל. ליכטיגען א הען
 דאנק דערנאך אדן פארלאזען, ניט מיך האט ער וואט האר, דעם
 רישעות׳ן די אריבער וועגט טריישאפט ריין סימאנידעם! א דיך, איך
 מידות נוטע די אין אמינה די אום מיר קערט און אנדערע פון
 זאך, די ניטא ס׳איז אז זאגסט, דו נאטור. מענשליצער דער פין

 דיר איך קאן עם. הייפט דערווייזען. קאנען ניט זאל איך וואס
 שייך ערות, א זיי־זשע טא הארץ. איידעל דיין פאר אפצאלען אויך

 הער —זאגען אצינד וועל איך ווערטער,וואם די הער אילרערים!
 גוטער אסתר, רו און זיכרון! אין זיי באהאלט און קאפ מיט זיי

.אוים אויך מיך הער מאן. איידעלן דאזיגען פונ׳ם מלאך
 די־ געהאלטען האט וואם האנט, די אויסגעשטרעקט האט ער
סימאנידעס׳ן. צו מגילה
 ,חשבון דאזיגען אינ׳ם אויסגערעכענט איז וואם אלצדינג, —

 קעמלען, די סחורות, די הייזער, די שיפען, די אוסנאם: שום אהן
 קער — ס׳גרעסטע, סיי אין ס׳קלענסטע, סיי ס׳געלט, פערד, די

 פאר אלץ דאם ערקלער איך סימאנידעס. א צוריק, אום דיר איך
 רשות אין משפחה דיין און דיר כאשטעטיגעם און אייגענם דיין

צייטען! אייביגע אויף
 האט אילדערים טרערען, דורך געטאן שמייכעל א האט אסתר

 5געבליצט האבען אויגען זיינע און בארד די זיך געצופט נערווייאיש
רוהיג. און קאלט געבליבען איז סימאנירעם איין נאר

 אויף רשות אין משפחה דיין און דיר עם באשטעטיג איך —
 ער ווי נאכרעם גערעדט, ווייטער בן-חור האט — צייטען אייבינע

 און אויסנאם איין מיט אבער —*באהערשט ביסעל א זיך האט
תנאי. איין מיט

ווערטער. די ביי אטעם רעם פארהאלטען האבען אלע
 געהערט האבען וואם טאלאנטען, צוואנציג און הונרערט די —

אומקערען... מיר וועסטו טאטען, מיין צו
אויפגעלויצטעי. האט פנים אילדערימם

 שוועס• און מאמען מיין זוכען העלפען מיר וועסט דו און —
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 צוועק דאזינען רעם פאר שפארען ניט וועל איך ווי אזוי און שער,
 שפארען ניט אויך זאלסטו אזרי מיר, צו נעהערט וואם רעם, פון

זיין. נייטיג דערצר ס׳וועט אויב פארטענען, דיין
 אויסגעשטרעקט האט ער גערירט. טיף געווען איז סימאנידעם

נעזאנט: האט און האנט די
 איך און בן־חור, נייסט, דיין און נשמה דיין דערקאן איך — .

 ביסט. די ווי אזוי געשיקט דיך טיר האט ער וואם האר, דעם דאנק
 ער בשעת גערינט, טאטען דיין האב איך ווי טריי אזוי רוהיג: זיי

 זיכרון, זיין פון זכות אין הויזגעזינר זיין שפעטער און געלעבט, האט
 פונדעםטווענען דינען. להבא אויף דיר אויך איך וועל טריי אזוי
אננעמען. ניט תנאי דיין איך קאן

 נעהאט האט ער וואס בוינען, דעם פונאנרערגענימען האט ער
צוגענעבען: האט און זיך, ביי געלאזען

 נעם דק-וחשבון. נאנצען דעם אויסגעהערט ניט האסט דו —
קול. אויפ׳ן לייען — לייען און בלאט ראם

נעלייענט: און פאפיר ד$ם גענומען האט בן־חור
 סימאנירעם, פון צונויפנעשטעלט קנעצט, חור׳ם פון רשימה ,די

אייגענם. גאנצען איבערן ממונה רעם
ירושלים, אין פאלאץ פון היטערין די מיצרית, א עטרה, א.
אנטיאכיע. אין פארוואלטער סימאנידעם, ב.
י טאכטער". סימאנירעסעס אסתר, ג.

 צו באציהונגען ויינע וועגען געטראצט ניט האט חור בן• וויפיל
 טא־ דעם טאכטער זיין טיילט על־פי־דין אז אבער פימאנידעסן,

 אסתרס ארויף. ניט זינען אויפ׳ן אפילו אים דאס׳איז — לאגע טענם
 פארגע־ שטענדיג דימיון זיין אין זיך האט געשטאלט ליבליבע
 אלם עניפטערין, שיינער דער פון קאנקורענטין אלם נאר שטעלט

 אוט- דער פון איבערראשט ליבע. זיין פון אביעקט מיגליכער א
 געטאן קוק א און געווארען רויט ער איז אנטדעקונג, נעריכטער

 פאר אראפגעלאזט האט און נעווארען רויט אויך איז זי איר; אויף
 אפנערופען, זיך ער האט •באהערשט, ביסעל א זיך אויגען. די אים

ס׳פאפיר: צונויפוויקלענדיג
טאלאנט, הונדערט זעקם אייגענם זיין האט וואם מענש, א —
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 אבער זיך. גלוסט אים וואם מאן, קאן און עושר א באמת איז
 איז עשירות גרויסער רער פאר זעלטענער געלט, פאר׳ן טייערער

 און אנגעזאמעלט, איינענם דאזינען רעם האט וואס נייפט, דער
 יצר-הרע רעם דורך נעווארען פאררארבען ניט איז וואט □׳הארץ,

 ניט האט אסתר, ליבע דו, און פימאנירעם, א, גאלר. מטמין ונ׳ם5
 ערקלער איך אז עדות, א דא זיין זאל אילדערים שיייך מורא! קיין

 נאך ראם איז בכבוד. באשטעטיגען עם וועל און פריי ביידען אייך
טאן? אייך פאר איך קאן נאך וואם זאגט, ווייניג?
 באמת מאכסט דו—געענטפערט סימאנידעס האט — בףחור —

 נע- פריהער האב איך וואם ראם, אבער גרינג. קנעבטשאפט די
 על-פי ולת.5בי ניט מיר אר5 ביפטו מאן אלץ“ריכטיג״ ניט איז זאגט,

 אייבינע אויף קנעכט דיין בין איך באפרייען. ניט אונז קאנסטו דין
 צוגעפירט איינמאל מיך האט דיינער טאטע דער ווארום צייטען.

 אויער מיין אין זעהן נאך קאגסטו אט — טיר ון5 ביישטידעל צום
אל. רער פון םימן רעם

טאן? נעקאנט טאטע מיין עם האט שוין־זשע ניט —
 איבערנערי- היק מיט סימאנידעם האט — דן ניט אים זיי —

 בלייבען זאל איך רחמים, נעבעטען אליין אים האב איך — פעי
 חרטה קיין דעיויף קיינמאל האב איך און קנעכט, אייביגער זיין
 באצאלט האב איך וואס פרייז, דער געווען איז דאס נעהאט. ניט

 געוואלט ניט האט זי טאבטער. מיין פון מאמען דער רחל׳ען, פאר
 איד זי וואס דאם, ווערען ניט זאל איך וואו ווייב, מיין ווערען
געוועי.
שקלאפין? אייבינע א געווק דק איו זי און -
יע. —

 וואם עגטת״נפש, פיל צוריק, און הין נעשפרייזט האט בן׳חור
 נע- שטיין ער איז פלוצלונג ווילען. זיין מאן צו בכוח ניט איז עד

בליבען:
 ער האט — פריהער £ון געווען ווי פיי שוין איך בין רייך —

 אריום. איידעלטוטיגען רעם פין ירושה דער דאנק א רייך—געזאנט
 עשירות גרעסערע נאך ד^זיגע די צונעקוטען טיר איז 'אצינד און
 געהערט אנזאמלען, נעקאנט עם האט וו^ם קאפ, רער אויך און
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 בעל-עצה, מק זיי־זשע אצבע״אלהים! קק ניט דק עם איז מיר.
 וואס נאמען דעט זיין ווערט זאל איך אז טיך, לערן סיטאנירעם!

 צו איך וועל יין, על־פי מיר צו ביסט דו וואס און טראג, איך
 אייביג וועל איך יע, טועפצען. און מעשים מייגע מיט זיין דיר
זיין! דינער דק

געענטפערט: סימאגידעם האט פנים צושטראלטען א מיט
 נאך גרייט יין איך הארי פארשטארבענעם מק פון זון א, —

 מיט דינען ריר וועל איך העלפען. ווי דיר, פאר טאן צו מער
 פון קרעפטען די נשטה. און גייסט מיין פון קרא&ט גאנצער דער
 נשטה און גייסט מיין טיט אבער פארלארען, איך האב גוף מיין
 אוגזער פון מזבח דעם ביי איך שווער דאם דיגען. דיר איך וועל
 פאר• טיך מאך נאר מזבח! דאזיגען אויפ׳ן קרבנות די ביי און גאט
 דיין אהן לאנג אזוי שוין געווען בין איך וואס דעם, פאר טעל

על זאל איך בדי פארטעגען, דיין איבער ממונה דעם פאר רשות:
אים. וועגען זארגען זיך קאנען רעכט פי

 געענט־ בן-חור האט — מטונה מיין ביסטו אן רגע דער ]פון—
רערויף? כתב א ווילמט — פערט
 דיין ביי געווען אויך איז אזוי גענוג. שוין איז ווארט דיין —

 כדי אציגד, און מער. ניט אויך זון זק ביי וויל איך און טאטען,
פארפול... זיין זאל אונז צווישען הסכם דער

אפגעהאלטען. זיך האט סימאגידעם
געזאגט. בן״חור האט — פארפול ער איז זייט מיין פון —
 סימא- זיך האט — רחל! פון טאכטער דו, איצט רייד טא —
 זיין פון האנט איר אראפגעמענדיג אסתרן, צו געווענדט נירעם

פלייצע.
 אירע אומבאוועגליך; נעבליבען שטיין רגע א אסתר איז צוטישט

 צוגע־ זי איז דאן בלייך; דא און רויט דא געווארען זיינען באקען
 פון צויבער גאנצען טיט׳ן געזאגט האט און בן״חורן צו גאנגען

חן: ווייבליכען איר
 אזוי און געוועזען; אין מאמע מיין ווי בעסער ניט בין איך —

 לאז מיינער, האר א דיך, איך בעט אוועק, אונז פון איז זי ווי
טאטען. מק פאר זארגען ווייטער מיך



 צו צוריק צוגעפירט זי אין האנט איר אנגעכאפט האט בן־חור
זאגק: צו אזוי טאטען, איר

ווילען! דיין נאך זיין זאל קינד. גוט א ביסט דו —
 דער אויף זיך האנט איר ארויפגעלייגט ווירער האט סימאנידעם

 ק5טי א געהעדשט רריילע היבשע א האט חדר אין און פלייצע,
שטילקייט.



זיבען קאפיטעל

קאמף. פון פלאן דער •

 קאפ דעם אויפגעהייבען סימאנירעם האט אדום רריילע א אין
 באפעלערישען איינענעם דעם מיט אלעמען באטראכט האט ■און

פריהער. וואט בליק
 צוגע־ שוין איז נאכט די — געזאגט רוהיג ער האט — אסתר —

 בריינגען היים ענינים: סך א ארומריירען גאך דארפען מיר פאלען,
צובייפען. עפעם

 ברויט און וויין טיט באדינער א אדיין פ׳איז אננעקלוננען. האט זי
דערבייגעוועזענע. אלע ארומדערלאנגט עם האט און

אננעהייבען: ווידער פימאנידעם האט צוגעביסען, האבען אלע אז
 ניט נאך אוינען מיינע אין איז האר, מיין הסכם, אונזער —

 די ווי פליסען ווייטער לעבען אונזער וועט היינט פין כשלימות,
 מיר צונויפגענאסען. דך האבען וואס שטראמען, צוויי פון וואפערן

 *ז איבער הימעל דער ווען גלאטער, פליפען וועלען זיי — דאכט
 דו בשעת וואלקענדל. שום קיין פון פארכמארעט זיין ניט וועט

 זיך האט הייז, מיין פארלאזט צוריק טעג ע5עטלי מיט האסט
 רעכט, דיינע פארלייקענען וויל איך אז אויסווייזען, געקאנט דיר

 מאס. פולער דער אין אנערקענט אקארשט האב איך וועלכע
 אין אסתר גלויבען. מיר מעגסט נעהאט, טעות א האסט דו אבער

 באשטע" קאן מלוך און רערקאנט, גלייך דיך האב איך אז עדות, א
אפגעלאזט. ניט אויג פון דיך האב איך אז טיגען,
ערשטוינט. אויסגערופען בן״חור האט — מלוך! —
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 איך׳ ווי אזוי שטול זיין צו צוגעשמירט איז וואם מענש, א —
 אויף אויפטאן עפעם וויל ער אויב הענט, לאנגע סך א האבען מוז

 איך אפגעשניטען. נרויזאם אזוי איז ער וועלכער פון וועלט, דער
 ציוישען בעסטע די פון איז מלוך און הענט, אזעלכע סך א האב

 געטאן קוק א דאגקבארקייט טיט האט ער — טיילמאל און זיי.
 מיינע פון הילף דער צו אן אויך איך קום טיילמאל—שייך אויפ׳ן

 גיבור. דער און נדיב דער אילדערים ווי אזוי פרייגד, גוטיהארציגע
 אדער פארלייקענט דיך האב איך צי זאגען, דיר ער לאז אדרבה,

פארגעסען.
אראבער. דעם אנגעקוקט פרעגענדיג ווי האט בףחור

 נאמען דעם געזאגט עס, הייסט סימאגידעם, דיר עם האט —
ן, שייך? גוטער מייגעם,
 געטאן שאקעל א אילרערים האט אויגען פינקלענדיגע מיט

יע. אויף קאפ מיט׳ן
 פון ווערט דעם דערקאנען האר, מיין מען, זאל אזוי ווי —

 פימאנידעם האט — איס^אויסגעפרובט? מ׳האט איידער מענשען, א
 געראטענקייט דיין אן גלייך, דיך איך האב דערקאנט — פארגעזעצט

 ניט איך האב דאם — ביזטו מענש א פאר וואם אבער טאטען. אין
 — קללה א זיי פאר איז עשירות וואס מענשען, פאראן געוואוסט.

 און לייט? דאזיגע די צו אויך געהערסטו אפשר ברבה. קיין ניט
 דיר. נאך נאכקוקען מלובן געשיקט איך האב דערגיין, צו דאם כדי
 צוגלייך. אויערן און אויגען פרט רעם אין מיר פאר געווען איז ער
 איבערגעגעבען מיד האט ער דערפאר. לכף־חוב דן ניט אים זיי

גוץ. לויטער דיר וועגען
 — געזאגט הארציג בן״חור האט — ניט אים צו האב איך —

הכם. א ווי געטאן האסט דו
 סימאני־- האט — הערען צו ליב מיר איז ווערטער אזעלבע —

 מער מיך. והיגען“בא זיי — דערפרייט ק^נטיג נעעגטפערט דעם
 צווישען טיפפארשטייענישען פאר ניט מורא קיין שוין איך האב
 וויי- פליסען פריי שטדאמען די קאגען אן איצט פון ביירען. אונז

טרייבען. זיי וועט האר אונזער גאט וואוהין און ווי ;*טע



 הארצען. פין דיר מיט זיןז דורכריירען איצט זיף ווילט מיר —
 פליהט שיפעלע דאס בשעת און וועבשטול, ביים זיצט וועבער רער
 טרעט מוסטער רער געוועב, ראם וואקפט צוריק, און הין אום

 חלומות. זייגע דערורייל זיף חלומ׳ט ער און בולט׳ער, אלץ ארוים
 אפט• און עשירות, מיין געוואקפען הענט מייגע אונטער איז אזוי
 הצלחה. שטעגדיגער רער איבער געחידושט אליין זיף איף האב מאל

 רעם אויף שטייט אליין השגחה די עפעס אז געדאכט זיף פ׳האט
 בא• פלעגען וואם פאמומען, די אונטערנעמונגען. מיינע פון בזל

 מייגע האבען קאראוואגען, מדבר דער פון זאמד אוגטער׳ן גראבען
 ים רעם באדעקט האבען וואם שטורעם־ווינטען, די בארירט. ניט

 נאך שיפען מייגע האבען שיפען, פון שפענרלאף מיט ארום ווייט
 איז, חידוש גרעסטער רער און ציל. זייער צו געטריבען ניכער

 האבען ארט, איין צו צוגעשמירט מת, לעבעדיגער דער איף, וואם
 פאלש• רער דורך ווערט איז האר א וואט געליטען גיט קייגמאל

 מעג• די און פטיכיעם די ווי אדי עפים מעגשען. מייגע פון קייט
דינען. צו טריי מיר צוגויפגערערט זיף האבען שען

געזאגט. בן־חור האט — חידוש א טאקע —
 בין פוף״כל-פיף און געשעפטען, מייגע געגאגגען זיינען אזוי —

 שטעקט דא אז רו, ווי אזוי איבערצייגוגג, דער צו געקומען איף
 וואם— פראגע די געשטעלט דף האב איף און א.אצבע-אלהים,

 תמיר האבען דרכים גאטם רען זיין? אויפען דעימיט גאט קאן
 פרא• דאזיגע די איך האב גאכאגאגד יארען תכלית. באשטימטען א

 און עגטפעד. א אויף ווארטעגריג הארצען, מיין אין געטראגען גע
תכלית. רעם פארשטאנען טאקע האב איף אז דף, דאבט מיר

 אויפטערק׳ אגגעשטרייגגטער מיט צוגעהערט זיף האט בן״חור
זאמקייט.

 יאף רעם דף פון אראפצוטרייסלען צייט די געקומען פ׳איז —
 פארווענדט דארף ציל הייליגען דאזיגען דעם אויף אץ רוים, פון

 איבערגע־ האט האר דער גאט וואם עשירות, גרויסע די ריערען
העגט. אונזערע אין געבען
 אפגערו• זיף פינסטער בן-חור האט — רוים פין יאף רעם —
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 צווישען געלעבט האב איך לעגיאנען! זיינע און רוים א, — ען5
זיי, קאן איך פעלר-לאנער, אין די

 לעגיאנען אייגענע דייגע זיי קעגען אנקלייבען וועסט רו און —
 — געענטפערט פימאנידעם האט — ישראל פאלק אונזער פון
 שטעלפט דו איז. ישראל שטארק ווי ניט, ווייפט רו האר, מיין א,

 *טיי די אויף וויינט אץ זיצט וואם אבל, א זקן א ווי פאי זיף אים
 קוק א ניב ירושלים, אין ארויף פפה אויף גיי אבער בבל. פון כען

 שטאט. הייליגער דער פון גאפען די אויף און בית׳המקרש אויפ׳ן
 בשעת אבינו, יעקב נעווען מבטיח האט נאט רואם הבטהה, די

 וואם געזעץ, א נעווען איז פדףארם, פון ארויפגעגאננען איז ער
 צו אויפגעהערט ניט קיינמאל פאלק אינזער זיף האט אים צוליב

 גע־ זיך האט עם ניט. גלות אין אפילו זיף, מערען אץ פרוצפערן
 אונטערן געמערט דף האט עביד׳מצרים, שי אינטערן מערט

 איז פאלק אונזער דאם. בלויז נאר ניט און רוימער. די פון יאף
 אנגענומען פ׳איז וועלט. עקען פיר אלע איבער פארשפרייט אצינד

 חר־הוא. ישראל און ירושלים אז ריידען, צו און טראצטען צו
 בית־ פין שטיין א ווי נאר ירושלים איז אמתען רער אין אבער

 לעגיאנען די אויף ניט קוק גוף. פונ׳ם פ׳הארץ ווי נאר המקדש,
 די צייל און זיינעו, זיי ווי שטארק זיין זיף מעגען זיי רוים, פין

 אל• אויפ׳ן ווארטען וואס אונזערע, ברידער טרייע די פון מהנות
 איבער,וויפיל צייל ישראל!" געצעלטען, דיינע אין .צוריק רוף: טען

 געוואלט ניט זיך מאל א האבען וואם פרם, אין דא פ׳זיינען א׳ינזערע
 די איבער צייל אבות! זייערע פון לאנד רעם אין אהיים אומקערען

 האנרעלס־ גרויסע די אין אראפגענידערט האבען וואס ברירער,
 איבער צייל אריין. אפריקע אין טיפער נאף און מצרים פון שטעט

 *וויי אילם עשירות זאמלען וועלצע מערב, אין קיבוצים אידישע די
 אין גרים די און ברידער אונזערע איבער צייל שפאניע־לאגד; טען

 אנטיאציע, אין דא און פאנטום אין אינזלען, די אויף און גריכענלאנר
 פון שאטען אינ׳ם אפילו וואויגען וואם יענע, אויך ועל׳כולם אין

 גאט, אינזער און מאמינים די איבער צייל מויערן. טמא׳ריגע רוימם
 מדבר דער אין אונז פין ווייט ניט געצעלטען, אין לעבען וואס

 קאספישען פילם ברעגעם די אויף נילוס, זייט יענעם אויף אויך ווי
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 די, אוים טייל גוג-ומגוג; פון לענדער ווייטע די אין אפילו און ים
 בית-מקדש הייליגען אונזער אין מתנית יאר אלע שיקען וואם

 אויס, זיי טייל גאט, אונזער צו טריישאפט פון צייכען אין אדיין,
 וועסט דו אז און חשבץ. אין אריינגיין קאנען אויך זאלען זיי ברי

 *גרוי א סאר זעהן, וועסטו קיבוצים, אלע ראזיגע די צונויפרעכענען
 דאן רוף, דיין אויף ווארטען שטרייטער שווערר-געניטע מחנות סע

ישראל. פין גבורה די פארשטיין וועסטו
 פייער" סימ^גירעםעם געעטעטט האבען התלהבות הייליגער טיט

ווערטער. דיגע
 טראט" פון שאלען א ווי געווירקט זיי האבען אילרערימען אויף
:אויסגערופען און $רט פון אויפגעשפרונגען איז ער פייטען.
יונגי ווערען געקאנט ווירער וואלט איך ווען א, —
 אילם אז פארשטאנען, גוט האט ער געשוויגעי. האט •חור בן

 ער אים, צו ארוף געשטעקט האט רעדע באגייסטערטער סוחר׳ם
 קאטף דעם אפגעבען עשירות גאנץ זיין און לעבען גאנץ זיין זאל
רוים. טיט

אנגעהויבען: סימאנידעם האט ווידער און
 דא" דער אט איבער. גיט אוגז בלייבט ברירה אנדער קיין —
 דארף — בריוו מעסאלעם ארויסגענומען האט ער — בריוו זיגער

 שטארק, גענוג ניט זיינען טיר מעשים. צו סיגנאל א זיין אונז פאר
 טע• צווישען בונד דעם אנטקעגען שטעלען ק^נען זיך זאלען מיד

 אין השפעה נייטיגע די אונז פעלט דערצו גראטוסן, און סאלען
 טאצען מיר וועלען טאטער אט-א-רא. מאכט נייטיגע די און רוים

 פאר• וועסטו טיר, אויף קוק א גיב טויטען. דיך זיי וועלען שיהיות,
רחטנות. זייער ס׳איז גרוים ווי שטיין,
.זיכרונות שוידערליצע די פון געטאן ציטער א האט ער
 אפגערופען. זיך ווידער ער האט — האר איירעלער מיין א, —

 פעסט ביסט רו צי טיר, זאג — אויפרעגונג זיין באהערשעגריג
קאטף? צום ווילען רעם אין

פראגע. די פארשטאגען רעצט ניט האט בן״חור
 מייגע אין אויסגעוויזען האט וועלט די שיין ווי געדיינק, איך —
געזאגט. פימאנירעם האט — יונענד מיין פון צייט רער אין אויגען
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 — קרבנית גרויסע אויף נעווען פייאיג ביסטו פונדעסטוועגען —
רייר. די אין אריינגעפאלען בףחור אים איז

ליבע. פון נאמען אין יע, —
 פטימולען? מעכטינע אזעלצע נאך ניטא לעבען אין רען איז —

קאפ. מיט׳ן געטאן שאקעל א האט סימאנידעס
כביד. נאך דך ס׳יאנען למשל, —
ישראל. קינדער די פארבאטען איז כבור נאך דך יאגען —
נקטה? אבער —

 זקנם דעם ברען-מאטעריאל. אין געטראפען האט פונק דער
 ציטערן. גענומען האבען הענט זיינע אייפגעבליצט. האבען אויגען

געזאגט: ווייטער האסטיג האט ־עד
 און דין א איז זי פארווערט. ניט אידען דעם איז נקמה —

אים. פאר מצווה א
 אנגעטאנענע די ניט פארגעסט הונט א אפילו אין קעמעל א —

אויסגערופען. אילדערום האט — באליידיטנגען,
ווארט: דאס נענומען ווידער האט פימאנידעס

 פון אפגעוויינט ישראל פון האנט די איז אבער ליירער —
 ארנאניזירט קיין ניטא איז אידען מליאנען די צווישען מלחמה.

 תכסיסי• אין זיין באהאווענט זאל וואם מענש, איין קיין ניטא הייל,
 זעל- געדוננענע הורדוסעס אנפירער. א זיין קאנען זאל און מלחמה

 זיין. צו מכניע אונז נאר דאך זיי מ׳האלט ניט? איך רעכען גער
 זייער רוימער; די פאר געוואונשען ווי איז מצב איצטינער דער

 גע• איז אצינד אבער פרוכטען. גיטע געבראצט זיי האט אכזריות
 פאסטוך רער ווען צייט, די איבערקערעניש; ון5 צייט די קומיד
 •צום נעמען דך וועט און העלם אין פאנצער אין אנטאן דך וועט
 דך האבע{ וואס שעפסען, די פון ווען צייט, די שווערד; און שפץ

 מיין אבער, איינער לייבען! ווערען וועלען געפיטערט, פרידלאך
 אייגער דאזיגער רער זאל ווער אין בראש. שטעלען זיך מוז זון,
 הבסיסי• א״ף נוט אדי דך פארשטייט וואס דער, ניט אויב זיין,

? מלהמה
 פער• דאזיגער דער פון אננעצונדען זיך האט פנים בי׳היר׳ם
אפגערופען: זיך ער האט פונדעסטוועגען ספעקטיווע?
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 בעטען חך איך וואלט דאך דיך. פארשטיי איך דאכט, -•מיד
 צו וואט וויפען, צו ווייניג ט׳איז דייטליכער. זאך די דערקלערען

טאץ. צו עט ווי ,וויפען אויך נאך מ׳דארף ;טאן
 אים האט אטהר וואט וויין, פונ׳ם נעטאן זום א האט פימאנידעס

געענטפערט: האט און דערלאננט,
 הויפט־אנפירער. די דין דארפט האד, מיין דו, און שייך דעד -

 דא. באייכען ורעל איך אויפגאבע. באזונדער זיין מיט יעדערער
 גאלד־־קוואל! דעד אז זעהן, און אהער ביז ווי האנדעל דעט פירק

 פין און ירושלים קיץ גיין וועפט דו ווערען. פארשטאפט ניט זאל
 *מלחמה די קלייבען וועטט און אדיין מדבר דעד אין ווייטער דארטען
 אין איינטיילען זיי וועפט ישראל. קינדער די צווישען פייאינע

 *באשטי מחנה יעדער פאר הונדערט,ג צו ׳און צעהן צו מחנות
 אוץ: מלחמה.*תכםישי לערנען זיי וועסט און אנפירעד אן מען

 *לא מאכען וועסט דו וואו ערטער, פארבארגענע אנקוקען וועפטו
 מיטלען. די 'שאפעץ דערצו דיר וועל איך און נעווער, פין נערם

 אין אוועקלאזען דך וועפטו דערנאך פערייע, פרן אנהייבען וועפט
 אין, ירושלים. קיין טהאט א נאה איו רארטען פון און אדיין, גליל

 נרינג קאנפט און רוקען, אין מדבר די האבעץ וועפטו פערייע
 די האנט דין אין האלטען וועט ער אילדערימען. צו דערלאנגען

 'זיף פ׳וועט וואט אלצדינג, פין וויפען וועפט דו אז אזוי ווענען,
 *כל נוצליך. זיין אופנים פך א אין דיר וועט ער טרעפען. די אויף

 וויפען ניט קיינער טאר צוגענרייט, ניט אלצדינג נאך פ׳איז זמן
 צו אייך דינער, אייעד נאד זיין וועל אליין איך בונד. אונזער פין

 נערעדט. דעם ווענען שיין איך האב אילדערימען מיט העלפען.
דערצג? זאגפטו וואס

שייך. אויפ׳ן נענעבען קוק א האט בףחור
 *^א דעד האט - אמת איו בףחוד, זאגט, ער וואט אלץ, -

 אים האב איך קוק פרענענדינען זיין אויף געענטפערט בער
 דיה אבער נענוי. דאט איו אים פאר און ווארט, מיין גענעבען

 אלע טיי מיך פיי בינדעץ .זאל וואט ,שבועה א געבען איך וועל
 אלעט, מים דיר ץינען צו שבט מיין פון מענער מלחמה-פייאיגע

קומעץ. ניץ צו דיר פ׳קאן ודאס
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 האנען אסתר, און אילדערים סימאנירעם, — זאלבעדריט אלע
בףחור׳ן. אויף געטאן קוק א געשפאנט
 - אנגעהויכעץ אומעטיג ער האט - מענשען יעדען פאר -
 ווערט וועלכעד -תענוגים, מיט בום געפילטעד א אנגעגרייט שטייט

 ער כדי שפעטער, *אדע פריהער אדיין האנט אין דערלאנגט אים
 אבער מענשען, יעדען פאר — אים אויסטרינקען און פארזוכען דאל
 גוטער דיך און פימאנידעם, דיך, פארשטיי איך מיר. פאר ניט

 ווען באטייט. פארשלאג דאזיגער רער וואס פארשטיי, איך !שייך!
 וועלכעך וועג, ׳דעם אויף אירויף גיי איך ווען אן, איס נעס איך
 טיט! צוזענענען *אץי^יג אדף זיך איך דארף אץ, מיד צייכענט איר

 דער- זיינען וואס האפענוניען, אלע די טיט און מנוחה און שלום
 עפענט וואם שוועל, ?די איבער טרעט איך ווען פארבונדען. טיט
 טיר די טיןר הינטער זיך פארמאכט דאן אצינד, מיד פאר זיך
 מ<ער קיינמאל שוין מיד פאר זיך וועט זי און לעבען רוהיג א פון
 טייך וועט אומעטום און ותמיד זי! היט רוים ווארום עפענען, ניט

 מיד נאך לאקערן וועלען שפיאנעס זיינע און השגחה, רוימס רודפן
 אומה" די אין און שטעט די ביי גריבער קברים די אין פופ-טריט.

 מיי; אויפקומעץ מיר וועט בעת פארווארפענע די פון היילען דינע
טאכען. צו געלעגער מיין און עסעץ צו ברויט

 דך האבעץ אלע ווערטער. זיינע איבערגעריפען האט כליפען א
 וויינענדיג איר פארבאתען האט וועלכע אסתרן, צו געטאץ קער א

פלייצע. דער אויף טאטען ביים פנים
 האט - אסתר געריכט, ניט דיר פין דערויף זיך האב איך -

גערירט. טיף געווארען איז אליין עד הגם געזאגט; ווייך פיטאנירעס
 - אפגערופעץ זיך בץ-חור האט - אויסוויינעץ זיך זי לאז -

 פאל אז ווייסען, מיר וועץ גריננעד, זיך טראגט גורל הארטעד א
 *צי־ געוואלט נאר האב איך מיטלייד. פול הארץ א שלאגט אונז

 דעם אנצונעמען ווי ברירה אנדער קיין ניט כ׳האב אז געבען,
 צו זיך פארמשפטן הייסען וואלט דא בלייבען אייערן. פארשלאג

ארבעט! דער צו - הכלל טריט. שענדליכען א
 האט - שריפטליך? באשטעטיגען בונד אונזער טיר וועלעץ -

סוחר. מעשה געפרעגט סימאנידעם
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 גע־־ חור*בן האט - וו$רט אייעד אויף דך פארלאז איך —
ענטפערט.
אפגערופען. זיך אילדערים האט - אויך איך און -
צוגעשלאיען. בן־חור האט - אפגעמאכט! איז נד, -
 פון און יצחק פוץ אברהם, פון גאט דער אונז זאל הלוואי -

אויסגערופען. סיטאנידעס האט - ביישטיין! יעקב
 געזאגט ףחוד3 האט - פריינדי; מיינע ווארט, איין נאך -

 וועלעץן ׳איך וואולט הסכם אייעד טיט שוין, קול פרייליכען א טיט
 שכל, אויפץ ניט זיך ס׳לייגט טורניר. נאכ׳ן ביז זאך די אפלייגען

 פרא־־ רער איידער טיר, קעגען אריסקליגען עפעם זאל טעסאלע אז
 דאזיגער דער און בריוו. זיין אויף געענטפערט יאים האט קדראטאר
 אדום. אכטאג אץ אין ווי פריהער, אהערצו אנקומעץ ניט קעץ ענטפער

 אזא פארשאטעץ טיר וועט צירק אין מעסאלען טיט באגעגעניש די
כל״הוץ־־דעלטאן. דערפאר באצאלען צו גרייט בין איך אז תענוג,

 *וועל סיטאנידעס, און געוועץ, מסבים חשק טיט האט אילדערים
 זייט, געשעפטליכער דער פון אויך זאך די באטראכט האט כער

אפגערופען: זיך האט
 צייט געווינען אגב איך וועל דורכדעם האר. מיין גוט, גיוט, -

 האסט דו זיך, דאכט טיר עסק. ש^ייקל א דיר פאר אפצופטרן
 זי באשטייט ירושה. א איבערגעלאזט דיר האט אריום אז געזאגט,

קרקע? 7א
 היי־׳ עטליכע אין און טיזענום ביי ווילע א אין באשטייט זי —

רוים. אין זער
 ■ס׳אפ־־ און פארקויפען עם זאלסט דו אז איז, עצה מייץ -
 כדח׳^ א מיר גיב ארט. זיכערץ א איץ אריינלייגעץ געלט געלייזט

 דיין; זאל ער מיינעם, טענשען א שיקעץ גלייך איך וועל הרשאה,
 די זיין מקדים דאסמאל כאטש לאמיר געלט. צו מאבען ירושה

גזלנים. רוימישע
פאפירען. נייטיגע אלע באקימסטו טארגען -
 בא^ טיהאט וואס אלין, אפגעטאן היינט איז עם, הייסט -
געזאגט. פימאנידעם האבי - דארפט
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 גלעטעג^ ציגעגעבען, איילדערים האט - אפגעטאן גוט ארן -
בארד. די צופרידעץ דך דיג

 שדיך אפתה. וויין, און ברויט מיט מכבד, ווידעד ארגז די -
 גאשט אונזער פאיבלייבען צר בכוד דעם אנטאן אתו וועט לדערים“א

 דר, און וראיילגעפעלען. אים ס׳וועט וואנק ביז אדער ^זרגען ביי
האר?...' מיין

 איצט אדיין. פאלמען־־וואלד אין ארמקיערען דך וועל איך -
 די און אנטפלעקען, ניט פיינד דער מיך וועט פינסטעד, נאך איז
 עה האט■ -׳ זעךן צו מיך פתיען דך וועלען אראבער פיר

אילדעדיטעץ. צו דך ווענדענדיג געבק,
 אהאפ" מלוכ׳ן מיט בףחור איז טאג., אויף נעשאריעט ס׳האט אז

אתיץ. געצעלט אילדערימס אין ארייננאנג ביים פערה פין געשטיגען
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.אכט קאפיטעל

בן־הור. און אסתר

 געשטא־ ק״חור איו זיינער א פיר ארוס פארנאצט מארגען אויף
 גרויסען רעם פין ראף־טעראסע רער אויף אסתר׳ן מיט ־בען

 לעבע־ א געהערשט האט ברעג אויפ׳ן זיי אונטער סחורות-סקלאד.
 אין אנגעלאדען מען יהאט קולות און רעש מיט באוועגונג. דיגע

 ברענענדיגע די פון שיין אין און קאסטענס, און אויסגעלאדען|פעק
 אוים־ מענשען פארהאוועטע די פון געשטאלטען די האבען פאקלען
 אריענטאלישע די פון גייסטער הארעפאשנע די ווי נעוויזען

 גע" באלר האט וואם גאלערע, א פארלאדען מ׳האט מעשהלאף.
 קאנטאר, אין זיף ביי געווען איו סימאנירעם אפזעגלען. דארפט

 אינסטרוק׳ לעצטע די שיפס״קאפיטאן דעם נעגעבען האט ער וואו
 קיין זיף, אפשטעלענריג ניט ערגעץ אין שווימען, צו — ציעם

 פאסאזשיר א דארטען ארויסזעצען רוים, פון ים־פארט אםטיע,דעם
 שפאנישען צום ווייטער פארען איילעניש אהן שוין דערנאף און

וואלענסיע. קיין ברעג,
 וואם אגענט, סימאנירעסעס געווען איו פאסאזשיר דאזיגער דער

 בן״חור וואם נחלה, די צארקויפען צו שליחות די געהאט האט
 אפגעבונדען האבען מ׳וועט נאר ווי אריוס׳ן. פץ געירש׳נט האט

 רירען זיף וועט זי אץ צו, שיף די האלטען וואס קאנאטען, די
 איז וואם זאך, דער מיט באהעפט זיין בףחור וועט אריין, וועג אין

 צאפען צו ניט באהעפט ביינאצט, נעכטען געווארען באשלאסען
 בונד, רעם אויף האיען חרטה וועלען ער וואלט ט$טער צוריק.
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 איד אילרערימען, און סימאנירעס׳ן מיט געשלאסען ה$ט ער וואס
 אפ" ארן ווארט זק ענדערן צו צייט קירצע א נאר געבליבען אים

 ארוים־ נאר דארף און האר רער איז ער בונד. פונ׳ם דך זאגען
רצון. זיין זאגען

 עס האט מחשבה דאדגע די אט אז זק, גריילאך זעהר ס׳קאן
 צונויפגעלייגטע מיט געשטאנען איז ער מוח. זיין איצט נעעקבערט

 מיגע רער מיט אונטען יריר׳ל אויפ׳ן אראפגעקיקט האט און הענט
 גע" איז ער רעה. רער מיט נאך דך שלאגט וואם מעגשען, א ©רן

 גרויס" די פין אומגעקערט נאר־וואם זיך האט רייך, שיין, יינג, רען
 איז —געזעלשאפט, רויטישער רער פון קרייזען חשובסטע ארטיגע

 פץ וועלט די געצויגען דך צו האט אים וואם חידוש, א דען
 האט שטים א פארגעניגענם? ניט״אויסגעפרובטע נאך פון הענוגים,

 נע" האט וואם לעבען, ס׳לוסטיג פארבייטען צו גיט גערופען אים
 די אויף פארשווערער, א פון גורל דעם אויף אים, אויף ווארט
 קאמף אין ארק טרעט וואם מענשען, א פון פלאגען אין סכנות
 מנוחה, דער ווענען געדאנק צום ארלער. רוימישען מעכטיגען מיט׳ן

 קויפען געקאנט זיך האט ער וואם כיבודים, די און תעניגים די
 דך האט וואס ס׳געפיל, צוגעקומען נאך איז עשירות, זיין פאר

 ענד" האט עי וואס היים. א האבען צו נשמה, זיין אין דערוועקט
 נעטרייע אזעלצע מיט ארומגערינגעלט איז ער וואו געפונען, ליך

 דער אין געוואגעלט לאנג אלק האט וואס דער, נאד ירידים.
 אינ׳ם געשטעקט ס׳האט כוח א פאר וואס פארשטק, קאן פרעמד,
גרונט. לעצטען דאדגען

 רער פון יצר־הרע דער וואם דאם, צוגעקומען נאך איז דערצו
 בונד• א געפונען האט זיך, צו געצויגען אים האט וואם וועלט,

דאך. אויפ׳ן אים לעבען געשטאנען איז וועלצע אסתרן, און חברטע
געפרעגט. "חור בן האט — רוים? אין געוועזען אמאל ביסטו —
געענטפערט. זי האט — ניין —
זקן[ צו דארטען דיר דך גלוסט —
נק. —
פארוואם? —
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 מיט נעענטפערט זי האט — רוים פאר מורא האב איך —
קלי, אין ציטער לייכטען א

 — געזאגט ריכטינער אדער נעטאן קוק א איר אויף האט ער
 קינד. א כמעט אויסגעקוטען זי איז אים לעבען ווייל אראפגעקוקט,

 די אבער פנים, איר זעהן נעלאזט ניט אים האט טונקעלקייט די
 אן דערמאנט ווידער אים האכען נעשטאלט איר פון קאגטורען
 באהערשט: אים האט צערטליכקייט פון נעפיל א און תירצה׳ן,

 לעבען געשטאנען שוועסטער פארלארענע זיין איז אזוי פוגקט אט
 בייזבאשערטען יענעם אין הויז טאטענס זיין פץ דאך אויפ׳ן אים

 דעם גראטים מיט ס׳אומגליק געשעהן ס׳איז ווען פריהמארגען,
 ווייכע די זיין? אצינד זי קאן וואו תירצה! ארימע פראקוראטאר.

 האט בףהור׳ן, אין אויפגעוועקט האכען זיכרונות די וואם שטימונג,
 קיץ זיינע געווען ניט איז זי אמת, אסתרין. אויף אויסגעגאסען זיך

 איר אין זעהן נעקאנט ניט ער האט אופן בשום אבער שוועסטער,
 דער" אים האט פארט, עס איז זי אז נעדאנק, רער און דינערין. זיין

פריינדליצער. און צארטליכער נאך איר טיט זיין צו וועקט
 מיט שוין אננעהויבען, ווידער זי האט — ניט זיך קאן איך —

 איך — שטייגער רוהיג״ווייבליכען איר מיט אץ שטים פעסטער א
 פאלאצען מיט שטאט רייכע א ווי רוים פארשטעלען ניט זיך קאן
 ברייננט וואם מאנסטער, א שטענדיג זי איז מיר פאר טעמפלען. און

 מ׳קאן וועלכען קעגען מאנסטער, א לענדער, אץ מענשען אום
 בלוט. נאך לעכצט וואס חיה־רעה, א אנטקענען, שטעלען ניט זיך

פארוואם...
 אראפ־ פארלעגענהייט אץ האט אץ אפגעשטעלט זיך האט זי

אוינען. די געלאזט
אויפגעמונטערט. בן׳חור זי האט — ווייטער, רייד —

 אים אויף האט נעהענטער, טריט א צוגעגאנגען אים צו איז זי
: געזאנט האט און בליק איר אויפגעהייבען

 ניט דען איז פיינד. דיין צו רוים מאכען ווילפטו פארוואם —
 לע־־ רוהיג א פץ געניסען און שלום אים מוט שליפען צו בעפער

 ניצול ביסט אץ אויסנעשטאנען צרות אזויפיל שוין ביפט דו ? בען
יוגענד דיין האט פיין און צער קייטען. שונא׳ס פינ׳ם :עווארען
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 זיין מפקיר יארען איבעריגע דיינע אוין נאן ווילפטו פארצערט,
צרות? איי יסורים אויף

 בליי• אלץ געווארען איז אויגען זייגע פאר פגים מיידעלשע דאם
 האט ער ווערטער. בעטענדינע דאזיגע די ביי בלייצער אין צער
געפרעגט: וויין האט און איר צו אראפגעבויגען זין

אסתר? טאן, צו געראטען מיר וואלסטו וואם און —
 פר;נ א זי האט דערנאן געקוויינקעלט, רגע א זין האט זי

:געמאן
רוים? לעבען הויז א האפט דו —
יע. —
שיינם? א —
 שטע• טיט גערטעגער צווישען פאלאץ א וואינדער־שיינפ! א —

 שיעור, א אהן פאנטאנען טיט מושעל׳זאמד, טיט באשאטען נעלאן,
 ארומיגע די פון ווינקעלאן; באשאטענע די אין סטאטועם טיט

 נעאפאל זעהן מען קאן באוואקפען, וויינשטאקען טיט בערנלאן,
 ווייטער א ווי אזוי אוים ים דער זין שפרייט אונטען וועזוב; און

 ניט זעגלען. ווייפע ס׳שוועבען וועלכען איבער שפיגעל, טיפבלויער
 אין אבער ווילע, א קיסר׳ם דעם זיך געפינט דארטען פון ווייט
שענער. ז אי ווילע אריוסעם אז מען, האלט רוים

לעבעז? רוהיג און שטיל דארטען מ׳קאן און —
 לבנה־ קיץ איז קיינמאל און זומער״טאג קיץ איז קיינמאל —
 קומען, פלעגען נעפט ווען נאר רוהינער. געוועזען נים נאצט

 אל־ רער ווען אצינד, ווערען. איבערגעריפען שטילקייט די פלעגט
 מער, ניט דארטען בין אין און געשטארבען איז בעל־הבית טער

 — שטערען שטילקייט די זאל וואם זאן, שום קיין ניטא איז
 די פון פיפפען דעם אויפער דארטען, קול שום קיין ניט מ׳הערט

 זאך שום קיין פאנטאנען, די פון נעפליעסק דעם און פייגעלאן
 צארוועלקען וואם בלומען, די ניט מער ניט; דארטען זין בייט

 ניי-אויפגע• מיט פארביטען מארנען אויף ווערען היינט, דארטען
 מאל א דארטען אנטלויפט זונען־שיין העלער דער און בליהטע,

 פ׳לעבען וואלקענדל. פארבייציהענדינען א פון שאטען רעם פאר
נע״< שטענדיג האט מין מיר. פאר רוהיג צו געווען איז דארטען
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 פליכטען, אזויפיל האט וועלכער איך, רואם געראנק, רער פלאגט '
 זיידענע די מיט צובינדען זיך לאז גיין, לייריג אין טעג די פטר

 איך אז דערצו. קומען סוף״כל־פוף וועל און תענוגים פון שטריק
אויפגעטאן. האבען נארנישט וועל

טייך. איבער׳ן געבלאנדזיעט האבען אויגען אסתר׳ם
רעם? אויף נאצגעפרעגט זיך האסטו וואס צו —
האר... גוטער טיין —
 ברו" פריינד, טיך רוף אזוי. ניט מיך רוף אסתר, ניין, ניין, —
 ניט עם וויל און ניט איך בין האר דיין ווילסט. דו אויב רער,

ברורער. מיך רוף זיין.
 גערויטעלטקייט איר אים פון פארבארגען האט טונקעלקייט די
 אויגען, אירע פון אויפשטראלען גליקליצע דאם און שמחה פאר

.אוועק טייך דעם איבער ווייט״ווייט געקוקט האבען וועלצע
 אזוי ווי — געזאגט זי האט — באגרייפען ניט קאן איך —

לעבען... א אויף לעבען אזא פארבייטען קאנסטו
 — שפיכת״דמים פון אויך אפשר און מלחמה פון לעבען א אויף —

ווערטער. אירע דערזאגט ער האט
 רוהיג לעבען צו אנשטאט — צוגעגעבען, זי האט — יע —

ווילע. שיינער דער אין
 ניט. ברירה אנדער קיין האב איך אסתר. טעות, א האסט דו —

 מיך צווינגט נויטיגקייט די און גוטער, אזא ניט איז רוימער דער
 איך זאל און טויט; זיכערער א הייסט דא בלייבען בייט. צום

 דערזעל־ ערווארטען דארטען אויך מיך וועט — רוים קיץ אוועק
 ווינקעל״מערדער א פון מעסער א סם, בעצער א — גורל ביגער
 גראטום און מעסאלע שופט. אונטערגעקויפטען א פון פסק א אדער
 מיין אוועקרויבענריג געווארען, נתעשר זיינען פראקוראטאר דער

 זיי פאר איז גזילה זייער באהאלטען צו איצט אייגענסן טאטענם
 דורצקומען וועגען עם. פארכאפעץ צו דעמאלט ווי וויכטיגער, סך א

 וואל• פאל דעם אין דא ווייל זיין, ניט רייר קיין גאר קאן בשלום
 זיי ווען און שולד. זייער אין זיין מודה געמוזט זיך דאך זיי טען

 אפתי־, ניט, איך ווייס אונטערקויפען, געלאזט אפילו זיך וואלטען
 אפילו שלום, קיץ ניטא איז מיר פאר געטאן. עם וואלט איך צי
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 די פון לופט ווייכער דער אין און שאטען שטילק אינ׳ם ניט
 און ווילע, אלטער שיינער רער אין פארטיקעם מירמעלשטיינערנע

 גע• פרויענצימער א דארטען וואלט מיד טיט ווען דאן, אפילו נים
 נעהאלפען ליבשאפט נעדולדינער כיט מיר וואלט וואט לעבט,

 קיין געפינען ניט קאן איך טעג. מייגע פון יאך דעם טראגען
 פארלארען; מיר זיינען שוועסטער מיין און מאטע מיין בל-זמן פריד,

 און זיי געפין איך ווען אין זיי. זוכען צו אויפהערען ניט טא- איך
 באקימען ניט שילדיגע די זאלען געליטען, אימרעצט האבק ויי

 נוואלד-טויט, א פון געשטארכען זיי זיינען טאטער און פסק? זייער
 מיינע א, שטראף? זייער פון ווערען ניצול מערדער די זאלען

 היילינסטע די אפילו שלאף! מיין פארוואנעלט וואלטען הלומות
 די נעוויטען מיין אומצוקערען ביכולת נעווען ניט וואלט ליבע

מנוחה! פארלוירענע
 זי האט — דעם? קענען מאן גארנישט מען קאן דען צי —

אויפרעגינג. פאר נעציטערט האט וואט קול, א מיט נעפיענט
האנט. איר נענומען האט בן-חיר —
באנג? ריר טו איך —
.געענטפערט פשוט זי האט — יק —
 אין געציטערט האט האנט קליינע איר ווי געפילט, האט ער

 אין מצרית די זינען אויפ׳ן ארויף אים איז פלוצלונג און זיינער,
 קונטראסט אזא געווען איז וואט שיינקייט, כישופדיגער גאגצער איר
 ווי ,אסתר קליינער רער פון חנעוודינקייט צערטליכער די טיט
 באווענוננען, אירע אין גראציעז ווי דרייסט, ווי שלאנק, און הויך

 צו־ האט ער שיין! וואונרערבאד ווי ריק און גייטט אין רייך ווי
אראפגעלאזט. זי האט אין ליפען די צו האנט אסתר׳ס נעטראגען

אסתר. תירצה, צוויימע א זיין מיר וועסט דו —
תירצה? דאם אין ווער —
 מיר ביי האט רוימער דער וואט מיינם, שוועטטערל ס׳קליינע —

 איך בל״זמן זיין, גליקליך און רוהיג ניט קאן איך אוועקנערויבט.
געפינען. ניט זי וועל

 נע£א- ביירען זיי אויף טעראטע דער איבער איז רנע רער אין
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 רערזעהן, און ארומגעקוקט דך האבען די ליצט. שטראל א לען
 זיי שטול. זיין אין סימאנידעסן ארוים קייקעלט דינער דעי ווי

 דער איז שטועם ווייטערריגען אינ׳ם אין אים צו צוגעגאנגען זיינעץ
ראש״המדברים. דער געווען סוחר אלטער

 גאלע־ דער פץ קאנאטען די אפגעבונרען טען האט דערוויילע
 ים אין אוועקגעזעגעלט האט און אויסגעררייט דך האט ד רע.

 אויסגעשרייען פריילאצע אונטער פאקלען, די פון שיין ביים אריץ,
געווארען. באשל^סען איז גורל בן־חור׳ם מאטראסען. די פץ



1ניין קאפיטעל

טורניר. פונ׳ם פראגראמע די

 §ערד אילדערימם זיינען טאג, האלבען נאף טורניר, רעם ערב
 און אריין שטאט אין געווארען אריבערגעפירט רייטוואגען רער און

 די טיט צוזאמען צירק. ביים שטאלען די אין אוועקגעשטעלט
 ער אויף. זייערער בעל־הבית דער געקומען שטאט אין איז צערד
 *רייטער באוואפענטע דינער, גוזמה א זיף טיט מיטגעפירט האט

 ארויסנאנג זיין אז אזוי קעמלען, שווער״באלאדענע רינדער, פערר,
 פון איבערוואגדערוגג די ווי אייסגעוריזען האט פאלמעז״וואלד פונ׳ם

 אויפ׳ן באגעגעגט אים האבען וואס מענשען, די שבט. נאנצען א
 פרא" פארשיידענפארביגער דאזיגער דער פון געלאצט האבעץ וועג,

 וועל• שייף, דעם וואס געוואונדערט, זיף האבען סף א און צעסיע,
 אנגעהויבען ניט אפילו האט היציגער, אזא געווען תמיד איז צער

 אים מען שפירט טאטער עולם. דעם פון געלעכטערם די ארען צו
 ווע־ — זיין צו חושד ראם נרונט א געהאט האט ער און — נאף
 האלב״בארבא" די חוזק מיט באשרייבען שפיאנען מעסאלעס לען

 טורניר, אויפ׳ן אריין שטאט אין אנקוטען זיין פון פאמפע רישע
 פין האבען וועט שטאט גאנצע די לאצען. וועלען רוימער די און

 מארגען אויף אן? אים עם גייט וואס אבער — לאכען צו וואם
 זיין שוין פראצעסיע גרויסארטיגע דאזיגע די וועט פריה דער אין

 איר טיט צוזאמען און אריין, מדבר רער אין וועג אויפין העט״וויין
 אינ׳ם ישוב דעם פון אייגענם באוועגליצער גאנצער דער

 נייטיג ס׳איז וואם ראם, נאר איבערלאזען ט׳וועט פאלמען״וואלד.
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 שייף דער טורניר. אויפ׳ן פירגעשפאן רעם פונ׳ם ארויסטרעטען ערם
 מאל לע9 אויף פארלאזט אצינד האט מענשען זיינע אלע טיט
 דער אראפגענומען, מען האט געצעלטען די פאלמען-וואלד. רעם
 זיין. אלצרינג וועט אדום שעה צוועלף אין פארשוואונדען; איז ישוב

 ס׳אין ווער נאכיאגען, ראן זיי זאל סכנה; יעטווידער אויסער
 ראן, ווי זיבער אזוי ניט מענש א איז קיינמאל דערויף. בעלן א

 אלטער רער געוואוסט האט ראם חוזק; אים פון מ׳מאכט ווען
.אראבער. דורבגעטריבענער

 זיף ביי גענארט געווען ניט זיינען בףחור סיי שייך, רער סיי
 געהאל־ ביירע זיי האבען פונדעסטוועגען מאצט; מעסאלעס ווענען

 אננעמען ניט ער וועט צירק אין באנעגעניש רער פאר אז טען,
 האבען ער וועט טאמער מיטלען. אקטיווע שום קיין זיי קעגען

 מעגען בףחור׳י, פון ווען — נאף רעדט ווער מפלה, א צירק אין
 אפילו וועט ער זייט; זיין פץ ערגסטע ראם אויף ריצטען זיף זיי

 גראטובן. פון תשובה א אויף ווארטען ניט נ$ר אפשר דעמאלט
 פון פאל אין טאן צו וואס באווארענט, זיף זיי האבען דעריבער

 ריי־ נעפארען מוננ*שט גוטער א אין זיי זיינען אצינד און סכנה, א
 מארנע• אויפ׳ן ביטחון פולען מיט אנדערן, לעבען איינער טענדיג

ניצחון. דינען
 די־ געטרייער רער מלובן. אננעגעגענט זיי האבען וועג אויפ׳ן

 עפעס ווייס ער אז רמז, שום קיץ ארויסגעוויזען ניט האט נער
 .אילרערימען און סימאנידעס׳ן מיט בן-חור׳ן צווישען בונד פונ׳ם

 ארויסגענוטען ער האט שלום, אנדערן דעם איינער אפגעגעבען
געזאגט: ער האט שייף צום. זיף ווענדענדיג און פאפיר א

 אקארשט טורניר, איבער׳ן ממונה דעם פון מודעה א איז אט —
 פארצייכענט. אויף דא זיינען פערר דיינע געווארען. ארויסגעלאזען

שייף. איירעלער ניצחון, א מיט טזל׳טוב אפ פאראוים דיר ניב איף
 גע" זיף האט אץ ס׳בלאט אילדערימען דערלאגנט האט ער

בן״חור׳ן: צו ווענדט
 באגע" דיין פאר נליק. איף ווינש אריום, פץ זון דיר, אויף —
 ,הכנות אלע מניעה. שום קיץ מער ניטא איז טעסאלען טיט נעניש
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 עם האט שפילען די פון מנהל דער געמאצט. זיינען טורניר תרום
פארזיצערט. אליין טיר

געזאגט. בן״חור האט — מלוך דיר, דאנק איך —
 — גערערט ווייטער מלוך האט — ווייס איז פארב דיין —

 פאר" די שוין קאנען אלע גאלר. מיט פורפור איז מעסאלעם און
 בענדער. ווייסע די אינגלאך שוין פארקויפען גאפען די אויף בען.

 טרא• שטאט אין ׳אראבער יערער און איד יערער וועט מארגען
 וועט גאלעריעם די אין אז זעהן, גועסטו צירק אין באנד. אזא נען

גאלד. מיט פורפורנע ווי ווייניגער ניט זיין בענדער ווייפע
 טריבינאל אין ניט אבער יע; אפשר — גאלעריעם די אין —

פאמפיום. פון טויערן די איבער
 ווע• מיר אז גאלד. מיט פורפור הערשען וועט דארטען ניין, —

 דא־ ביים אויפנעשיינט האט פנים מלוכס — זיין מנצח אבער לען
 נרויסע די ווי אך, זיין, מנצח וועלען מיר ווען — נעדאנק זיגען

 ניט וואם אלץ, צו ביטול זייער ביי ציטערן! עם וועלען אדונים
 מעסאלען, פאר זיך וועטען געוויינטלאך זיי רועלען איז, דוימיש

 און — רוימערי א דאך איז ער — איינס קעגען פינף דריי, צוויי,
 ווייס, איך הגם —: צונעגעבען ער האט קול נירעריגערן א טיט

 בית־המקדש, אין חשוב א איז וואם אידען, א פאר ניט ס׳פאסט אז
 וועל פונדעסטוועגען אזארט; מין אזא אין אנטייל א נעמען צו

 וועט פלאץ קאגסולם דעם הינטער אז סוד, א פארטרויען דיר איך
 ארער דריי פון געוועטען האלטען וועט אין פריינר א מיינער זיצען
 זייעד אויב איינס, קענען צעהן נאנצע די טאקע אדער פינף

 געגעבען דערויף אים האב איך ווייט. אזוי דערגיין וועט שיגעון
שקלים. טויזענט זעקם אויף אנווייזונג א

 רוימער א — אפגערופען בן-חור זיך האט — מלוך ניין, —
 זאלסט געווען, וואלט בעסער געלט. רוימיש אין נאר זיך ט ע ו ו

 אג־ א אים געכען און פריינד ריין צו אריבערגיין אווענט אין היינט
 אגב, דארפעי. ניט זיי זאל ער וויפיל סעסטערציעם, אויף ווייזונג
 מע• מיט נאר ער זאל זיך וועטען אז זאגען, אים זאלסטו מלוך,

 קעגע אראבער געשפאן אילרערימס אנהיינגער. זיינע אין סאלען
פערר. מעסאלעם



פארטראצט. רגע א דך האט □לוך
 אינטערעם אלעמענס אז זיין, וועט דערפון פועל-יוצא רער —

צווייען. אייך אויף קאנצענטרירען זיך וועט
אויסען. איך בין טאקע ראם אט —
פארשטיי. איך אהא, —
 טא טובה, גרויסע א טאן מיר ווילסט רו אויב מלוך, יע, —

 פונ׳ם אויפמערקזאטקייט די ווענדען צו כל־הטיטלען מיט זעה
מעסאלען. און מיר צווישען קאמף אויפ׳ן עולם
 גע־ טלוך האט — כל־הכבוד׳ן טיט טאן דאם וועל איך —

היץ. טיט ענטפעיט
געזאגט. בףחור האט — דיר דאנק איך —
 קאלאפאלע אויף געוועטען פארלייגען מען מוז דערצו —
גוט. אווראי איז אננעמען, זיי מ׳וועט אויב און סומען,

 אויף ווארטענדיג ווי בףחור׳ן, אויף געקוקט אוודאי האט מלוך
אים. פון תשובה א

 ראם, צוריק אים פון ארויסצורייסען יושר א זיין ס׳וואלט —
 — אליין דך צו ווי געזאגט בן־חור האט — אנגעגזלט האט ער וואם
 וואלט איך ווען א, טאג. אלע ניט זיך מאכט געלעגענהייט אזא

 און שטויב אין שטאלץ זיין צוטרעטען קלאפ איין מיט געקאנט
 מיר עם וועט יעקב טאטע אונזער עשירות! זיין פון תל א מאכען

.חטא א פאר פאררעכענען ניט
 פנים שיינעם זק אויף געלעגען איז אנטשלאסענקייט פעסטע א

כוח. מער נאך ווערטער זיינע ציגעגעבען האט און
 גיי סעסטערציעם. טיט ניט דך באנוגען מלוך, זשע, הער —

 געפינען וועסט דו נאר אויב טאלאנטען, אויף אפילו געוועט אין
 צוואנציג צעהן, פינף, אויף דך וועט סומעם. אזעלצע אויף בעלנים

 אליין מעסאלע וועט טאמער פופציג, אויף אפילו און טאלאנט,
געוועט. אין גיין וועלען
 — געזאגט מלוך האט — סימע קאלאסאלע א איז דאם —

באווארעניש. א געבען געמוזט איך וואלט דאן
 אז אים, זאג אין סימאנירעסן צו גיי האבען. עם וועפטו —

 גרעסטער מיין אז אים, זאג זאך, די איינאררענען אים בעט איך
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 געלע• די אז און שונא מיין בזיל-הדל שטעלען צו איז פארלאנג
 צו מורא וואס פאר ניט האב איך אז נינציגע, אזא איז נענהייט
 גיי׳ אונז. טיט זיין וועט עלטערן אונזערע פון גאט רער האבען.
צייט. טייערע די ניט פטר מלוך, גוטער

 און אפגעזעגענט דך מלוך האט שליחות, רער פון שמחה מלא
צוריק. אוטגעקערט דך ער האט גלייך $בער אוועקגעריטען, איז

 האב איך — בןיחירן צו געזאנט ער האט — מוחל מיר זיי —
 געקאנט ניט האב אליין איך איבערצוגעבען. עפעם דיר פארגעסען

 באשטעלט איך האב רייטוואגען; מעסאלעס צו נאהענט צוגיין
 זאגט/ ער אים; פון מאם א אראפגענומען האט וועלכער אנדערן, א

 העכער טפח א אויף איז וואגען טעסאלעם פין אקס די אז
דיינעם. פון אקס די ווי ערד דער פון

 אויסנע־ בן־חור האט — ;פיל? אזוי ער!5הע טפח א אויף —
שמחה. מלא שריען
צוגעגעבען: האט און מלוצן צו אריכעינעבוינען זיך האט ער
 אג׳ געטרייער א מלוך, יהודה, פון דן אטתער א ביסט דו —

 גאלעריע, דער אייף ארט א דיר פארשאף גזע, דיין פון הייננער
 נע• וואס עק, אונטערשטען אינ׳ם טויערן טריאומפאלע די איבער

 קאפ, טיט אצטונג גיב און זיילען, די לעבען באלקאן, צום הענטער
 גוט גיב טאן; קערעווע א ארט דאזיגען אינ׳ם וועלען מיר בשעת

 כעסער גיין, נאר און.,. זיין מצליח וועל איך אויב ווארום אכטונג,
 פלא״ן א דארטען נאר זיך פארשאף שווייגען... דערוויילע איך וועל

קאפ. טיט אצטונג גיב און
 גרוים פאר געשריי א גענעבען אילדערים האט רגע רער אין

ערשטוינונג:
אזוינם? דאס איז וואם האי —
 אויפ׳ן ממונה פונ׳ם מודעה די בן־חור׳ן דערלאנגט האט ער —
איר. אין ארט איין אויף פיננער מיט׳ן אנגעטייטעלט האט און צירק

געזאגט. בן-חור האט —לייען —
דו. לייען ניין, —

 אונטערגע• געווען איז וואם בלאט, דאס גענומען האט בן־חור
 אראג־ דעם אלם פראווינץ, דער פון פרעפעקט דורכ׳ן שריבען
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 היינטיגע אינזערע פון שטייגער רעם אויף טורניר. פונ׳ם זשירער
 פארשיירענע די כסדר אויסגערעכענט מודעה די האט אפישען

 מאקסענציוסן. לכבוד ווערען געמאצט וועלען וואס פארוויילונגען,
 פרא" א זיין וועט אפריהער אז עולם, דעם געווען מודיע האט זי

 ברייג• מען וועט דערנאף פראצט; אתסערגעוויינטלאצער צעסיע^פון
 ראן און קאנזום, גאט צום קרבנות איז, שטייגער דער ווי נען,
 געראנגעל, שפרינגען, לויפען, טורניר: דער אנהייבען זיך וועט

 גע־ ס׳זיינען סרר. באשטימטען איר אין זאף יעדע פויסטען-קאמף,
 נא" זייער און אנטיילנעמער די פון נעמען די אויסגערעכענט ווען

 די אויף ווי געלערנט, זיך האבען זיי וואו שולען, די ציאנאליטעט,
 אץ באטייליגט, נעהאט שוין זיף האבען זיי וועלכע אין טורנירען,

 וואס אויך ווי געוואונען, געהאט שוין האבען זיי וואס פריזען, די
 וועל- מיט ציפער, £עטע די דאסמאל. געווען באשטימט זיינען

 געווי" האבען געלט״פרעמיעס, די געשריבען געווען ס׳זיינען צע
 בעל־הניצחון דער ווען צייט, די געווען שוין ס׳איז ווייט ווי זע.ן,

 גרויס זיף לארבער״קראנץ, פשוט׳ן א מיט באנוגענען זיף פלעגט
 פומע גרעסטער דער מיט ווי מער סף א כבוד מיט׳ן האלטענדיג

געלט.
 ענד" מודעה. טייל דאזיגען רעם דורכגעלאפען שנעל איז בן״חור

 .רייטוועגען״טירניר פונ׳ם פראגראמע צום צוגעקומען ער איז ליף
 צוגעזאגט האט מודעה די פאמעליך. לייענען גענומען האט ער
 האט אנטיאכיע וואס ספעקטאקל, א טורנירען פון ליבהאבער די

 שפי׳ די אראנזשירט האט שטאט די געזעהן. ניט לעבען אין נאף
 און סעסטערציעם טויזענט הונדערט קאנסולן דעם לכבוד לען

 דער• בעל־הניצחון. פאר׳ן געווען באשטימט איז לארבער־קראנץ א
 פיר" זעקס זיף האבען באטייליגט פרטים: די געגאנגען זיינעץ נאף

 .טורניר צום דערלאזען מען האט פירגעשפאנען נאר געשפאנעך,
 האבען ספעקטאקעל, פונ׳ם אינטערעם דעם פארשטארקען צו כדי

 גענאנגען איז דערנאף אמאל. פאר אלע ארויסטרעטען געמוזט זיי
• פירגעשפאנען: די פון באשרייבונג די

 איין גרויע, צוויי — ליזיפים קארינטער פונ׳ם פירגעשפאן א.
 צאראיארען ארויסגעטראטען זיינען זיי שווארצער. איין און ברוינער
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 מנצח האבען זיי רואו קארינט, אין דערנאך און אלכסנדריה אין
.נעל פארב: ליזיפום. אנטרייבער: נעווען.

 צוויי ווייסע, צוויי — מעסאלע רוימער פונ׳ם פירגעשפאן ב.
 פון צירק אין רוים, אין געווען מנצח פאראיארען שווארצע.

נאלד. טיט פורפור פארב: מעסאלע. אנטרייבער: מאקסימום.
 איין גרויע, דריי — קלעאנטעם אטענער פונ׳ם פירגעשפאן ג.

 שפילען.- אלימפישע די אויף נעווען מנצח פאראיארען ברוינער.
גדין. פארב: קלעאנטעם. אנטרייבער:

 שווארצע, צוויי —דידעאום ביזאנטינער פונ׳ם פירגעשפאן ד.
 כיזאנציע. אין פריז א געוואונען האיאר, ברוינער. איין נרויער, איין

שווארץ. פארב: דידעאום. אנטיייבער:
 מאל דריי נרויע. פיר — הצידוני אדמעטום פון פירגעשפאן ה.

בלוי. פארב: אדמעטום. אנטרייבער: קיסריה. אין געווען מנצח
 פיר — מרבר דעם פון שייך אילדערים, פון פירנעשפאן ו.

 בן״חוד, אנטרייבער: מאל. ערשטען צום ארוים טרעטען ברוינע.
די א\ א ר, ו ח • ן ב ר: ע נ י י ר ט נ א ווייס. פארב: איד. א

אריוס? אנשטאט נאמען דאזיגער דער עפעם פארוואם
 ער האט אצינד אילרערימען. אויף נעטאן קוק א האט בן־חור

 אויסנעשריי. אראבערס פונ׳ם סיבה די געווען איז וואם פארשטאנען,
 דאס נעדאנק: דערזעלביגער און איינער איינגעפאלען זיי איז ביידען

אויפטו! טעסאלעם איז



צעהן. קאפיטעל

געוועטען. די

 אווענט, דער אראפגעלאזען אנטיאכיע איבער דף האט קוים
 צענ־ אין במעט געלעגען איז וואם אמפאלום־טעמפעל, פון האבען

 זייטען, אלע אין מענשען מחנות געטאן שטראם א שטאט, טער
 קאלא־ הורדוסעם פאזע און צו נימפעאום צום אבער דערהויפט

 געוואלט שעה׳ן קומענדיגע די האבען וואם לייט, יענע אלץ נארע,
 גאסען, געדעקטע ברייטע, די אפאלאנען. און באקכוסן ווידמען

 מירמעלשטיי־ מיילען׳לאנגע פון באשטאנען בפועל-ממש זיינען וואם
 אופן, העבסטעץ אויפ׳ן נלאנציג־אפגעפאלירטע קאלאנאדעס, נערנע
 דא׳ די יום״טובימ׳לאף. אזעלצע פאר באשאפען ווי געווען זיינען
 לוקסוסדיגער דער פאר מתנות געווען אלץ זיינען קאלאנאדעם זיגע

 אפשטעלענ׳ ניט געשאנקען, איר האבען פירשטען די וואם שטאט,
 דורבדעם מאצען צו נאר אבי הוצאות, שום קיץ פאר זיף דיג

 געהערשט האט אומעטום זייערן. נאמען דעם אומשטערבליף
 גע־ געזאנג, געהילכט האט אומעטום העלקייט, בלענדענדיגע א

 די אין אפגעשאלט האבען וואם קולות, פריילאכע און לעכטער
 אויס־ זיף און וואסער״פאל א פון ס׳ברויזען ווי גאלעריעם הויצע

עכא. פילמאליגען א אין געמישט
 צווישען טרעפענדיג געחירושט, אפשר זיף וואלט פרעמדער א
 ניט איז דאם אבער אומות; אזויפיל פון פארשטייער המון דעם

 אליין. אנטיאביע פון איינענטימליכקייט ספעציעלע קיץ נעווען
וועלט" רוימישער . דער פון אויפגאבעם פארשיידענע די צווישען

353

(231 רוים און ירושלים



 •5צונוי דעד ווירקען צו אויפגאבע די אויך יעווען אפנים איז מלוכה
 אנדערן, צום איינם זיי דערנעהענטערן און פעלקער די פון מישונג
 און ערטעד זייערע פון מאן ריר א זיך פלעגען פעלקער גאנצע

 זייער מינהגים, און זיטעץ זייערע מלבושים, זייערע אוועקציהען.
 ס׳איז וואו און זיף; מיט מיטנענומען ויי האבק אמונה און לשון

 וואוינוננק, בויען אפשטעלען, זיך זיי פלענען דארטען געפעלען, זיי
 נעפילט גיכען אין זייף און עסקים זייערע פירק מזבחות, שטעלק

פרעמד. דער אין ווי ניט גאר
 יע אווענט דאזינק אינ׳ם וואלט איינענטימליכקייט איין אבער

 אנטיאצע. אין בעאבאכטער יערען אויגען די אין געווארפען זיך
 יע׳ אדער דעם פון פאיבען די געטראגען האט יעדערער כמעט

 געשטאלט דער אין טורניר; מארגענדיגען אין אנטייל־נעמער נעם
 רער צייצען. א עפעם אזוי אדער פעדער א באנד, א שארף, א פון

 איז ער וועלכער זיין געמעגט זיך האט פארב דער פון צייכען
 גע־ איז צר וועמעם אויף געזאגט, עדות אבער האט ער נעווען,

 באציי" האט שטייגער, א פארב, גרינע די טראגער; דער שטאנען
 שווארצע די און אטענער דעם קלעאנטעם פון פריינד א כענט

 קוקער, דער ביזאנטינער. דעם פון אנהיינגער די געטראגען האבק
 געהערשט האבק אווענט דאזיגען אילם אז באמערקט, באלד ויוחלט

גאלר. מיט פורפור און וויים גדין, פארבק: דריי
 פאלאץ אילם אריינקוקען און נאם די פארלאזען לאמיר נאר
אינזעל. אויפץ
 אננעצונדק, שוין זיינען זאל דעם אין מנורות נרויסע פינף די

 כמעט איז פארזאמעלט, איצט דא זיף האט וואס געזעלשאפט, די
 אויפ׳ן באשריבען. דא נעווען פריהער שוין איז וואם אייגענע, די

 ס׳זיינק און מענשען שלאפענדיגע איצט אויף זיף וואלגערן דיוואן
 געקלא• די זיך צוטראגט טישען די פון מלבושים. אנגעווארפק

 פאר־ אצינד איז עולם ס׳רוב אבער שפיל־ביינדלאך. די פון פעריי
 שלינג־און ארום נייען אדער שטייען זיי נארנישט. מיט נומק

 מיט דורך זיך ווארפען אדער לאנגוויילינקייט פאר גענעצען שלאנג,
 האטש מארגען וועט דבריס׳בטלים. זאגענדיגע נארנישט פוסטע

פארעני טורניר צום הכנות אלע שוין זיינען וועטער? שיין א זיין
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 תקנות דיזעלביגע אננענומען אנטיאכיע אין צירק אין זיינען !דינט?
 לאנגווייליג. איז הערען יונגע די — הכלל רוים? אין ווי כללים און

 וואלט דעם אין אפנעטאן; שרץ זיי האבען ארבעט שווערע זייער
 נאטיץ• זייערע אין אריינקוקענריג איבערצייגען, נעקאנט זיך •מען

 פרן סומעם טיט באשריבען געדיכט נעווען זיינען וואט טאוועלאך,
 ראננעל, אויף לויפען, אויף קאנקורם: מין יעדען אויף נעוועטען

 אויפ׳ן ניט נאר אלצדינג, אויף פויסטען־קאטף, אויף קאמף, אויף
רייטווענען. די פון קאנקורס

אויך? קאנקורם ם ע ד אויף ניט עפעם פארוואס׳זשע
 איינאיינצינער קיין אפילו נעפינען ניט זיך ס׳האט ודייל דערפאר

 דינר־קעגען איין מים כאטש ריזיקירען ורעלען זאל וואם בעלן,
■מעסאלען.

 — מעסאלעם חיץ א זאל אין ניט מען זעהט פארב שום קיץ י
גאלד. מיט פורפור

 האבען קאן ער אז ניט, נעדאנק קיץ אפילו דערלאזט קיינער
מפלה. א

 ער האט פארען? אין כריה גרעסטער דער ניט דען ער איז
 הא- לאניסט? קיסר׳ם פונ׳ם הצמה דאזיגע די געלערנט ניט ־דען
 מאקסימוס? פון צירק אין געווען מנצח ניט פערד זיינע דען בען

רוימער? קיין ניט דען ער איז — היינט
 די• פון קישענם די אויף אננעלענט באקוועם ווינקעל, א אין

 רעדעל א פץ ארומגערינגעלט אליין, מעסאלע געזעסען איז רואן,
 איינצי- דער פראגעס. מיט פארשאטען אים האבען וואם ■חסידים,

טורניר. דער נאר געווען געוויינטלאך איז שטועם פון ענץ נער
צעציליום. און דרוזים אריינגעקומען זיינען זאל אין
 זיך אין פירשט יונגער דער אויסגערופען האט — אך! —

 איז באקכום ווי — דיוואן אויפ׳ן פים מעסאלעם צו געטאן ווארף א
פארמאטערטי בין איך אז ליב, מיר

געפרעגט. מעסאלע האט — אויסעננעווען? ביסטו וואו —
 און אטפאלום אין געווען נאסען. די יאיבער נעשלעפט זיך —

 מעג• שטראמען ניט? רואו ווייסט שווארציאר דער — ווייטער ■נאך
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 קיינמאל דא נאך איך האב פיל אזוי שטאט. די פארפלייצען שען
 צירק< אין זעהן מארגען מען וועט וועלט גאנצע די נעזעהן! ניט

געטאן. שמייצעל א ביטול טיט האט מעפאלע
 הייסט וואס ניט, השגה קיין אפילו ראך האבען זיי פראים! —
 אראג׳ רער ווען מאקסימופן, ביי צירק אין פארשטעלונג א אזוינם

 געווק עפעם איז דרוזום, מיין נו, אליין. קיסר רער איז זשירער
נאם? אין זעהן *צ וואס

נארנישט. —
באמערקט. צעציליום האט — פארגעפען האסט דו א, —
נעפרעגט. ררוזום האט — רען? מייגפטו וואם —
ווייסע. די פון פראצעסיע ־די—
 אויפגעהוי- האלב זיך אויפגערו^ען, דרוזום האט — אמת! —

 וויי" די פון פראצעפיע א באגעגענט האבק מיר — ארט פון בען
לא-כא-כא! — אבער אן.5 א געטראגען האבק זיי סע;

•, דיוואן. אויפ׳ן אראפגעלאזט זיך צוריק לאבעגדיג האט ער
 *מע האט — ווייטער דערצייל דרוזום, אכזר, קיין ניט זיי —
אפגעלאזט. ניט אים סאלע
 מעסאלע, מיין מדבר, רער פון שפור די געווען זיינען דאם —

 זיי נייק וואם ירושלים, אין טעמפעל יעקבם ון5 פסולת די און
אן? מיך

 אבער איך מעסאלע, מיין ליצנות, פאר מורא האט דרוזום —
אריינגעמישט. צעציליום דך האט — ביט

דו. דערצייל טו —
און... ווייפע די אפגעשטעלט האבען מיד גוט... —
 ארייג" דרוזים איז — געוועט א פארגעלייגט זיי האבק אין ... —

 א-5א״5 ערשט... — באגלייטער טרייען זיין דייר די אין נעפאלען
 ארוים־ איז ביינער, און הויט אייגע — פגים א מיט מענש א א!5

 ארויפגע- האב איך געוועט. דעם אנצונעמען פאראויס געטראטען
 וועט וועמען םאר געפרעגט, אים האב און טאוועלאך מייגע צוינען

געענטפערט. מיר ער האט אידעך, דעם בן־חור׳ן, "פאר זיך. ער
ניט". פאראיבעל קיץ האב אים... צו איך זאג וויפיל?" "אין —
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 איך — וועלט דער אויף יופיטער א האבען מיר ווי מעסאלע, מיין
כא־כא־כא! ריידען, ניט געלעכטער פאר קאן

פאראינטערעסירט. םט5הע געווען זיינען צוהערער רי
צעציליוסן. אויף געקוקט פרענענדיג האט מעסאלע

אפגערופען. זיף צעציליום האט — שקל א אויף —
 זיך הברה גאנצע די האט — שקלי א אויף שקל, א אויף —

געלעכטער. פאראכטליכען א טיט צופילדערט
געפרענט. מעסאלע האט — נעטאן? דרוזום האט וואם און —

 דורך נעווארען איבערגעריסעץ פלוצלונג איז שטועם דער אבער
 אהינצו. געטאן לאז א זיך האבען אלע און טיר דער ביי טומעל א

 דעיביי איבערינע, די נאך אויפגעהויבען אויך זיך האט צעציליוס
מעסאלען: צו טאן צו זאג א באוויזען נאך

 טאוועלאך זיינע ארויסגענומען האט דרוזום איירעלער דער —
.שקל א אויף ריזיקירט האט ■און

ווייסער! א ווייסערי א —
אחיין! אים לאזט —
אהער! אהערי —

 און זאל דורצ׳ן געהילצט האבען קולות ענליבע און אזעלבע
 געלאזט האבען שפילער די רייד. אנדערע אלע פארשטומט האבעץ

 געריבעו זיך אויפגעכאפט, זיך האבען שלאפער די נדלאך,*ב די
 ניך אויף זיינען און טאוועלאך זייערע ארויסנענומען אוינען, די

פרעמדען. רעם ארום געווארען איז וואס רעדעל, צום צוגעגאננען
 אריינ־ זיין טיט אינטערעם אזא דערוועקט האט וואס מענש, דער
 צוזאמען געפארען איז וואס איד, חשיבער יענער נעווען איז קומען,

 זאל אין אריין איז ער אנטיאציע. ביז קיפער פין בן־חור׳ן טיט
 באטראצט בליק שארפען א טיט האט און מיושבדיג און רוהיג
 אויפ׳ן טורבאן דער אויך און מלבושים זיינע עולם. גאנצען דעם
 ער האט פארניינט, זיף פלעק. שים א אהן ווייס געווען זיינען קאפ
 מיטען אין טיש צום גיין פאמעליף געלאזט זיך שטייכעל א טיט
 באוועגונג בכבודיגער א טיט ער האט טיש, צום צונעקומען זאל.

 געגעבען און טיש ביים נעזעצט זיך מלבוש, זיין פינאנדערגענימען
בריליאנט טייערן א פון בלישטש דער האגט. דער מיט צייכען א
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 זאל עם אז מיטנעווירקט, ווייניג ניט האט פינגער א זיינעם אויף
וואונש, זיין לויט ווערען שטיל כלייך
 —גרום! מיין אייך בריינג איך רוימער! הויך־איידעלע רוימער! —

געזאנט. ער האט
 מאן רער — וועלט רער אויף יופיטער א האבען מיר ווי —

ררוזום. נעפרעגט האט — ער? איז ווער ציטערינע! די פון ניט איז
 פאר׳ן ליפעראנט א סנבלט, נאמען מיט׳ן כלב, אירישער א —
 פאדריאדען, די. פון געווארען נתעשר איז רוים; אין וואוינט חייל;

 קלוג אבער רוים, פון שונא א אוים. ניט קיינמאל פירט ער וועלכע
 זיין שפין א ווי פיינער, געשעפטלאך זיינע אפ מאכט ממזר! א ווי

 ניט זיך דאסמאל שוין זאל ער זעהן, לאמיר קומט שפינוועבם.
הענט. אונזערע פון ארויםדרייען

 אין אין אויפגעשטאנען מעסאלע איז ווערטער דאזיגע די מיט
טיש\ ביים רעדעל דעם צו צונעגאנגען דרוזוסן מיט צוזאמען

 געזאגט, איד דער האט — געהערט איך האב נאם אין —
 זיי אוועקלייגענדיג און נאטיק״טאוועלאך זיינע ארויסנעמענדיג

 מען איז פאלאץ אין .דא אז — טיש אויפ׳ן מעשה״געשעפמסמאן
 ווע־ צו בעלנים קיין ניט זיך ס׳געפינען וואס צופרידען, ניט זעהר
 האבען דארפען אבער געטער די מעסאלען. קעגען זיך טען

 — ראך איר זעהט פארב מיין געקומען. איך בין אט איז קרבגות,
 באשטי־ לאמיר אפריהער ענין. צום צוטרעטען גלייך לאמיר־זשע

 וואס געוועט. פון סומע די דערנאך און איינם קעגען וויפיל מען
מיר? איר באט

געפלעפט. ביסעל א עולם דעם האט דרייסטקייט דאזיגע די
 ווארט קאנסול דער — געזאגט ווידער ער האט — גיכער! —

מיר. אויף
עפעקט. א געמאפט האט באמערקונג דאזיגע די
 שטימען^ עטליכע רערהערט זיך האבען — איינם קעגען צוויי —
 — ערשטוינט אויסגערופען ליפעראנט דער האט — וואס? —

רוימער? א פאר עם זיך איר וועט אזוי איינס! קעגען צוויי נאר
דרייי זיין זאל נו, —
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 זיף איר וועט אזוי אט דריי! ווי מער ניט איר, זאגט דריי, —
פיר! טיר ניט כלב! אידישען א קעגען עם

 כמעט נאף איינער, אויסגערופען האט — פיר! זיין זאל גוט, —
חוזק. אידענס רעם פון אנגערירט אינגעל, א

 אפ" תיכף זיף סנבלט האט —איינם! קעגק פינף פינף, —
גערופען.

געענטפערט. ניט האט קיינער געשוויגען. האבען ■אלע
 מיר. אויף ווארט אייערער, און האר מיין קאנסיל, רער —

דריקענדיג. אויסגעקומען סף א איז שווייגען דאט
רוים! לכבוד פינף איינם! קעגען פינף נו, —
.שטים א אפגעריפען זיף האט י— פינף! זיין זאל —

 בא• א געווארען ס׳איז בראווא, פאטשען א דערהערט זיף ס׳האט
וועטער. רער געווען איז אליין מעפאלע — וועגונג
איבערגעחזרט. ער האט — פינף! אלזא —

 פאר• צום גענומען זיף און געטאן שמייכעל א האט סנבלט
שרייבען.

 חניפיש ער האט — שטארבען, מארגען זאל קיסר הער ווען —
 ס׳איז אבי פאריתומט. בלייבען ניט דאף רוים וועט — געזאגט,

 זיין פארנעמען צו זכייה די האט וואם מענש, איין כאטש פאראן
זעקם? פארשרייבען אפשר איף זאל ארט.

מעסאלע. אפגערופען זיף האט — זעקם שרייב נוט, —
 הילכיגער נאף אפלאריסמענטען, דערהערט זיף האבען ווירער

פריהער. ווי
 זעקם — איבערגעחזרט מעסאלע האט — זעקם עם הייסט —
 אידען. א און רוימער א צווישען חילוק רער איז דאם איינס, קעגען

 די גיכער באשטים דערמיט, פארטיג שוין זיינען מיד אז איצט, און
 פ׳וועט און דיר, נאף שיקען קאנפול דער נאף קאן אניט סוטע.

געוועט. דעם פון ווערען גארנישט
 שטעכווערטעל, דעם אראפנעשלונגען קאלטבליטיג האט סנבלט

מעסאלען. עם דערלאנגט און טאוועלע אויפ׳ן פארשריבען עפעס
 מעסאלע און געפאדערט. אלע האבען — לייען! לייעץ! —

איבערגעלייענט: האט
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 רוים פין סעסאלע רייט-ווענעץ. אויף יאנעניש ,טעמאראנדום.
 בן• זיין מנצר! וועט ער אז רוים, פון אריך פנבלטן, טיט זיף רועט
 מאלאנט. צוואנציג גערועט: פינ׳ם כנים רער אידען. רעם חיק,

אזייפיל. מאל זעקם ער באקומט — סנבלט געווינם
סנבלט". עדות:

 האט פיפס קק זאל. יאין געהערשט האט שטילקייט טיפע א
 געווארען פארנליווערט ווי אזוי איז יעדערער נעהערט. ניט זיף
 טע• פ׳לייענען. געהערט האט ער וועלכער אין פאזע, דער אין

 האט עולם דער און טאוועלע אייפ׳ן געקוקט שטאר האט פאלע
 בליקען די געפילט .האט ער אים, פון אוינען די אראפנענימען ניט

 אט געדאנקען. די צונויפנעטען נעפלייסט זיף האט אין זיף אויף
 זיף אין געשטאנען אקארשט ער איז ארם דאזיגען דעם אייף

 וועלען זיי סנבלט. איצט ווי אזוי לאנדפלייט זיינע פאר געפיינט
 —אונטערצוש״ייבען אפזאגען זיף ער וועט פארגעפען. ניט אים דאס

 האט ארנטערשרייבען אין פרעפטיזש! זק טיט טאג ניטען א איז
 טאלאנט, הונדערט קק פארטאנט ניט האט ער נעקאנט: ניט ער
 נעפילט. האט ער נים. אויך דערפון פינפט־חלק קק אפילו אין
 נע־ איז ער סדר, א טיט טראצטען צו ולת5י3 ניט איז ער אז

 נעקי• אים איז פלוצלונג וואנט. די ווי בלייף לשין, אהן שטאנען
.*הילך צו נעדאנק א טען

 צוואני דיר צו קיטט ווי — געזאנט ער האט — אידי דו —
$קארשט! טיר זיי באווייז טאלאנטען? ציג

 נעווארען איז פנים סנבלטש אייף שטיינעל שפאטישער דער
פולטער. נאף

 פאפיק א טעסאלען דערלאננענדיג נעזאנט, ער האט — נא, —
אויסגערופען. אלע ווידער ען3הא — לייען! לייען, —
:איבעי־געלייענט ווידער האט טעסאלע אין

תטיז. ט״ז ,אנטיאכיע,
 האט רוים, ץ5 סנבלם כתב, דאזינען פינ׳ם איינענטיטער דער

 קייזער• אץ טאלאנט פיפציג — רשות זק אין — ליגען מיר ביי
סימאנידעם/ מטבע. ליצער
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 אלע פץ זיך האבק — טאלאנט! פופציג טאלאנטי פופציג —
.אויסרופען פארוואונדערטע דערהערט ■זייטען

הילף. צו נעקומען דרוזום איז דאם
 אויף אויסנעשריען ער האט — הערקרלעסן! ביי שווער איך —

 ליג- א איז איר דער ארן פאלשס א איז נעשריפטם דאס — קול א
 זיין אין טאלאנט פופציג ליגען האט קיסר, רעם אחוץ ווער, נער!

ווייסען! אומפארשעמטען דעם מיט נידער רשות?
 געפונען האט ער און קול זיין געקלונגען האט נרימצארן פול

 איז סנבלט אבער ווידערשאל. צארניגען א עולם ארומינען ביים
 אלץ נעווארט, האט ער לייננער וואם און זיצען רוהיג געבליבען

 ניצחון־שמיי• זיין נעווארען איז ארויסרופענריגער און שפאטישער
:אפגערופען מעסאלע זיך האט ענדליך על.5

 אלטען אונזער פץ ות5ז אין — לאנדסלייט מיינע שטילער, —
נאמען! רוימישען

געזאנט: ער האט סנבלט׳ן, צו זיך ווענדענדיג און
 געבאטען דיר האב איך י כלב אירישער נעמלטער צו הער —
? אמת ניט איינם, קעגען זעקם
געענטפערט. קאלט איד דער האט — יע —
געוועט. פונ׳ם סומע די באשטימען מיר לאז^זשע טא —
 צו ניט זיין זאל זי אז תנאי, ם ע ד מיט אבער מסכים, —
געענטפערט. סנבלט האט — קליין

צוואנציג. אנשטאט פינף שרייב טא נו, —
פארמאגסטו? אזויפיל אין
 קאן סומע רער אויף אז געטער, אלע ביי שווער איך —

דאקומענטען. ווייזען דיר איך
 העלרי־ אזא פון ווארט א גענוג איז מיר פאר נייטיג. נישט —

 גראדיגע א באשטימען שוין לאמיר נאר ביסט. דו ווי רוימער שען
פינף. אנשטאט זעקס — צאל

זעקס. שרייב נו, —
געשריפטסען. מיט געביטק זיך האבען זיי און

 אויף ארומנעקוקט זיך האט און אויפגעשטאנען איז סנבלט
נע איצט פנים זיין אויף איז שמייבעל דעם אנשטאט זייטען. אלע
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 טיט געוואוסט, נוט ה$ט ער חוזק. ניט׳פארבארגענער א לעגען
טאן. צר געהאט דא האט ער וועטען
 איר אויב געוועט, א נאך — נעזאנט ער האט — י רוימער —

 וועט ווייס אז פינף, קעגען טאלאנט פינף !ניט מורא קיין האט
אמאל. פאר אלע ארוים אייך רוף איך געווינען.

 געקאנט ניט ווירער״קיינער האט גיי, דאם אויף איבערראשט
ענטפערן. ]

 הע" נאך אויסגעדופען ליפעראנט רער האט — י סטייטש —
 ר־ דע צירק אין מארגען מ׳זאל רעכט, אייך ביי רען איז — צער

 צו אריין פאלאץ אין געקימען איז כלב אידישער א אז ציילען,
 צע" פוץ איינער זיי צווישען — פאטריציער רוימישע השובע עולם א

 פינף אין נעוועט א פארגעלייגט זיי האט און — אייניקלאך זארם
 עם מוט רעם געהאט ניט האט זיי פון אייגער קיין נאר טאלאנט,

? אנצונעמען
פארטראגען. געקאנט ניט מער שוין מען האט חוצפה אזא
 דרוזום, אפגערופען זיך האט — ! אומפארשעמטער דו געניג, —

 טא" און טיש, אויפ׳ן איבער עם לאז און געוועט דאס פארשרייב
 אימשטאנד טאקע באמת ביסט דו אז ארויסווייזען, זיך וועט מער

 זאג נעלט, אזויפיל זאך פארלוירענע א פאר קאן אין שטעלען צו
 אנגענו" מארגען וועט געוועט דיין אז צו, דיר — דרוזים — איך
ווערען. מען

 אויפנע- איז מעמאראנדים, א אנגעשריבען ווידער האט סנבלט
 אזוי מען מיינט אום ניט ווי אין רוהיג געזאגט האט און שטאנען

:אהער ביז ווי
 ריינע אין כתב דעם איבער איך לאז אט דרוזום, זעהסט, —
 צו צושיקען אים מיר קאנסטו חתמענען, אים מ־וועט אז הענט.
 קאנ- רעם אין זיין וועל איך טורניר. אנהייב פאר׳ן צייט יערער

 פ^טפיייום, פון טויערן די איבער פלאץ מיין אויף לאזשע, סולם
!אלעמען אייך צו פריד דיר, צו פריד
 קיין אפילו ארויסנעגאננען, איז אין געטאן בוק א זיך האט ער
 האבען וואם שטעצווערטלאך, האגעל דעם געשיינקט ניט בליק

אים. נאך געטאן שאט א זיך
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 ק$־ דעם ודעגען שם רער איז נאכט אייגענער דער אץ נאך
 שטאט, גאנצע די גאסען, אלע ארומגעפלויגען נעוועט לאסאלען

 ביי נענעצטיגט ה$ט וועלכער בףחור׳ן, צו| אפילו גענרייכט אץ
 האט מעסאלע אז נעווארען, נעוואר אויך איז ער פירגעשבאן; זיין

אייגענם. גאנצען זיין ק^ן אץ געשטעלט
 רוהיג אזוי געשל^פען ניט ער איז לעבען זיין אץ קיינמ^ל נ^ך

נאכט. דאזיגע די ווי



.עלף קאפיטעל

צירק. דער

 ברעב דרומרינען אויפץ נעשטאנען איז צירק אנטיאציער דעד
 שים קיין אין זיף האט און אינזעל, דעם אנטקענען כמעט טייף,
צייט, יענער אין צירקען אנרערע פון אונטערגעשיידט ניט פרט

 צוליב, עולם דעם מאכען שפילען די מען פלעגט פלוג אין
 נרוים ווי אבער ארייננאנג; פרייען א געהאט האט יעדערער אז אזוי
 היינטיגען דעם אין איטליצער האט נעווען, ניט איז צירק דער
 ארט, קיין קריגען ניט וועט ער אז געהאט, מורא פארט פאל

 ארוס צונויפגעקליבען מענשען מחנות נרויפע זיף האבען דעריבער
 גע׳ עולם דער איז שעה פון וואם טורניר, דעם ערב נאף צירק

 שטיקעל לייריג קיין נעבליבען ניט איז סוף׳כל׳סוף און וואקסען
צירק. ארום סביבה דער אין פלאץ

 געעפענט, צירק פון טריערן די זיף האבען ט5נא האלבע אום
 און אריין אינעווייניג געטאן פלייץ א האט מענשען שטרוים דער
 סיידען ערדציטערניש א ערטער, אנגעוויזענע די פארצאפט האט

 פאר׳ צו בכוח זיין וו^לט באוואפענט, שפיזען מיט חייל, א אדער
 האבען דארטען ערטער, פארנומענע די פון מענשען די טרייבען

 ביינק; די אויף נאצט רעשט רעם אפגעשלאפען איז עם ווי זיי
 זיי זיינען אזרי אט אנבייסען. זייער געגעסען זיי האבען דארטען

 מוכן וואלטען און פארשטעלונגען די פון סוף ביז׳ן אפגעזעסען
ליינגער, נאף זיצען צו געיוען ומזומן

 אין קלייבען צו אנגעהויבען זיף האבען פארטאג איינסאזיינער
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 געהאט זיך האבק וואם קלאסען, בעםערע די אויך ארק צירק
 די און אריסטאקראטיע די פריהעת פון נאך ערטער פארזיכערט

 פון סוויטע א טיט טראג-בעטלאך אויף געקומען זיינען נגידים
דינער. געקליידטע פראצטיג

 שטאט פץ גענאננען איז וואס עולם, דער האט זייגער א צוויי
 אומענדליכען ניט־איבערגעריסענעם א געבילרעט ארק, צירק אין

שטרוים.
 דער אויף אויבען גער*זון׳ז גרויסען פונ׳ט ווייזער דער נאר ווי

 אראפ־ בארג פון צוויי,האט האלב פונקט געוויזען האט ציטאדעל
 ון5 נלאנץ און פראכט גאנצער דער אין לעגיאן דער גענידערט

 רער אז און פאנק, פונאנדערגעלאזענע מיט באוואפענונג זיין
 בריק, די אריבער איז קאהארטע לעצטער דער פון אריערגארד

 ארייננעמען לער. אין וויסט נעבליבען בפועל-ממש אנטיאכיע איז
 שטאט אין אבער געקאנט, ניט טאקע צירק דער האט אלעמען

געבליבען. ניט קיינער אויך איז
 זעהן, צו כדי טייך, ברעג אויפ׳ן נעווארט האט המון גרויסער א

 דער אין אינזעל פונ׳ם אריבער זיך שיפט קאנסול דער אזוי ווי
 דער איז ברעג, אויפ׳ן זיך ארויסגעזעצט בארקע. רייך־באפוצטער

 פונ׳ם ס׳בילד און לעניאן, דעם דורך געווארען באגעגענט קאנסול
 אפגעצוינען וויילע א אויף האט פאראד מיליטערישען פרעכטיגען

.צירק פון אפילו אויפמערקזאמקייט עולמ׳ם דעם
 שיין געווען צירק גרויסען אין ערטער אלע זיינען זייגער א דריי

 ס׳זאל סיגנאל, א געגעבען האט טרומפייטען פון שאל א פארנומען.
 מעג׳ טויזענט הונדערט העצער פון בליקען די און ווערען, שטיל

 פונ׳ם גאלערייע מזרחריגער דער צו געווענדט זיך האבק שען
 גאלעריע ראזיגער דער אונטער וואנט געמויערטער דער אין בנין.

 געהייפען האט וואט ארקע, ברייטע א דורכגעשניטעץ געווען איז
 לאזשע, הויצער א אין ארקע, דער איבער פאמפייום, פון טויערן די

 דער געזעסען איז פאנעם און שטאנדארטען מיט באפוצט רייך
 ארקק זייטען ביידע ביי אונטען, אויבענאן. ארט זק אויף קונסול

 נע" אזוי שטאלק, באזונדערע אין נעווען צוטיילט וואנט די איז
 מאביווע מיט פארשלאסען געווען זיינען וואס "קארצערעם/ רופענע
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 געזימם א געצויגען דך האט קארצערעם דאזיגע די איבער טויערן.
 ־טרעפ זיך האבען איר הינטער באלופטראדע; נידעריגע א מיט

 *גע אלע אצינד דינען וואם פלעצער, שורות דערהויבען לאכווייז
 טייערע אין פארפוצט שררות, עולם גרויפען א פון פארנומען ידען

 נאנצער דער איבער געצויגען דך האט וואנט דאדנע די מלבושים.
 מיט פארענדיגט זייטען ביירע ביי זיף האט און צירק פון ברייט

 זיי נייערט צירונג, אלם בלויז ניט געדינט האבען וואם טורימם,
 פורפורנע א —״וועלאריום״ דעם אונטערגעהאלטען אגב האבען
 דץ״פלעצער רי איבער אריבערגעצויגען געווען איז וואם חופה,

 בא• צו אגגעהויבען האט וואם זון, רער פין באשיצט די האט און
הייסער. און הייפער אלץ קען

 אינ׳ם זיצט ער אז פארשטעלען, דך לייענער דער זאל אציגד
 פאר האבען ער וועט מערב-זייט, צו קוקט און לאזשע קאגסולם

איז. ער גרוים ווי צירק, גאנצען דעם דך
 מעב• זיך געפינען לינקער דער צו און האגם רעצטער דער צו
 און£בילדען טורעמם עק די צו אן דך שליסען וואם טויערן, טיגע

.הויפט״אריינגאנגען די
 גלאטער א ארענע, די ליגט לאזשע דער פאר סאמע אונטען

 זאטד. ווייפען דינעם מיט באשאטען געדיכט פלאץ, גרויסער גאנץ
יאגענישען, די אויסער 'פארשטעלונגען אלע פאר קומען דא

 אויף שטייען ארענע דער הינטער ־זייט, מערב צו ווייטער
 רייך־פאר־ קאגופפארמיגע נידעריגע דריי פיעדעפטאל מארמארגעם א

 טאג היינטיגען וועלען אויגען פך א שטיין, גרויען פון זיילען צירטע
 ס׳ער• זיינען די ווארום זיילען, דאזיגע די אויף אנגעשטעלט זק

 דעם און אנהייב דעם באצייכענען און יאגעגישען די פץ ציל שטע
 איבער• פיערעסטאל, הינטער׳ן ראטוועגען, די פאר וועג פונ׳ם סיף

 אן זיך הייבט דורצגאנג, א און אלטאר א פאר ארט א לאזענדיג
 פינף פץ און ברייט דער אין פוס צוועלף ביז צעהן פון וואנט, א

 פינקב זיך זי ציהט ליינג דער אין הויף דער אין פוס זעקם ביז
 אנטקע. אויפ׳ן יארד. 200 אויף אדער פטאדיע אלימפישע א אויף

 מיט אפיעדעפטאל נאך שטייט וואנט עק מערב׳דיגען גענדיגען,
יאנענישען. די פץ ציל ס׳צווייטע כאצייכענען וועלכע זיילען, דריי
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 ערשטען פונ׳ם רעכטס אן דך הייבט פאר״טורניר יאג-און דער
 יאגענישען די פון צייט גאנצע די אוים קומט וואנט די אז אזוי ציל,

 רך געפינט ארוס אדי טורנירער. די פון האנט רעכטער דער צו
 יאגענישען די פון פונקט סוף דער סיי אנהייב־פונקט דער סיי

 זיין און ארענע, עקען ביידע אין אויגען קאנטולם פאר׳ן אקוראט
צירק. גאנצען אין ארט בעטטער דער טאקע איז לאזשע
 מאטיווער א דורך ארומגערינגעלט ארענע די איז דרויסען פון

 בא׳ א מיט הויך, פוס צוואנציג ביז פופצעהן פון וואנט, גלאטער
 מזרח׳זייט. דער אין *"קארצערם די איבער ווי אזוי לוטטראדע,

 און צפון׳זייט אין צוויי ארויסגאנגען, דריי פירען וואנט דער דורך
 הייסט פארפוצטאץ רייך איז מערב׳ריגער דער מערב. אין איינער

 טורניר פון סוף נאצ׳ן גייען דאנען דורך ווייל טויער טריאוטפאלער
 אינטערגעפירט און לארבער-קרענץ מיט באקרוינט דורך, ויגער די

כבוד. גרוים טיט
 פארם דער אין ארום ארענע די וואנט די צאמט מערב׳זייט אין

גאלערייעם. גרויטע צוויי ליגען דעם איבער און עיגול, האלבען א פון
 שטאפ׳ ביינק זיך דערהייבען באלוטטראדע דער הינטער סאמע
 פאר־ זייערע אץ שיעור, א אהן מענשען מאטען די און לענויייז,
 לעבע׳ דער מיט ווארטען וואט מלבושים, פילפארביגע שיידענע

 פאר שטעלען שפילען, די פון אנהייב אויפ׳ן אומגעדולר דיגסטער
בילד. אינטערעסאנט העכסט א

 דער אויף נאר ערטער אנגעוויזען זיינען עולם געמיינעם דעם
 וואס ס׳וועלאריום, זיך ס׳ענדיגט וואו דארטען, זייט, מערבדיגער

קלאסען. חעצערע די נאר זון פון שיצען בארארפט פגים א האט
 — צירק גרויסען דעם דורך טראמפייטען די שאלען פלוצלונג

 פילטויזענט• דער אן. זיך הייבען פארשטעלונגען די אז סיגגאל, א
 אוט- אץ ווארט און באוועגונג, אהן שטיל, בלייבט המון קעפיגער

שווייגען. נעדולדיגען
 הארמא־ דער זיך טראגט טויערן פאמפעיוסעס זייט יעגער פון
 ס׳קומט און כלי־זמר, און שטימען מעגשליכע פון קלאנג גישער

 באר נאכ׳ן פראצעסיע. פייערליצער דער פון בראש צאר דער אריץ
 שררות הויצע די און פייערליכקייטען די בער אי ממונה דער גייען
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 ביים באטייליגט זיף האבק וואם שטאט-פארוואלטונג, פ?
 באפוצט מלבושים, פראכטיגע אין אלע שפילעך, די אראנזשירען

 געטער, די פון כילדער די דערנאף קרענץ. און גירלאנדעס מיט
 *נעי ווערען טייל א מענשען, טראנען פלאטפארמעם אויף טייל א

 רעדער. פיר אויף ורעגענם רייך־פארפוצטע גרויסע, אויף פירט
 יעדע" טורניר, אין זיך באטיילינען וואס די אריין קומען סיף צום

 זיך לויפען, היינט וועט ער וועלצען אין ק^סטיום, דעם אין רער
רייטוואגען. אויפ׳ן זיף יאגען אדער פויפט מיט׳ן קעמפען ראנגלען,

 איז דאם ארענע, גאנצע די דורף פראצעסיע די גייט פאמעליף
 אפלאדיפמענ־ הילכיגע ספעקטאקעל. גרויסאדטיגער איהערליצער

 אויף איר לויפען און פראצעסיע די באגלייטען אויפרופען און טען
 זיף צושוימט און אויף ברויזט וואט וואסער, א ווי אזוי צופריהער,

 געטער די פון בילדער די אויב שיף. דורכפארענדיגער א פאר
 עם מען קאן קבלת״פנים, באנייסטערטען דעם צו קאלט בלייכען

שררות, די און ממונה רעם וועגען זאגען ניט אבער
 ווא- התלהבות, באזונדער א מיט מען באגעגענט טורנירער די

 ניט$ דאף איז עולם קאל^סאלען גאנצען דעם אין רום
 אויף כאטש געוו^טען האבען ניט זיף זאל וועלכער אייגער, קיין

 בא- צו איז באלר און זיי. פון איז וועמענם פאר איז ניט וויפיל
 ליב• אלם אויפגעצייכענט ווערט טורנירער די פון ווער מערקען,

 און $פטער אויפגעשריען ווערט נאמען זיין עולם, פונ׳ט לינג
 און גירלאנדעם מיט אפ אים מ׳שיט און אלע, פון הילפינער

רחבה. ביד גאלערייעם די פון זיי אראפווארפענדיג קרענץ,
 שפיל א פאר וואם הפק, א געווען אהער ביז נאף איז טאמער

 באלד שוין זיף ה$ט עולם, ביים געווען באליבט באזונדערם איז
 זיינען אלעמען פאר פאפולערער אז באשיינפערליף, ארויפגעוויזען

 רייטווע" אויף יאגענישען די אין זיף באטייליגען וואם די געווען
 שיינקייט זעלטענער דער צו וועגענם, די פון פראכט דער צו גען.
 אנטריי" דעם צו אינטערעם רער צוגעקומען נאף איז פערד די פון

 םפעקטא< פונ׳ם רייץ דעם געמאצט פארפול האט און גופא בער
 רואלע" פיינסטען רעם פון ארבעל, אהן טוניקעם, קורצע די קעל,

 די נעהאט האבען געטר^גען, אלע האבען זיי וואם שטאף, נעם
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 איטלי" זיי. פין יערערן פאר נעווען באשטימט איז וועלבע פארב,
 האט בן״חור איין נאר ארייטער, באלייט האט אנטרייבער כען

 געהאלטען — אומציטרוי צוליב אפשר — סיבה א עפעם צוליב
 צווישען איינצינער רער אויך איז ער אליין. זיין צו נלייבער פאר

 שטע־ זיף, דערנעהענטערן זיי אז העלם. קיין ניט טראגט וואם זיי,
 געפילדער, דער און ביינק, די אויף דך צוקוקער די לען

 אריין זיך מישען אפטמאל שטארקער; אלץ ווייטער וואם ווערט
 גאנ- קינדער. און ווייבער ון6 קולכלאף קוויטשינע רעש דעם אין
 פילען און' גאלערייעם די פון אראם פליהען רויזען וואלקענם צע
 קריגען פערד די אפילו ברעגעם. די ביז כמעט וועגענס די אן

 וויינינער ניט זיינען זיי אז זיך, ס׳דאכט און אוואציעם, חלק זייער
אם. זיי מ׳ניט וואם כבור, מיט׳ן שטאלץ בעלי־הבתים זייערע פון

 אנטרייבער, די צווישען אויך אז באמערקען, מען קאן באלד
 אויס• די איינינע זיינען טורנירער, אנרערע די צווישען ווי פונקט

 מענש איין קיין נעורען ניט ס׳איז עולם. ביים ליבלינגם דערוויילטע
 ווייבער די צווישען סיי מאנסביל, די צווישען סיי צירק, אין דא
 צייכען, פארביגען א זיך אויף טראגען ניט זאל וואם קינדער, און

 איז דא האר. די אין אדער ברוסט דער אויף שטיינגע, א ס׳רוב
 אוינען די אין אבער בלויע. א נאד אדער געלע א דא גרינע, א זי

פורפור-גאלרענע. אדער ווייסע זיינען צייכענם ס׳רוב אז זיך, ווארפט
 מ׳וועט וואו פארזאמלונגען, מיני אזעלצע ביי צייטען, הייגטיגע

 האט פערד, ארויסטרעטעגדינע די ן ע נ ע ק אדער פאר זיף
 די פון אייגענשאפטען די נאר זינען איו געוועטען די ביי מען

 דער איז אבער דא אהער. ביז אויפטוען זייערע אדער פערד
אנטרייבער. פונ׳ם נאציאנאליטעט די געווען עיקר

 קנאם־ נעפונען האבען דערצירונער און ביזאנטינער דער אויב
 זייערע ווייל דערפאר, געוועזען עם איז אונטערשטיצונג, וואס

 ווייניג זעהר לפי״ערף עולם רעם צווישען געהאט האבען שטעט
 אין געווען זיינען וועלכע זוידער, נריכען, די פארשטייער.

 צדדים: צוויי אויף צוטיילט אבער זיף האבען צאל, נישקשהדינער א
 מען האט דעריבער און אטענערם, דעס און צד קארינטערם דעם
 מזל בעסערען קיין ניט ררייניג. גאנץ געזעהן נעל און גרין אייך
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 רוען נאלד, מיט פירפור —פארב מעסאלעם געהאט ארך וואלט
 געווא" איז הניפישקייט זייער וואם אנטיאכיע, פין איינוואוינער די

 און רוימער די צו צוגעשטאנק ניט וואלטק שפריכווארט, א רען
 חוץ א גאלר, טיט פירפור פארב זייער פאר אויסנעקליבען ניט

 אירען די — סיריער ס׳רוב — רארפכלייט געבליבען נאך זיינק דעם
 אייבער• דער אין געגלויבט פעסט האבק זיי אראבער. די און

 רוימער די האסענדיג און פערר איירעלע שייכם פונ׳ם מאכט
 גענארט. ניט חיים אזוי זאף שום קיק זיי האבק תכלית״שנאה,

 פאווא־ רוימישען פינ׳ם ביזיונות די אין מפלה די דערלעבען צו ווי
 זיי• און פארב, ווייסע די אויסגעקליבען זיי האבען דעריבער ריט.

 בכל-אופן צאל. אין גרעסטער דער אפשר געווען איז צד ער
אלע. פון מער געפילדערט ער האט פילרערן
 געפארען זיינען רייטוועגען די פון אנטרייבער די ליינגער וואס
 אויפרענונג די געוואקסען איז מער אלץ ארענע, דער איבער

 ווייסע ■די גאלערייעם די אויף ס׳הערשט רואו ציל, צווייטען ביים
 אפלאדים- די און געשרייען די ס׳לאכען צונויף זיך מישען פארב,

 געפילדער, פארטויבענדיגען באמת א אין עולם פונ׳ם מענטען
קולות: זיף ס׳הערען

'מעסאלע! מעסאלע! —
בףחור! בן־חור! —
 די ווירער עולם דעד פארנעמט פארביי, גייט פראצעסיע די אז

שמועסק, איבערנעריסענע די ווייטער פירען און ערטער
 איז ער אז וועלט, דער אויף באקבוסן האבק מיר ווי אף, —

 פורפור־ די וואם פרוי, א אויסגערופק האט — זק! די ווי שיין
 האי אירע אין געפלאטערט האבק וועלכע שטיינגעם, גאלדענע

רוימער. די צו מימפאטיעס אירע ארויסגעגעבען האבק
 שכן, איר מאכט — איז! רייטוואגען זיין פראכטיג ווי און —

 ___(גאלר מיט פירפוד —זי, ווי פארב אייגענע די טראגט וואס
 יופיטער אים זאל הלוואי נאלד. אז־ן■ העלפאנדביין פון איננאנצק
ניצחון! שיקעץא

 זיין ;הינטער ביינק די פין זיף הערק וואם באמערקונגען, די
אנדערע. גאנץ זיינק
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קיל שארפער א הילצט — אירק! פאר׳ן שקלים הינדערט —
 מער זיין איינהאלטען אים פרובט — אזוי ניט זיף קאך —

 אזוי ניט זיינען ישראל ון5 קינרער רי — שכן אויסגערעכענטער
 זיינען וועלצע שטיק, עבורהיזרה׳דינע די אין באהאווענט שטארק

► האר. אונזער גאט, פון אויגען די אין נבלה א
 זאל טענש א געזעהן, רוען האפטו אליין, זאג אבער אמת, —

 כן• דאזינער רער ווי זיף, אין זיכער אץ קאלטבלוטיג אדי זק
זיינע! הענט די היינט חור?

דריטער. א אריץ זיף מישט — פערר! די היינט —
 — פערטער א צו גיט — אנב מען דערציילט דערצו און —

שפיצלאף. און חכמות רוימישע אלע קען ער אז
פארפול: שבחים די מאצט פרויענצימער א

 רוימערי פאר׳ן שענער נאף איז! ער שיין ווי היינט —
 באמערקונגק, ענטוזיאפטישע אזעלכע דורף אויפגעמונטערט

ארים: ווירער ערשטער רער רופט
אירען! דעם פאר שקלים הונדעיט —
 אנטיא• די פין איינער אפ אים ענטפערט — איינער! נאר —
 —ביינק. פארערשטע די פון איינער אויף זיצט וואס בירגער, כיער

 נעוואטען שוין זיף מען האט אים קעגען אז ניט, ווייפטו רען צי
 מע• פאר איינס קעגען זעקם טאלאנט, פופציג פון אסומע אויף

 דיין וועט ניט אז שקלים, דייגע מיט אפ זיף טראג פאלען?
כבוד. א געבען דיר וועט און תח״ת׳המתים אויפשטיין אברהם
 צי אייזעל! אנטיאציער דו האפערריג, אזוי ניט זיי צא״כא״צא! —

ף? י ז פאר געוואטען עם זיף האט אליין מעפאלע אז ניט, ווייסטו דען
תשובה. די איז ראם

 ליבלינג, זיין פאר יעדערער צדדים, די זיף אמפערן אזוי אט
מחלוקת׳ן. צו ביז זיף מען דערהיצט ערטערווייז און

 צירק גאנצען דעם ארומגעגאנגען פראצעסיע די איז דערוויילע
 פאמפייוס. פון טויערן די הינטער פארשוואונדען ענדליף איז און

 גע- מקריים איז וואונש זיין אז אצינד, געוואופט שוין האט בן״חור
 שפאנונג גרעפטער דער מיט ווארט מזרח גאנצער דער ווארען.

מעפאלען. מיט קאמף זיין פון אויפגאגג דעם אויף
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צוועלף. קאפיטעל

יאגענישען. די

 — צייט אונזער אויף גערעבענט — בייטאג זייגער א דריי צו
 געווארען. אויסגעצירט שפילען די פון פראגראטע גאנצע די איז

 רעצע• רייטוועגען. אויף יאגענישען די געבליבען בלויז ס׳זיינען
 טמונה דער האט עולם, פינ׳ם מידיגקייט דער טיט זיך נענדיג
 הפסקה. א שעה דאזיגער דער אין געמאכט שפילען די איבער

 האבען — ס^1ת14זס13 געהייסען האבען זיי — טויערן גרויסע די
 זיך דערקוויקען צו ארוים זיינען אלע כמעט און נעעפענט, זיך

 דעם צאר קאלאנאדע דער אונטער טרונק א אדער בים א טיט
 איבערנעבלי• די בוצעטען. די געצונען זיך ס׳האבען וואו צירק,
 אדער רצילות, געטריבען געגענעצט, נעפלוידערט, האבען בענע

 אוים־ זיך און שרייב־טאוועלאך זייערע אין קוק א געכאפט ווירער
 איצט יהום. אויצ׳ן פארגעסענדיג אינגאנצען זיך, צווישען געמישט

 און געווינער גליקלאכע קלאסען: יי וו צ נאר געווען רא זיינען
פארשפילער. מדה־שחורדיגע פארצאגטע

 דריטער א נאך צוגעקומען איז הפסקה דער פון צייט דער אין
 געוואלט האבען וואם בירגערי, אנטיאציער די צושויער: קלאס
 אז געהא£ט, האבעי אין רייטוועגען אויף יאגענישען די נאר זעהן

 פרי" פון זייערע פארנעמען קאנען זיי וועלען הפסקה רער בשעת
 אומגעשטערהייט. און אומבאמערקט פלעצער באווארענטע הער

 זייערע ידידים. זיינע טיט סימאנידעס געווען אויך איז זיי צווישען
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 לעבק זייט צפונ׳ריגער דעי אץ געפרנען דך האבק ■ערטער
קאנסול. דעם אנטקעגען הויפט״אריינגאנג, דעם

 אים האבק דינער געזונטע פיר וואט סוחר, פונ׳ם אנקום רער
 דעם אויפגעוועקט נלייך האט לענשטול, זיין אץ אריינגעטראגען

 אנדע• נאמען, זיין אנגערופען האט אימיצער נייגיריגקייט. עולמם
 ווייטער איבערגעענטפערט אץ אויפגעכאפט אים האבק רע

 האבק מענשען זייט. מערברינער רער צי ביז ביינק די איבער
 דעם אנצוקוקק בעסער כדי ביינק, די אריף שטעלען געצאפט דך

 זיינען גורל טרויעריגען אץ עשירות גרוים זיין וועגען וואם מאן,
מעשיות, אויסטערלישע אזעלכע ארומגעגאנגען

 מיט באגריסט אץ דערקאנט מק האט אילרערימק אויך
 פארשלייערטע געדיכטע צוויי די מיט בלשאצר׳ן נאר פרייר.

 ניט קיינער האט איט, מיט געקומק זיינק וואם פרויענצימערם,
געקאנט.

 ווארע, א די פאר געמאכט יראת״הכבוד מיט האט עולם רער
 סא• זייערע ערטער די אנגעוויזק די האבק טיר־שומרים די און
 גוט זיי האבק ארענע די אז אדי באלוסטראדע, דער ביי מע

 זייערע זיינען באקוועמליצקייט גרעסערער צוליב זעהן. געקאנט
 גע׳ זיינק זיי פאר און קישענם מיט אויסגעבעט נעווען ערטער
פוס׳ביינקעלאך שטאנען

אסתר. און איראס געווק זיינען פרויק פארשלייערטע די
 דערשראקענעם א געווארפען אסתר האט דך, אוועקגעזעצט

 דעם איינגעצויגען פעסטער נאך האט אץ צירק איבערן בליק
 איב האט מצרית, די פארקערט׳זשע, פנים, איר ארום שלייער

 געזיכט איר אנטפלעקט האט און פלייצעם די אויף אראפגעלאזט
 בלי אלע אז באמערקענדיג, גארנישט כלומרשט אלעמק, פאר
איר. אויף אנגעשטעלט זיינק קען

 צו געהאט ניט צייט קיין נאך די האבק אנגעקומען, אקארשט
 פאר נעלענען אין וואם בילד, גרויסארטיגען דעם באטראכטען

 גלענצענרגיער זיין טיט קאנסול פונ׳ם אנגעהויבען אזיגען, זייערע
 דינער עטליבע ארויף זיינען ארענע דער אויף ערשט סוויטע,

 געווען איז וואס קאנאט, א איבערגעצוינען האבק און צירק פין
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 קרוער אנדערער רער צו גאלעריע איין פון קרייד, מיט באשמירט
ארעגע. דער א־בער

 ארייגגע• פאמפייום פין טויערן די דורך זיינעץ דעם נאך גלייך
 אוועקגע׳ דך האט זיי פון יעדערער אץ מענשען זעקם קוטען

 אריינקימען דיער *ב "קארצערעם". די פון אייגעם פאר שטעלט
 שטי. פין געטיש א דורצגעטראגען צירק גאנצען איבערן דך האט
 העכערע באזונדע געהערט דך ס׳האבען וועלצע צווישען מען,

אויסגעשרייען:
 רעב" רער אין פיר נומער צו גייט גדינער רער זעה!• זעה, —

אטעגער. רער איז דארטען האנט. טער
.*צוו נימער אץ טעטאלען, צו גייט רער אין
קארינטער... דער —
 א:" דער אויף אריבער גייט עד ווייסען! אויפ׳ן קוק א גיב —

 איינש :ומער גם...*א נימער ביי אפ... זיך שטעלט ער זייט... רער
האנט. לינקער דער צו איז

 האט וואס שווארצען, פיג׳ש פלאץ דער אין דאם ניין, —
צוויי. נימער
אמת. יע, —
 דאזינע די מיט געמיינט עש מען האט די וואט טיר־היטער, די

 פאר" די פין טוגיקעם אין אגגעטאן געווען זיינען באמערקונגען,
 זייערע פארנימען האבען די בשעת און טורנירער. די ץ6 בען

 וועל• אין זעהן, געקאנט יעדערער האט טויערן, די ביי ערטער
 סיגנאל, אויפץ ווארט אין פאוואדים זיין זיך ס׳געפינט שטאל כען

אץ. דך הייבען יאגענישען די אז
 נע־ מיצרית די האט — מעסאלען? געזעהן אמאל האסטו —

אסתרן. רעגט5
 איר איז שוידער א אין געענטפערט, יענער האט — ניין —

 אין רוימער דער אז געוואוסט, האט זי לייב. איבערן אריבער
דס׳שונא. בףחורס

 §אבענ- געזאנט, איראש האט — אפאלאן ווי שיין איז ער —
 4אבנים׳טובוו טיט באזעצט ׳געווען איז וואט ווייער, מיט׳ן דיג

געאינקעלט. האבען אויגען אירע
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 בי' געפרעגט האט און איר אויף געטאן קוק א האט אסתר
בן-חורן?" פון שעגער טאקע דק ער איז" הארצען: אין דך

 גע־" האט אילרערים ווי דערהערט, זי האט ארוס רגע א אין
 דעו' צו צוויי, נומער אין איז ער ,יע, טאטען: איר צו זאגט

 אז דך, אגגעשטויסען טויערך. פאמפייוסעם פץ האנט לינקער
 נאר אהינצו. אויגען אירע געווענדט ד האט בן־חור׳ן, מיינט דאם

 טויער, פארמאבטען אויפ׳ן געווארפען ד האט בליק קורצען 1
 האט פגים איבער שלייער דעם מערער נאך אראפציהעגדיג און
תפילה. א שטיל דער אין זאגען גענומען זי

סנבלט. צוגעגאגגען די צו איז דא
 האט שייך, איידעלער שטאל, דעם פון אקארשט גיי אין^ —

 *וועל אילרערימען, פאר בבבוד׳יג דך פארנייגענדיג געזאגט, ער
 פרע" זייגע אייגגעשפיזט און בארד, די דך געצופט האט בער

 בעסטען אין זייגען פערר די — ריידער אויפ׳ן אויגען גענדיגע
צושטאנר.

 איך וואלט מפלה, א האבען צו באשערט זיי איז טאמער —
 אראבער דער האט — מעסאלען פון ניט אז גאט, בעטען נאר

געזאגט. פשוט
 אפ• זיך האט און שרייב־טאוועלע א ארויסגענומען האט סנבלט

סימאנידעסן: צו גערופען
 איך אינטערעסאנטם. א געבראצט איך האב דיר פאר אויך —

 מיט געוועט נעכטיגען מיין וועגען דערציילט, שוין דאך דיר האב
 פאלאץ אין איבערגעלאזט האב ,איך אז דעם, וועגען און מעסאלען

 דעם מיט געוועט, צויייטען א וועגען פארשלאג א רוימער די ביי
 צושיקען יאגענישען די ביז היינט אים מיר זאלען זיי אז תנאי,

צוגעשיקט.\ מיר עם זיי האבען אט איז גע׳התמעטען. א
 אי• אויפמערקזאם און טאוועלע דאס גענומען האט סימאנידעם
אפמאך. דעם בערגעלייענט

 אגפרע• מיר צי געקומען איז שליח א געזאגט, ער האט יע, —
 באהאלט זעה געלט. אזויפיל ליגען מיר ביי האטט דו צי גען,
 ווע• צו וויסען, שוין וועסטו פארשפילסטו, טאמער טאוועלע. דעם
 אויס־ בייזער א — געווינסטו אבער טאמער ווענדעף צו זיך טען
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 געווינסטו, אבער טאמער—פנים זיין אויף באוויזען זיף האט דרוק
 ניט זיף זאלען נע׳חתט׳עטע די אז אכטונג, ניב פריינד, מיין ראן,

 שקל לעצטען ביז׳ן פעסט, זיף האלט הענט; דיינע פון ארויסדרייען
 ניט בעסער אויף אונז מיט וואלטען זיי באצאלען. דיר זיי מוזען

נעווען.
נעענטפערט. סנבלט האט—מיר אויף פארלאזען זיף מאנסט—
 סימאנידעס האט — אונז? טיט צוזעצען זיך וועסטו אפשר —

פארגעלייגט. אים
 מוז איף אבער — אפנערופען זיף יענער האט — ראנק א —

 ווערען יונגווארג ס׳רוימישע וועט אניט לאזשע, קאנסולם אין גיין
" אלעמען! אייף צו פריד דיר, צו פריד האפערדיג. צו

געענדיגט. הפסקה די זיף האט ענדליף
 פון עולם דעם אריינגערופען האט טראמפייטען פון שאל א

 ארענע דער אויף זיינען גלייף ערטער. זייערע אויף צוריק דרויסען
 באריער, אויפ׳ן ארויפגעקלעטערט דינער, עטליכע ארויף ווירער

 אוועקנעשטעלט האבען און ארענע, די פונאנדערנעטיילט האט וואס
 זיבען ציל צווייטען דעם לעבען עק מערב׳דיגען אינ׳ם דארטען

 מזרח׳ריגען אויפ׳ן אריבער זיי זיינען דערנאף קוילען. הילצערנע
 רעל׳ זיבען דארטען אוועקגעשטעלט און ציל, ערשטען צום עק,

האלץ. פון געשניצט געווען זיינען וואם פינען,
 בלשאצר האט — פיש? די און קוילעי די באטייטען וואם —

שייף. ביים נעפרענט
יאגענישען? אויף נעווען ניט קיינטאל דען ביסט —
 אהער איף קום ווי ניט, אויף ווייס איף און ניט. ען לעב אין —

היינט...
 מען וועט טור יעדען נאף ציילען. צום זיינען צייכענם יענע —

פיש. איין און קויל איין אראפנעמען
 ממונה דעם לעבען אפגעפטרט. נעווען זיינען הכנות לעצטע די

 פראכטי׳ אין טראמפייטער א באוויזען זיך האט שפילען די איבער
 סיג׳ דעם נעבען צו וואונק ערשטען אויפ׳ן גרייט מלבושים, גע

 פארשטומט. האט רעש דער אן. זיף הייבען יאנענישעץ די אז נאל,
שפאנונג. גרוים מיט געווארט אץ שטיל געווארען איז עולם רער
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 אלעמענם טזרח״זייט. צו געטאן קער א זיף האט פנים ־איטליצענם
 טויערן די צו צוגעשמידט געווען ערווארטונג פול זיינען אויגען

 געפונען זיף ס׳האבען וועלצע הינטער קארצערעם, זעקס די פון
טורנירער. די

 פנים סימאנירעסעם אויף גערויטעלטקייט ניט־נעוויינטלאכע די
 אלגעמיינע די באהערשט האט אים אפילו אז געזאגט, ערות האט

 אוי נערווייאיש איז, ש^יגער זיין ווי האט אילדערים אויפרעגונג.
בארד די זיף נעשויבערט אוטרוהיג

 די האט — ארויסגיין וועט רוימער דעה ווען אכטונג, ניב —
 געהערט ניט האט אבער יענע אסתרץ. איינגערוימט מיצרית שיינע

 געווארט הארץ׳קלאפעניש א טיט זי האט פארשלייערט, געדיצט
. ארויסקימק. בן׳חורם אויף

 אויף אנדערן לעבען איינם געבויט געווען זיינען קארצערעם די
 גלייצען א אייף אויסנעקומען איז זיי פון יעדערער אז אופן, אזא

 ורד ד געווען באצייצענט איז וועלצע אפפאר-ליניע, רער פין מהלך
שטריק. איבערגעצויגענעם רעם

 און — טראטפייט די געטאן שאל א ווידער האט שארף און קורץ
 די נעשטעלט זיף האבען ציל ערשטען פונ׳ם זיילען די הינטער

 צו קימען צו גרייט איינץר. וואנען יעדען פאר אויפזעהער, זעקס
פערד. א זיף פארעקשנט טאמער הילף,

 און — טראמפייט די געטאן אשאל האט מאל ן ע ריט ד צום
פונאנדערגעעפענט. זיף האבען קארצערעם די פון טויערן די

 די פון באהעלפער די רייטענדיג באוויזען זיף האבען צוערשט
 האט דערמאנט, שוין האבעי מיר ווי מאן; פינף — אנטרייבער,

 מיט קאנאט, דער באהעלפער. מין אזא פון אפגעזאגט זיף .בן״דוור
 און אדורכצולאזען, זיי כדי אראפגעלאזט, זיף האט באשמירט, קרייט
 אין געווען זיינען רייטער די אויפגעהויבען. ווידער גלייך זיף האט

 פונדעסטווע" פערד. גרויסארטיגע אויף און קאסטיומען פראבטיגע
 *אויפ אלעמענם זיי, אויף אומגעקוקט גארניט זיף קיינער האט נען

 ד$ר־ פון קארצערעם. די אייף געווענדט געווען איז מערקזאמקייט
 און שטימען אויפגערענטע פון געמיש א דערטראגען זיף האט טען

 אויף אפילו האט קיינער פערר. די פון טופען אומרוהיגער ■דער
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 ארייג- געעפענטע די פון בליקען די אפרייסען געקאנט ניט רגע א
גאנגען.

 אנגעצויגען געווארען שטייף ווידער איז קאנאט דער נאר ווי
 אנטרייבער. די פון נעמען די אויסגערופען טיר־שומרים די האבען

 די טיט פאכען גענומען האבען גאלערייעם די אויף אויפזעהער די
א־אפ! לאזט אראפ! לאזט כוחות: אלע מיט געשריען און הענט

 פון גראנאטען די ווי אזוי געהערט. זיי^ניט האט קיינער אבער
 ארויסגעפלויגען קארצערעם די פון זיינען הארמאטעףרערען, די

 אג• אומגעהייערער גאנצער דער און געשפאנען, פיר זעקם אלע
 זיך מענש, איין ווי אויפגעשפרונגען איז המון געעלעקטריזירטער

 און סיף א אהן התפעלות פון געשרייען בייגק. די אויף נעשטעלט
 מא• דער ער, את אט צירק. דעם פארהילכט האבען כרעג א אהן

 געווארט! גערולריג לאנג אזוי האבען זיי וועלכען אויף מענט,
 איג" זייער פון צענטער דער געוועזען איז וועלכער מאמענט, דער

 ווע־ געמאלדען מ׳האט זינט מחשבית זייערע אלע פון און טערעם
טורניר. היינטיגען רעם גען

 אויס• איראם האט — קוק! א גיב ער! איז אט ער! איז אט —
מעסאלען. אויף אנווייזענדיג געשריען,

 אויף קוקענדיג געענטפערט, אסתר האט — אים זעה איך —
בףחור׳ן.

 אפילו איז רגע א אויף אראפגענליטשט. זיך האט שלייער איר
דרייסט. געווארען אידישקע קליינע די

 אצונד געזעהען מען האט רייטוועגען די אויף טורנירער די
 ניט נאך זיך האט טורניר דער אבער ערטער; אלע פין כמעט

 אריבערקימען גערארפט נאך זיי האבען אפריהער אנגעהויבעך
קאנאט. דעם

 אז רעם, צוליב אריבערציהען טען פלעגט קאנאט דאזיגען רעם
 אמאל פאר אלע יאגענישען די אנהייבען זאלען טורנירער אלע די

 אנצוקומען זעהן געדארפט האט אנטרייבער דער ליניע. איין פון
 אראפלאזעך אים מ׳פלעגט ווען מאמענט, דעם ■אין שטריק צום

 געקאנט מען האט — האסטיג צו פערד די טאן לאז א ווארים
פאר- צושעדינען. פערד די ארעד ווערען נעניזיקט אליין ארעד
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 וואלפ ;פאטעלאך צו קאנאט צום דך דערנעהענטערן 'קערט-זש>
 אנדערען דורך• אריבעריאגען דך לאזען אן אנהייב פון כלייך הייסען

 מעלה, גרויסע די ז^נווערען געקאנט מען האט אבער דערהויפט
 ערשטער דער פארנעמען צו געשטרעבט: האבען אלע וועלכער צו
היפאדראם. דעם $ינאנרערגעטיילט האט וואס וואנט, דער ביי ארט א

 פועל״יוצא'כ< זייערע מיט מניעות און □בנית אלע דאזיכע די
 די ריכטיג ס׳איז אויב און באקאנט. גוט עולם דעם געווען זיינען

 זיין ארויסגעזאגט האט ער וועלצע נעסטאר, אלטען פונ׳ם מיינונג
אז: לייצעס, די אים איבערגעבענדיג דן,

קונסט; די בלדיז נאר פריז, דעם געווינט קראפט ניט
— איז, הצמה ארן גייסט וראו זיכט, אימפעט ניט

 מיט שפאנונג, די נעווען ס׳איז גרויס ווי פארשטיין, מען קאן דאן
 דאזיגען אויפן כעווארט אטעם א אהן האט עולם דער וועלבער
 זיין פון וואט בריהשקייט, טורנירערם די פון עקזאמען ערשטען
 מנצח פ׳וועט ווער דריננען, געקאנט שוין זיי וואלטען אויסגאנג

זיין.
 אנטריי• די אבער זונען־שיין, אין נעבאדען דך האט ארענע די
 *אינעוויי די און קאנאט דעם נאר זיך פאר געזעהן האבען בער

 שטורים א ווי דך האבען פירגעשפאנען זעקם אלע וואנט. כיגסטע
 — געדאצט זיך האט צוזאמענשטוים א און פונקט, איין צו נעטראכען

 רער אויב זיין, וועט וואס דאם. נאר ניט און אומפארמיידליך. איז
 ניט מאמענט ריבטיכען אינ׳ם וועט שפילען די איבער ממונה
קאנאט? דעם אראפצולאזען סיננאל דעם געבען

 הונ־ דריטהאלבען ערך געווען איז קאנאט בידן מהלך דער
 האנט, זיכערע א פאר וואס אויג, שארף א פאר וואם פום. דערט

 געפאדערטי דא דך האבען אויסגערעצענטקייט רוהיגע א פאר וואס
 פון ציטער איין זיך, פארטראצטען רנע איין זייט, א אן קוק איין
 איז גרוים ווי היינט פארלארען! איז אלצדינג און — לייצעס די

 טוי־ די אויף איינמאל צאטש טאן צו קוק א יצר׳הרע דער געווען
 עם זיך מען האט ווי גאלערייעס! די אויף דארטען קעפ זענטער
 צו, ארויפצו אויגען די אויפצוהייבען איינהאלטען ניט געק^נט
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 5 אויף שמייבעל ליבק 6* כליל, פריינדליצען א טרעפען
פנים? טרייען

 גע• ניט השגה קק אפילו אינז קאן ספארט היינטיגער אוגזער
 די פארגעשטעלט ס׳האבען וואס ספעקטאהעל, דעם ווענען בען

 דער איבער געטראגען דף האבק וואם רייטווענען, זעקם דאזיגע
 *פיגק ווענט נראגיטענע גרויע די צירק. פארצייטיגק פונ׳ם ארענע

 רייט" די זיף יאגען פלאץ פלאבען דעם איבער זק; דער אויף לק
 פארצירונגען אלערליי טיט באפוצט רייף שיינע, גרינגע, וועגען,

 העלפאנד• טיט בארעקט וואגען מעסאלעס אק — שניצערייען אק
 סטאטועם ווי אזוי גלייף שטייענדיג אנטרייבער, די גאלר. אק ביין
 רייט׳ זייערע פק באוועגונגען די ון5 אפילו טוענדיג ציטער א ניט

 געזונטער טיט גלאנצען וואם איברים, נאקעטע טיט וועגען,
 געדאנק דער וואס בייטש, די האנט רעצטער דער אין פרישקייט;

 — לינקער דער אין פיין, גרויסער א שוין איז איר ורעגען יאר
 גייען וואם לייצעם, די אנגעצויגען שטייף און אויפגעהויבען הויף

 און שיינקייט העכסטער דער פץ פערד די דישעל. עקק די פון
 ניט אז זיף, ס׳ראבט און גאלאפ, פילען אין זיף טראגק גיכקייט

 מ׳ערווארט וואס זיי, פארשטייען אנטרייבער, זייערע פון ווייגיגער
 בלאזק ׳קעפ די שטאלץ פארווארפען זיי מ׳גארט. וואס אין זיי פץ
 זאטד דעם בארירען זייערע קאפיטעס די נאזלעצער,און ראזיגע די

 אים׳ אין סימן קיין איבער ניט כמעט לאזען זיי אז גרינג, אזוי
 הא• א ווי גרוים אימפעט זייעד איז ניט, זיינען זיי צארט ווי אבער

 איברים באוועגליכע בייגעוודיגע די פין טוסקעל יערער טער״קלא^
 פארוואם גלייף, מ׳פארשטייט אץ קראפט, אין לעבען טיט שפריצט

 נרויסע די פון מאם א פאר פערר פון כוח דעם נעטען מעגשען די
 אויסמאלק זיך ט׳וועט דייטליצער וואס קראפט״אנשטריינגינגען.

 פארשטעלען קאנען זיף טען וועט לעבעדיגער אלץ בילד, ס׳דאזיג
 איז זיי פאר וואם די, £ון תענוג גרויסען דעם און באפריריגינג די

 פק בילד א בלויז ניט אין געשעהעניש לעבעדיגע א געווען דאם
פאנטאזיע. דער

 וועג קירצסטען אויפ׳ן נעטאן לאז א זיף האבען טורנירער אלע
 דעם פארלירען און שיהיוח מאבק וואנט; דער לעבען ארט ^ום
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 וועמען און טורגיח פון אפזאגען דך הייסען וואלט ארט דאזינען
 צו טבע מענשענם אינ׳ם ניט ליגט בכלל געוואלט? עם דך וואלט
 די געווירקט אויך האבען אגב וועג; מיטען אין ארבעט א לאזען

 אלעמען וועלכע.האבען עולם, פונ׳ם אויסרופען אויפמונטערנדיגע
היץ. און חשק צוגעגעבען כלייך

 דערנעהענטערט דך פירגעשפאנען זעקם די האבען גלייכצייטיג
 רעם לעבען נעשטאנען איז וואם טראמפייטער, רער קאנאט, צום

 שטריקג די אראפצולאזען סיגנאל א נעגעבען האט ,ממונה
 געהערט. ניט פיגנאל דעם טען האט טריט צוואנציג פאר אבער

 אראפ• אננעשטויסען זיך אליין אויפועהער די האבען גליק צום
 מא• לעצטען סאמע אין געפאלען איז קאנאט דער און צולאזען,

 מע" פון איינער — שפעט צו זיין שוין וואלט רנע א נאך מענט;
 ניט בארירט. קאפיטע זיין מיט שוין אים האט פערד סאלעם

 געטאן פאך א רוימער רער האט האר, א אפילו דך פארלירענדיג
 ארי"■ זיך לייצעם, די עטוואם אפגעלאזט בייטש, לאנגער זיין מיט

 ערשטער רער ניצחון־אויסגעשריי א מיט און פאראוים בערנעבויגען
וואננ$ רער ביי ארט פיל״געגארטען רעם פארנומען

 גע" האט אונז! מיט איז יופיטער אוגז! מיט איז יופיטער —
שמחה. פאר דך אויסער רוימער, צר גאנצער רער הילצט

 מיט מעסאלע האט וואנד. רער צו אבער זיך פארקערעווענדיג
 רייט• זיין פון אקם רי באפוצט האט וואס לייב, בראנזענעם דעם

 אטענערם פונ׳ם פום פאדערשטען רעם פארטשעפעט וואגען,
 זיין צו זייט א אן געטאן צאפעל א זיך האט וועלכער פערד, א

 פאדערשטע די אויף אויפגעשטעלט דך האבען פערד ביידע הבר.
 מענשען טויזענטער הינטערוויילעכם. געבליבען זיינען און פיס

 אראפצו, געקוקט אימה מיט און אטעם דעם פארהאלטען האבען
 לעבען אויבען נאר שטילקייט. טיפע א געווארען איז פלוצלונג

אויסגעשרייען. געהערט דך האבען קונסול
געקאכט. דרוזום זיך האט — אונזי מיט איז יופיטער —
 אונטערגע" אים האבען — מנצחי איז ער מנצחי איז ער —

 שוין זיך טראגט מעסאלע ווי זעהענדיג, חבירים, זיינע האלפען
אלעמען.[ פון צופריהער אויף
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 געוואלט האט האנט, דער אין שרייב׳טאוועלע מיט׳ן פנבלט,
 עפענען צו באוויזען ניט נאף האט ער אבער זאגען, עפעם זיי

 דערטראגען זיף האט היפארראם פון אונטען ערשט פ׳מויל,
אראפצו. געווענדט זיף האבען בליקען אלעמענם און קראף, א

 רער האט אריבערגעיאגט, אלעטען האט מעפאלע ווי נאכדעם
 רער צו קארינטער רעם — ק^נקורענט איין נאר געהאט אטענער
 טאן קערעווע א געוואלט זייט רער אין ער האט האנט, רעצטער

 פאר• אים האט שליממזל רער אבער פירגעשפאן. צושעדיגטען זיין
 — לעקם פון שכן זיין — ביזאנטינער רעם פין ראד די פאלנט:

 וואגען זיין פון טייל הינטערשטען דעם זעק א דערלאנגט האט
 האט אליין אנטרייבער רער אז געשטעל,אזוי דאם צובראכען אין

 געשריי א קראף, א דערהערט דף ס׳האט ארויס. פליה א נעטאן
 איז עלעאנטעם אומגליקליכער רער און — איטה און רציחה פין

 אוים פערר. אייגענע זיינע פין קאפיטעם די אונטער נעלעגען
 שוי־ דאם זעהן צו אוינען,ניט די פארשטעלט אסתר האט מענש

בילר. דערליצע
 ביזאנ• דער ווייטער קארינטעה דער געפלויגען איז ווייטער און

צידוני. דער ווייטער טינער,
 און בן״חור, ערגעץ האלט וואו געטאן, קוק א האט סנבלט

חברה:.. זיין און דרוזופ׳ן צו געווענדט ווידער זיף האט
 ער האט — אירען! דעם פאר □עסטערציעם הונדערט —

אויסגערופען.
געענטפערט. דרוזום האט — אנגענומען! —
 — אירען! דעם פאר פעסטערציעט הונרערט מאל א נאף —

געשריען. סנבלט האט
 ער נעהערט. ניט זיף דאכט שוין. אים האט אבער קיינער

 געשעהן איז וואם דאם, אבער פארשלאנ, זיין איבערגעחזרט האט
 אנב און שפאנענדיג, צו געווען איז היפאדראם, אייפ׳ן אונטען
 באגייפטערטע זייערע מיט אים פארהילכט רוימער די האבען
קולות: ניצחון•
אונזי מיט איז יופיטער מעפאלע! מעסאלע! —
 אונ־ פון אפערציבליקען דערווענט זיף ווידער האט אסתר אז
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 זיינען ארבעטעד עטלאצע ווי דערזעהן, זי האט שלייער׳ טערן
 צוברא- דעם אוץ פערד אטענערס דעם ארויספירען מיט פארנומען

 אומגליקליבע זייער אוועקגעטראגען האבען אנדערע וואנען. כענעם
 מיט נעשאלטען האבען גריכען דערבייגעוועזענע אלע אנטרייבער.

 ביי זיך האבען פלוצלונג נקמה. מיט גערראהט און קללות טויטע
 געזונט, און פריש בן־חור, אראפגעלאזען... הענט די אסתר׳ן

 זיי־ זיי הינטער רוימער. דעם מיט זייט׳ביי־זייט געיאנט זיף האט
 און קארינטער דער צידוני, דער שורה איין אין נאכנעפארען נען

ביזאנטינער. דער
 טור־ די אד6 ברען. רעצטען אין נעויען זיינען יאגענישען די

 האפענונג די מחשבה: איינאונאיינציגע בלויז געבליבען איז נירער
 טויזענטער צעהנדליגער האבען אטעם אן אהן ניצחון. דעם אויף

זיי. אויף אראפנעקוקט



דרייצעהן. קאפיטעל

געענדיגט. איז טורניר דער

 בן- איז וואנט דער ביי ערטער די פאר געראנגעל אנהייב ביים
 איין אויף לינקער. סאמע דער געווען געזעהן, האבען מיר ווי חור,
 געווארען פארבלענדט קאנקורענטען, זיינע ווי אזוי ער, איז רגע

 * האט פונדעסטוועגען ארענע; דער אויף שיין שארפען דעם פון
 קעננער זיינע ארף קיק א כאפען צו איינגעגעבען גלייך אים דך
 בליק שארפען א געווארפען האט ער כוונית. זייערע טרעפען און

 קעג- א ויי מער סך א געווען אים צאר איז וועלצער מעסאלען, אויף
 גאווה ראלטער פון אויסדריק שטעגריגער דער טורניר. אין נער
 פאטריציער פונ׳ם פנים שיינעם אויפ׳ן נעלעגען איצט אויך איז
 געהע־ נאך איז איברים זיינע פין שיינקייט עכט״רוימישע די אוי

 אויצ׳ן געטראגען האט ער וואס העלם דעם צוליב געווארען צערט
 אדער כוח״הדימיון היציגער בףחור׳ם געווען איז ראם צו קאפ.
 צו" רגע דער אין עם ה^ם העלם קופערנעם פונ׳ם שאטען דער

 האט אידען דעם נאר — פנים, מעסאלעס אויסדרוק אזא געגעבען
 נשמה די איצט ער זעהט גלאז א דורך נוי אדי אז אוימגעוויזען,

 קאלטבלוטי- א הפקרותריגע, א בייזע, א גרייזאמע, א רוימער; פוג׳ם
 איצט ס׳האט וועלכער אין נשמה, א — ניט-בייגעוודיגע א און גע

 בלוטר^רשטיגען און אגטשלאסענקייט אייזערנע א נאר געלעבט
וואכזאמקייט.
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 בן־חורן אין אויף אז גענוג, געווען איז מעסאלען אויף קוק איין
 אנט׳ און פעסטקייט אייזערנע אזא פונקט צופלאקערן זיף זאל

 דעם אט מוז ער — וויל עם וו$ם קאסטען אום ט׳מאג שלאסענקייט.
 דארפען דעם צוליב אפילו זאל ער ווען זיין, מכניע שונא

 געווע" פריינד, פון שבחים טריאומפען, לעבען, מיט׳ן ריזיקירען
 הויפט״אע. דער תמיד איז וואט אלצדינג, — רום און כבור טען,

 רער אנטקעגען געווארען בטול אים ביי איז טורניר, אין טערעם
 אייגענעם זיין פאר מורא די אפילו רצון. אייזענפעסטען דאזיגען
 ה$ט פונרעסטווענען אפהאלטען. געקאנט ניט אים וואלט לעבען

 משוגע• קיין אויפרעגונג, ליירענשאפטליצע קיין געפילט ניט ער
 פארלאזעו צו חשק קיין געבליטען, די פון צוהיצטקייט נערווייזע

 געהאט האט ער פארקערט: פתקט מזל. זיין אויף בלינר זיף
 און פאראויטנערעכענט געווען איז אלצדינג וועלכען אין .פלאן, א

 בריהשקייט, און געניטשאפט זיין אויף בויענריג פאראויסגעזעהן.
 פארזיצטיג׳ אזא מיט צוגעטראטען ניט זאף שים קיין צו ער איז

 ישוב• און אויפמערקזאמקייט אזא מיט רוהיגקייט, אזא מיט קייט
 לופט די ווי גלייף אלצדינג, דורכגעררונגען האט בליק זיין הרעת.

אים. ארום דורצזיצטיג געוו^רען וואלט אליין
 פאר׳ שוין ער האט ארענע, מיט דער צו דערפארען ניט נאף

 וועט ער $רט וואסער אין און צילט מעטאלע וואוהין שטאנען,
 צוזאמענשטוים קיין זיין ניט וועט,ם אויב וואנט, דער ביי פארנעמען

 אז און מאמענט. רעכטען אינ׳ם פאלען וועט קאנאט דער אין
 ער האט דעם אין — פאלען באצייטענם יע וועט קאנאט דער

 פלוצלונג אים איז בליץ א ווי ספק. שום קיין געהאט ניט באלד
 אראפלא׳ מ׳וועט אז ווייס, מעסאלע אז מחשבה די איינגעפאלען

 געקאנט האט ראם מאמענט; לעצטען אינ׳ם ערשט שטריק רעם זען
 איז שפילען: די איבער ממונה מיט׳ן אפגעמאכט פריהער פון זיין
 אז רוימער, די פון גייסט אין אינגאנצען געווען ניט דען עם

 גע׳ האט וועלכער לאנדסמאן, זיין צוהילף קומען זאל באאמטער א
 אייגענם? גאנצען זיין אויף נאד שם, זיין נאר ניט קאן אין שטעלט

 דערקלע־י געקאנט מען האט אנדערש אזוי׳זשע ווי טא — ניט א
 זיין געטריבען האט מעסאלע וועלצער מיט דרייסטקייט, די רען
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 קאנקורענטען זיינע אלע ווען בשעת קאנאט, אויפ׳ן פיר־געשפאן
 איז ער סיירען פערד? זייערע איינגעהאלטען פארזיצטיג האבען

 דאם זעהן קאנען צו — איז אנדערש עפעם געווארעןעחסר׳דעה,
 רעאגי־ קאנען צו — אנדערש עפעס ווידער און אומפארמיידליצע,

 פאר־ האט ער רעאנירען: אויך נעקאנט האט בן׳חור דערויף. רען
 פץ אפצוזאגען זיף דערורייל אויף קליגער זיין ס׳וועט אז שטאנען,

וואנט. רער ביי ארט דעם
 זיינעם, חוץ א פירגעשפאנען, אלע און געפאלען, איז קאנאט רער

 געטאו לאז א זיף האבען בייטשען, און אויסרופען טיט געטריבען
 רעצטם, אויף געטאן קערעווע א האט אבער ער ארענע, דער אויף
 אריבערגעפלויגען בויגען אויס׳ן פייל זיינען אראבער זייגע און

 געגנערם זיינע פון שפורען די איבער ווינקעל גלייצען א אונטער
 דעם געוואונען צייט מינימום ביים האט ער אז אזוי רייטוועגען,
 פונ׳ם געשוירערט נאף האט עולם דער בשעת און וועג. מאקסימום

 האבען טורנירער אנדערע דריי די און אטענער מיט׳ן אומגליק
 אויס׳ בריהשקייט גאנצע זייער און בוחית זייערע אלע אנגעווענדט

 אויסגעמיטען, האסטיג זיי בן״חור האט צוזאמענשטוים, א צומיידען
 לע. זייט ביי זייט געטראנען באלד זיף האט און אריבערגעיאגט

 האט ער וואס בריהששאפט, אויסטערלישע די מעסאלען בען
 פארלי׳ ניט מאנעווער, קינציגען דאזיגען בשעת׳ן ארויסבאוויזען

 סאמע פון וועג דעם איבערגעשניטען צייט, קיין כמעט רענדיג
 די פאר אומבאמערקט געבליבען ניט איז רעצטס, אויף לינקם

 צירק רער גאלערייעם. די אויף עולם דעם פ־ן בליקען שארפע
אויפהער. א אהן אפלאדיסמענטען פון געווארען פארהילכט איז

 האט סנבלט מלא״שמחהנ הענט, די צונויפגעדריקט האט אסתר
 פאד סעסטערציעס הונדערט זיינע אנגעבאטען ווידער שמייכלענדיג

 האט רוימער די ביי אץ בעלן, קיץ געפינענדיג ניט אידען, דעם
 אייגענעם זייער קענען אריינצוגנבענען אנגעהויבען מער אלץ זיף

 צו געפונען סוף׳כל״סוף האט מעסאלע אז געדאנק, דער ווילען
 דאם? איז רוער היינט —העצערען א נאף אפשר און גלייפען א זיף
בן־ישראל! א —

אג• דעם פון איינער אפנעטיילט זייט, ביי זייט זיף טראנענדיג
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 דער- דך נעננער ניידע האבען שטח, שמאלען א דורך נאר •דערן
ציל. צווייטען צום בעהענטערט

 פץ זיי אויף קוקענדיג זיילען, דריי די פון פיעדעסטאל דער
 פאראלעל און וואנט האלב־קיילעכדינע א געווען איז מערב״זייט,

 אץ ארענע די מייל אהאלבען אין געצויגען זיך האט איר מיט
 דעם דורכמאצען זייט, אנטקעגענדינער דער פון גאלערייע די

 לייענען אהארבער אופנים אלע אין געווען איז אויסבייג דאזינען
 פון בריה׳שאפט קונצינסטער דער פאר גערעכענט זיך האט און

 זעהר וועלכער אן מניעה, א נעווען איז דאס אנטרייבעת י געניטעץ א
 אוט־ אויך דאך איז ארעסט געווארען; געשטרויכעלט זיינען סך א

 געווארען איז וואם שטילקייט, טיפע די פינקט. אזא אין נעקומען
 אכרע׳ פאר וואם מיט געוויזען, באשיינפערליך האט צירק, אץ

 צוגע־ זיך האבען טויזענטער צעהנדליגע די אינטערעם בענדיגען
 יאנע׳ די זינט מאל, ערשטען צום טורנירער. די צו אצינד קוקט
 הערען דייטליך געקאנט מען האט אננעהוינען זיך האבען נישען

 פערד, די פון טופען דעם און רעדער די פון נעקליפער דעם
אשטורים. ווי געפלויגען זיינען מאם

 און בן״חור׳ן באמערקט אקארשט ערשט ווי אזוי האט מעסאלע
 אוט• נאנצע די אנגעצונדען זיך האט פלוצלונג און אים; דערקאנט

רוימערס: דעם חוצפה פארגלייכליפע
 אייסנעשריען ער האט — מארם! זאל לעבען עראס, אראפ —

 אראפ — בייטש דער מיט נעטאן פאך א געניטער א ווי האט און
 דערלאננט און איבערנעחזרט ער .האט מארם, זאל לעבען עראס,

 ניט ך נא האבען זיי וועלכען שמיץ, אזא אראנער טרייע בן-חורם
לעבען. נאנצען זייער זינט פארזוצט,

 און נעזעהן אלע האבען שטיקעל שענדליכע דאזיגען דעם
 ערשטוי• גרוים פאר געווארען פארנליווערט צירק דער איז וויילע א

 קאנסולם דעם הינטער אויבען שטילער, נאך געווארען פ׳איז נרנג.
 דעם פארהאלטען באהארצסטע סאמע די אפילו האבען לאזשע
 אלץ דאם אבער זיין. וועט דא וואס פחד, מיט ווארטענדיג אטעם,

 דוגער־קנאל א ווי האט באלר רגע. א ווי מער ניט געווערט האט
 געשריי א אויסגעבראכען גאלערייעם די אויף עולם דעם צווישען
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 איבער׳ן צוטר^נען שמורים א ווי דך האט וואט נרימצארן, פץ
צירק. ^נאנצען

 נעטאן רים א דך ה^בען אראבער איבערנעשר^קענע בן־חורם
 ווי אויפער בארירט ניט האנט קיין זיי האט קיינמאל פאראוים.

 די זיינען צערטליצקייט מיט און נוטען טיט נאר גלעטען, צום
 אונטערנעוואקפעל, זיינען די אז און געוואדען. אויפגעהאדעוועט

 פאר דינען געקאנט מענשען די צו צוטרוי זייער מיט די האבען
 אזעלכע האבען וואפ-זשע טיט היינט אראפצונעמען. ביישפיל א זיי

 אזא אויף ענטפערן נעה^נט אנדערש דען באשעפענישען איידעלע
 גאלאפ, משוגענעם א מיט ניט אויב כאהאנדלוננ, נראבער מין

שטורים־ווינט? א פון ווי אזוי נעיאגט
 נעטרד." דך די האבען ווילען, איין טיט דורצנעררוננען ווי אדי

גאכגעפלויגען. זיי איז רייטוואגען דער אץ פאראוים גען
 ניט גייט פאר, קומט וואס אלץ, אז באוואופט, לאנג שוין פ׳איז

 אזעלצע נענומען בן״חור׳ן צו דך האבען וואנען פון פארלוירען.
 נ-יפ די אין כוח אזא ער האט וואנען פון ? מופקלען שטארקע

 אויב — וואנען פון ? ניץ צו שטארק אזוי איצט קומט וואם נער,
 געקעמפט לאנג אדי האט ער וועלצע מיט רורערם, די פון ניט

 אים פאר האט באטרעף א פאר וואס און ים? פון וואלען די קעגען
 פאר אין פים זיינע אונטער וואגען פונ׳ם טרייסלעניש ראם נעהאט

 פון וואקלעניש שטארקער קאפ־שווינרעלדינער דעם טיט נלייך
 פולען אין זי פלעגען אינדען די ווען שיף, ציטערנדיגער דער
 געבליבען איז ער שפענדעל? א ווי אהער, און אהין שמייפען גאנג

 די לייצעם די $פגעל$זט עטוואם האט רייטוו^גען, אויפ׳ן שטיין פעסט
 ער ווערטער. צערטעלדיגע ליבליכע טיט די בארוהינט און פערד

 מיט אריבערצוקומען אדי ווי — איינם ווענען נאר געטראצט האט
ארענע. דער פון אויסבייג געפערליכען רעם די

 איבער המין צוקאבטען פוג׳ם נרימצארן רער איידער און
 בן־חור ה^ט נעשטילט, נאך דך האט הינטערפיסעל מעסאלעם

 4נ$צטער אראבער. זיינע אינגאנצען באהערשט געהאט ווידער שוין
 ווירער שוין ער האט ציל, ערשטען צום דך דערנעהענטערנדיג

 זייט. בי!- זייט געטראנען זיך האט און מעסאלען אנצויאגען באוויזען
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 §וג׳ם התפעלות אוו מיטגעפיל רעם דך ערווארבענדיג אים, לעבען
 זיך האבק געפילען ד^זיגע די רוימער. די חוץ א עולם, ■גאנצען

 מעסא׳ אז פארם, קלארער אין ענערגישער אזא אין אויסנעדריקט
 איבער־ דערוועגט ניט מער זיך חוצפה גאנצער זיין ביי האט לע

קונצען. זיינע צוחזרן
 דעס ארום פארביינעטראנען זיך האבק רייטוועגען די אז

 אויף קוק גיכען א כאפען צו באוויזען אסתר האט ציל, ערשטען
 געהאלטען האט בלייף, ביסעל א נעווען ■איז ער פנים. בן־חור׳ם

 אבער פונדעסטוועגען ,שטענדיג ווי העכער עטוואם קאפ דעם
אויפגערעגט. ניט און רוהיג
 באדינער א איז טור, ערשטעץ דעם דורכגעפארען זיינען זיי אז

 דער פין עק מערברינען אין פיעדעסטאל אויפ׳ן ארויפנעקלעטערט
 הילצערנע די פון איינע אראפנענומק האט און וואנט מיטעלסטער

 אראפנענומען צווייטער א האט צייט איינענער דער אין קוילעך
וואנט. עק מזרחדיגען אין דעלפין א

 טור צווייטען נאצ׳ן איבערנעחזרט זיך האט מעשה אייגענע די
דריטען. דעם נאך און

 ון5 לאגע די און דורכנעמאכט, נעווען שוין זיינען טורק דריי
 נע• איז בן־חור געענדערט: ניט אלץ נאך זיך האט טורגירער די

 גע־ זיינען איבעריגע די און מעסאלען לעבען זייט ביי זייט פארק
 רעם אנצונעמען אנגעהויבען האט קאמף דער זיי. הינטער בליבען

 בא• אזוי זיינען וואם יאגענישען, טאפעלטע יענע פון כאראקטער
 מע• — צעזארס די פץ צייט דער אין רוים אין געווארען ליבט
 דער קארינטער, דער שורה, ערשטער דער אין בן־חור און סאלע

אנדערער. דער אין צידוני דער און ביזאנטינער
 אוועקצוזעצען איינגעגעבען אויפזעהער די זיך האט דערוויילעי

 ניט אלץ נאך האבק קולות די הגם ערטער, די אויף עולם דעם
 די מיט טעמפ איין אין געטראגען דך האבק און אויפנעהערט

ארענע. דער אויף אונטען ךארטען טורנירער
 אנצויא• אייננענעבען זיך צידוני דעם האט טור פינפטען אויפ׳ן

 היג" בלייבען ווידער געמוזט ער האט באלד אבער בן-חורן. גען
טערשטעליג.
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 געענדער•*ניט א ביי אננעהויבען דך האט טור זעקפטער רער
טורנירער. רי פון לאגע טער

 *וויי וואם געווארען, גרעפער אלץ גיצקייט די אה ווייטער וואם
 קאנקורעג- די ביי בלוט די דערהיצט מער אלץ דך האט טער
 האבען פערד די סיי מענשען, די פיי אז געראכט, זיך ס׳האט טען.

 מוזע! זיך וועט באלר אז נאהענט, איז סוף דער אז פארשטאנען,
זיין. מנצח פ׳וועט ווער ארויסווייזען,

 געווען געווענדט דערהויפט אן תחילת פון איז אינטערעם דער
 פימפאטיע די אידעך דעם און רוימער דעם צווישען קאמף אויפ׳ן

 מעפאלעס דורך געווארען אונטערגעווארעמט איז וואם בן״חור׳ן, צו
 איבער- אנגעהויבען האט מדריגה, העצסטער דער ביז שטיקעל

 אנגעבויגע- אומבאוועגליך, אים. פאר באזארגטקייט א אין צוגיין
 מיט עולם רער האט ערטער, זייערע אויף פארגליווערט נערהייט

 זיינען וואם טורנירער, די אויף געקוקט בליקען אנגעשטריינגטע
 צו אויפגעהערט דך האט אילרערים משוגענערווייז. געפלויגען
פחד. איר פארגעפען האט אסתר און בארד, די בארשטען

 סנבלט האט — אידען! דעם פאר סעסטערציעם הונדערט —
 קאג- רעם אונטער געזעפען זיינען וואם רוימער, די צו געשריען

וועלאריום. פולס
אפגערופען. ניט דך האט קיינער

 ווער טאלאנטי... צעהן טאלאנט... פינף טאלאנט!... איין —
וויל?...

 מיט לופטען דער אין געפאצט ער האט ארויפפארענדינערהייט
שרייב״טאוועלאך. זיינע

 דך האט — פעפטערציעס דיינע אויף בעלן א בין איך גוט, —
 געוואלט שוין זיך האט אץ רוימער יונגער א אפגערופען ענדליך

פארשרייבען. צום נעמען
געווארענט. פריינד א אים האט — ניט מ׳רארף —
ניט? עפעם פארוואם —
 נאה ניב גיצקייט. העכסטע זיין דערגרייפט האט מעסאלע —

 רייט- פינ׳ם ראנר איבעדן אריבערגעבויגען איז ער ווי קוק, א
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 פלאטערדיגע מי שוואף לייצעם, די אפנעלאזט האט אוי רואגען
אידען. אויפ׳ן קוק א גאר כאפ ראן און בענדער.
בףחורן. אויף בליק א געווארפען האט יענער

 אויסגעשריען, ער האט — ליב! אונז איז הערקולעם ווי —
 לייצעס די האלט כלב דאזיגער דער — מוט. דעם פארלירענריג

 גע. די אויב אז שוין, זעה איך א, כוח. גאנצען מיט׳ן אנגעצויגען
 מנצח איר רער אים וועט ביישטיין, ניט פריינד אונזער וועלען טער
אונזי טיט איז יופיטער קוק! א גיב ניין!... ניין, זיין.

 האט צונג, רוימישער יערער פון אונטערגעכאפט אויטרוף, רער
 חופה די אויפציטערן געמאצט און צירק איבערן צוטראגען זיף

קאפ. קאנסולם דעם איבער
 גיצקייט, העכסטע זיין דערגרייצט טאקע האט מעסאלע אויב

 רע" א אהן געכליבען ניט אנשטריינגונג זיין אבער דערפאר איז
 אנגעהויבעו ער האט זיכער, אבער דערפאר פאמעלאף, זולטאטן

 אראפנעלאז• נידעריג מיט פיר׳געשפאן. בן־חור׳ם אריבערצויאגען
 די פון קוקענדיג זיינע; פערר די געטראגען זיף האבען קעפ טע

 רער איבער כמעט שוועבען זיי אז געדאצט, זיף האט גאלערייעם,
 פונאנדערגעבלא־ זייערע געשימערט האבען פייער ויי רויט ערד.
 ארויסגעקראצען ניט שיר זיינען אויגען זייערע נאזלעצער, זענע

 אדלערס בראווע די אז קאנטיג, געווען ס׳איז אויגען׳לעצער. די פון
 אוים־ כוח קלעקען זיי וועט נאף לאנג ווי קאנען. זיי וואס טוען

 ערשט זיף האט טור זעקטטער דער לויפען? מין אזא צוהאלטען
 וויי• אלץ ווייטער, געפלויגען זיינען זיי און אנגעהויבען. נאר־וואם

 ציל, צווייטען צום זיף דערנעהנטערנדיג געפלויגען. זיי זיינען טער
רייטוואגען. רוימערם הינטער׳ן געבליבען בןיחור איז

 הא־ זיי לשער. אין כערוען אין פריינד מעסאלעם פץ שימחה די
 טי" מיט געפאכט האבען זיי געראוועט, האבען זיי געשריעו, ען3

 זיף האבען גיף פארב: פורפורינאלרענער פון בענדער און צער
נעוועטען. אננענומענע מיט באדעקט טאוועלאף סנבלטם
 דער אויף פלאץ א געהאט האט וועלצער מלוך, טרייען דעם

 אנ• איז טויער, טריאומפאלען דעם איבער גאלערייע פאדערשטער
 רוהיגקייט. אויסערליכער זיין ביי בלייבען צו גרינג, ניט נעקומען
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 ער אז רמז, אומשאשטימטען בן״חורם געריינקט האט ער אמת,
 ציל; מערב׳ריגען ביים אויסבייג רעם אויף געבען אצטונג זאל

 אלץ נאך ס׳האט און טורען פינף אריבער שוין זייגען אט אבער
 ער האט — געשעהען וועט׳ם זעקסטען ביים פאסירט. גארגישט

 שונא׳ם זיין נאף נאכנעפארען קאם איז בן״חור אבער... געטראבט.
רייטוואגעץ.

 געזע׳ רוהיג גאנץ סימאנידעם איז מזרח׳עק, אין קעגענאיבער,
 אראפגע• טיף געהאלטען ער האט קאפ רעם לייט. זיינע מיט סען

 גע• אזוי האט און בארד די געצופט זיף האט אילדערים לאזט.
 פין נאר האבען אויגען די אז ברעמען, די צונויפגעצויגען דיצט
 אם ק האט אסתר ארורכגעפינקעלט. זיי צווישען פון צייט צו צייט

 זיף, דאכט געווען, איז אליין איראס נאר עטעמען. צו געוואגט
קאנטעט.

 אויף סוף. צום דערנעהענטערט זיף האט טור זעקפטער דער
 *— אים הינטער הארט און מעסאלע, געפארען איז צופריהער

.בן״תור
 אים האבען 'און ציל ערשטען צום צוגעקומען *ז זיינען אזוי

 מע׳ האט ארט, זיין פארלירען צו מירא האבענדיג ארומגעבויגען.
 נאף וואנט; דער ביי נאהענט געפערלאך געהאלטען זיף סאלע

 געווארען צושמעטערט וואלט ער און — לינקם צו ווייטער פוס א
 אז אזיי פוס-טריט, נאכגעפארען אים איז בן־חור פיצלאף. אויף
 איבערגעלאזען האבען אירענם דעם און רייטוואגען רוימערם דעם
שפור. איין נאר

 אסתר האט ציל ערשטעץ דעם אדום זיף פארקערעווען ביים
פריהער. ווי בלייכער געווען איז ער פנים; בן״חורם דערזעהי ווירער

 אני זיף האט טאכטער, זיין ווי שארפזיכטיג מער סימאנידעס,
געזאגט: און אילרעדימען צו גענייגט

 זיף, דאכט מיר נאר שייף, אטעות,גוטער איף האב אפשר —
מסור. א איז פנים זיין זינען. אין עפעם האט בן־חור אז

געענטפערט: אילרערים האט דערויף
 מיר ווי זיינען? פערד זיינע פריש ווי און ריין ווי זעהסט, דו —
 נאף נאר האבען זיי אז וועלט, דער אויף גאט גרויסען א דאבען
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 וואם זעהן, שוין וועלען מיר א£ילו. לויפען צו אנגעהויבען ניט
זיין! וועט דא

איבערגעבליבען. נאף זיינען דעלפין איין און קייל איין נ^ר
 אנגעקוטען ס׳איז אויפגעעטעמט; טיף האט עולם גאנצער רער

סוף. £ון אנהייב דער
 פאר משוגע און, פערד זיינע געטאן שמיץ א האט צידוני דער
 אימפעט, אזא מיט געטאן דים א זיף זיי האבען שרעק, און ווייטאג

 זיי- באלד אבער אלעמען. אריבערגעיאגט ניט שיר האבען זיי אז
 האט מעשה דיזעלביגע הינטערשטעליג. געבליבען ווידער זיי נען
 אייך ביזאגטינער, מיט׳ן אי קארינטער, מיט׳ן אי איבערגעחזרט זיף
 פערד זייערע אנגעשפארנט מדריגה עקסטער דער ביז האבען זיי

 דער זיך האט דערמיט פוף. זעלביגען דעם געהאט אבער האבען
 אוי- צדדים אלע האבען דא געענדיגט. פאקטיש זיי פאר טורניר

 בן־חורן אויף האפענוגגען זייערע אלע פאראייניגט רוימער די יסער
געפילען, זייערע ארויסגעוויזען א£ען האבען און

 1ווענ׳ די געשריע^אזש המון דער האט—בן־חור! בן־חור! —
געציטערט. האבען צירק פון

 קולות די דערטרוגקען זיף האבען געשרייען דאזיגע די אין
 גאלערייעם די פון טריבונע. קאנסולם דעם ארום רוימער די פון

 מיט אויפגעמיגטערט אים שטיטען היציגע טויזעגטער האבען
אויסרופען:

איד! גיצער, —
וואגט! דער ביי ארט דעם פארנעם —
 דער מיט קאריער! אראבער די לאז פאראוים! פאראויס, —
בייטשי דער מיט דערלאנג, בייטש
ניט! קיינמאל אדער איצט, אריבער! אים יאג —
 געקאנט האבען זיי נאר ווייט ווי אריבערגעבויגען זיף האבען זיי

 אויפגעשטרעקט רחמים טיט האבען און באלוסטראדע דער א״בער
אים. צו העגט די

 גארנישט האט ער אדער געהערט, ניט אבער האט אבער ער
 ענדע, די געווען איז טור האלבער א באלד שוין מאכען: געקאנט

 שוין זיי זיינען אט היגטען. פון געבליבען אלץ גאך איז ער אין
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 נאף אלץ פארט בן״חור און — ציל צווייטען דעט ון5 נאהענט
כעסאלען. הינטער
 די אנגעצויגען ביסעלע א מעסאלע האט זיף פארקערעווען ביים
 ניצקייט די איז רורצרעם אץ האנט, לינקער דעד טיט לייצעם

 פול האפערדיג. נעווען איז ער געווארען. געמינערט פערד די פון
 קרבנות. רייצע נעווען טנדר ער האט אלטאר איין אויף ניט ביטחון.

 און פום הונדערט זעקם נאף פערדי אויפ׳ן אלץ נאף איז רוים
 טרי• עשירות, כבוד, אים אויף ווארט זיילען דריי די ביי דארטען
שינאה! באפרידיגטער פון נעפיל דער ועל׳כולם און אוטפען

 גאלעריע פון דערזעהן מלוך האט מאמענט דאזיגען אינ׳ם אט
 אראפ לאזט און אראבער זיינע צו זיך׳צו בייגט בן-חו׳ר ווי אראם,

לייצעס. די
 לופטען דעד אין און אויפגעהויבען זיך האט האנט רעצטע זיין

 ׳רוקענם די איבער בייטש די געטאן פאך א כוואשטש א טיט האט
 בייטש די מאל; א נאך און איינמאל פערד, פארוואונדערטע די פון

 אליין פייפען איר שוין אבער אראבער, איידעלע די ניט בארירט
התראה. א און אנטרייבונג א ווי די פילען

 איבערגעביטען: איננאנצען זיך האט פנים אנטרייבערם דעם
 דך האבען באקען די פארשוואונדען, איז אויסדרוק קאלטער דער

 פינק־ צו אנגעהויבען האבען אויגען די רויטקייט, א מיט באדעקט
 עפעס דך האבען ווילען זיין פון קראפט די און ענערגיע זיין לען.

 פערד: זיינע צו שטראם עלעקטרישער א ווי אזוי איבערגעגעבען ווי
 ס׳האטדךגע־ און ווינט, פץ פליגלען אויף ווי געיאגט האבען די

 אינ" צונויפגעגאסען דך האט פירגעשפאן גאנצער דער אז דאצט,
 דעם לעבען געווען זיינען די און —ציה גוואלטיגער איין איינעם.

 דא קומט עפעם אז דערפילט, האט מעסאלע וואגען. רוימערם
 געוואר און .דך ארומצוקוקען נעוואגט ניט אבער האט ער פאר,

 רטז קיין באקומען ניט ער האט עולם פונ׳ם ? ם א וו — ווערען
 אראפגענומען ניט אלע האבען שטילשווייגען טיפען א מיט אפילו.

 קאפיטעם די פון טופען דעם חוץ א היפאדראם. פץ בליקען די
 איין נאר געהערט זיך האט רייטווענען די פץ געקליפער דעם אץ

 זיינע אויפנעמונטערט האט וועלצער בןיחורן, פון קול דער קול,
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 מיט האט אים אריף וואם לשון, אלט־אראמייאישען אויפץ אבער או
נערעדט: שייך רער ך אוי זיי

 אני דיר טיט איז וואם ריגעל! וויא, וויא, אטאאיר! ניכער —
 אזוי! אט אזוי, אט אנטרייבען? דיר זאל איך ווארטסט, טארעס?
 גע" די אין אייך פון מ׳זינגט ווי הער, איך אלדעבאראן! בראווא,

 די רועגען זינגען זיי קינדער. און ווייבער די ס׳זינגען צעלטען.
 אל" און אנטארעם וועגען ריגעל, וועגען אטאאיר, וועגען שטערן,

 מען וועט ליד די און ניצחון. אייער וועגען זינגען זיי דעבאראך,
 ווע" מארגען בראווא! אזוי, אט אזוי, אט פארגעסען. ניט קיינמאל

 מאר" געצעלטען! שווארצע די אונטער דערהיים, אין זיין מיר לען
 אונז, אויף ווארט שבט רער אנטארעס! וויא, היים! דער אין גען
 ווע׳ מיר כא׳כאי אזויי אט אזו/ אט ווארט! בעל״הבית דער און
 נע־ אונז האט וואם האנט, די גדלות! די אראפשלאנען אים לען

 אונזערערי איז ניצחון דער שטויב! אין ליגען וועט שלאגען, וואלט
 גוט! זיין שוין וועט עם רוהיג, רוהיג, אונזערער! איז כבוד דער
האלט! האלט, היי,

 קייג־ איז געשעהן, דאן פלוצלונג איז וואם דאם, ווי איינפאצער
כהרף־עין. דאם איז נעשעהען און געשעהף ניט מאל

 ציל. דעם ארום פארקערעווען אין געהאלטען האט מעסאלע
 דעם איבערשניירען געמוזט בן״חור האט איבערצויאגען, אים כדי

 מיגלאך ווייט ווי און גיך מינלאך ווייט ווי דאם מאכען צו וועג;
 נרוים געפאדערט זיך האט — רייטוואגען קעגנערם צום נאהענט

 האבען גאלערייעם די אויף קוקער טויזענטער די בריה׳שאפט.
 געגע- האט ער ווי געזעהן, האבען זיי כוונה. זיין פארשטאנען באלד

 וואוג" ווי געזעהען, האבען זיי און אראבער, זיינע צו צייכען א בען
 זיי צייבען; דאזיגען רעם געפאלגט האבען אראבער די דערלאך

 דורכגעטראגען זיך האט פירגעשפאן בן׳חורם ווי געזעהן, האבען
 שרעק" א — פלוצלונג און רייטראגען, רויטערס דעם לעבען סאמע
 שנעלער צירק. גאנצען אין אפגעהילכט האט וואם מראך, ליכער

 וואל" א ארענע דער איכער געטאן פלאטער א האט נעדאנק א ווי
 ווא• מעסאלעם שפליטערלאך. גאלר-גלאנציגע און ווייסע פון קען
 זיך געטאן קלאפ א און זייט רעכטער דער אויף געפאלען איז גען
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 *איינ אפגעשפרוננען ער איז ערד, הארטער רער אן אקס רער ביט י
 שטיקער. אויף געווארען צובראכען איז און אמאל נאך און באל

 פליה א געטאן האט לייצעס, די אין פארפלאנטערט מעסאלע,
ערר. דער אן קאפ מיט׳ן ארוים
 רער האט 1 בילד, שרעקלאך דעם פארפול מאכען צו ווי אזוי
 דער פאזע מעסאלען הינטער הארט געפארען איז וואם צידוני,
 מיט׳ן אויסמיירען. ניט זיף אפשטעלען ניט נעקאנט ניט וואנט,

 איבער דורצנעטראנען דך פערר זיינע האבען אימפעט נאנצען
 און רוימער דעם איבער איבערגעפארען וואנען, צובראצענעם דעם

 שרעק פאר ווילד האט, וואם פירגעשפאן, דעם אין אריינגעשניטען דך
פיס. הינטערשטע די אויף אויפנעשטעלט, דך אימה, און

 ארויס- איז עם ווי איינגעגעבעץ סוף-כל־םיף זיך האט אים אז
 דול־געווארענע די.: פון הוהא, דאזיגען פונ׳ם דך צוארבעטען

 געדיצטען פונ׳ם קאפיטעם, די מיט קלאפעריי דער פון ערד,5
 דעם פון רוקענם די דערזעהן ער האט זאמד, און שטויב וואלקען

 בן־חורן, נאך נעפלוינען זיינען וואם ביזאנטינער, און קארינטען
קאריער. זיין פארהאלטען ניט רגע א אויף אפילו האט וועלצער

 די אויף נעשטעלט דך אויפגעשפרונגען, איז עולם גאנצער דער
 אומנע" דך האבען איינינע נאר נעשריען. אוץ געליארעמט ביינק,
 גערירט ניט זיך און געלעגען איז וועלצער מעסאלען, אויף קוקט

 די צווישען פערד, ווילר׳טופענדיגע די פון קאפיטעם די אונטער
 געהאלטע! אים מ׳האט רייטוואנען. צובראצענעם פונ׳ם שטיקער

 '־בףחור׳ן. אויף נעווענדט נעווען זיינען בליקען אלע טויט. פאר
 ציה א עטוואם האט ער ווי באמערקט, ניט אפשר האט קיינער
 אייזענבא• דעם מיט האט און לינקם אויף לייצעם די מיט נעטאן

 קעגנערם זיין אין געטאן זעק א אקס זיין פון שפיץ שלאגענעם
 אי" איננאנצען דך האט איד דער ווי נעזעהן, נאר מ׳האט ראד.

 די ברען, עקזאלטירטען דעם רערשפירט מ׳האט בערנעביטען.
 וועלכע ענערגיע, פארשיכורנרינע די אנטשלאסענקייט, העלדישע

 בליק, דורכ׳ן איבערנענעבען זיך האבען און באהערשט אים האבעץ
 זיינען זיי ווי אך, ערד. פ זיינע צו זשעסט דורצ׳ן און ווארט דורצ׳ן

 נאר פערר, קיין ניט ס׳זיינען אז נעדאבט, זיך ס׳האט נעפלוינען!



 קארינטער דעד פליגלען. אויף באשעפענישען עפעם אדער לייבען,
 וועג, האלבען אויפ׳ן ערשט געורען נאך זיינען ביזאנטינער רער און

ציל. רעם ט5דערגריי שוין האט בן׳חור בשעת
ערי האט נעווען מנצח געענדינט. דך האט טורניר דער
 היי־ איז פ׳פאלק ארט. פון אויפגעהויבען דך האט קונסול רער

 אין שפילען די איבער ממעה דער שרייענדיג. נעווארען זעריג
 טריאומפא־ די אויף ארויפגעלייגט האט און פלאץ זיין פון אראפ

לארבער׳קרענץ. די טארען
 בלאנדהא־ א נעווען מנצח האט פויסטען אויף קאמף רעם אין
 פנים, רציחישען אזא און שטערן נידעריגען א מיט סאקס ריגער

 דא מאל. פ$ר א אננעקוקט אים ניט־ווילענדיג האט בן־חור אז
 ער וועלכען ביי ט-מייםטער,5פע רעם אים אין דערקאנט ער האט
 גע־ האט ער בשעת תלמיד באליבסטער דער נעווען איז אליין

 אויגען זיינע אויפגעהויבען בן־חור האט אים פון רוים. אין וואוינט
 זיי לייט. זיינע מיט סימאנידעס געזעסען פ׳איז וואו פלאץ, אויפ׳ן

 איר אויף זיצען רוהיג געבליבען איז אסתר באנריסט. אים האבען
 געפאכט און אויפגעשטאנען שמייכעל א מיט איז איראם אבער ארט.

 בא־ ווייניג ניט אים האט רואם חנדעל, א פאצער, מיט׳ן אים צו
 דאדגערחנדעל רער אז געוואופט, ניט ראך האט ער —רוישט
ער. וואלט געווען מנצח ווען מעפאלען, אננעקומען וואלט

 גע־ דך האט און פראצעסיע די אויפנעשטעלט דך האט ווידער
 די אונטער ארוים טויער טריאומפאלען דעם דורך גיי^ לאזט

דמון. באפרידיגטען עם ד פון אפלאריסמענטען און שמחה־געשרייען
געענדיגט. געווען איז ט$ג גרויפער רער
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פערצעהן. קאפיטעל

איינלאדונג. די

 צוויי־ אויגרן אריבערגעשיפט דך ק3$ה אילרערים און בן־חור
 אים די האבק אפנערעדט, האבק די ווי לויט טייך. ברעג טען

 אויף וועג, אייגענעם מיט׳ן ארויפפארק געזאלט נאכט האלבע
 שייבם דעם געלאזט צוריק שעה דרייסיג מיט דך פ׳האט וועלצק

קאראוואן.
 בא׳ געוואלט האט ער איבערגליקלאך. געווען איז שייך דער
 פון אפנעזאנט דך האט יענער אבער המלך, ביד בן־חורן דאנקק

 אז טענ׳ען, איין אין געהאלטק האט און מתנה מיגדעפטער דער
 פון דערנירערונג הער דורך באפרידיגט איננאנצען דך פילט ער
לאנג. נעצויגען זיך האט די צווישען אמפערניש דאם שונא. זיין

 דו וואם — געזאנט שייך דער האט — נאר באטראכט —
 ון5 נעצעלט שווארצק יעטווידער אין געטאן. מיר צאר האפט

 ביז טייך גרויפען דעם פרת איבער׳ן און ים, צום ביז מדבר דער
 ווע־ שם גערימטער דער אריינדרינגק וועט סקיטק״ים ווייפען צום
 וועלען לידער, די פון דנגק וועלען וואם די, און עיח5 מיינע גען
 צום געקומען שוין בין איך אז פארגעסק, גאר און לויבען מיך
 האבק וואס מדבר, דער פון גיבורים אלע טעג. מיינע פון סוף
 צאל די אין מיר ארום פארזאמלק זיך וועלען פירער, קיין ניט

 .הימעל אין שטערן ווי ווערען וועט שווערד״טרעגער מיינע
 איבער׳ן שליטה די האבק צו ס׳הייפט וואם ניט, גאר ווייסט דו

שיעור א אהן האבק. קאנען איצט עם וועל איך ווי אזוי מדבר,
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 האנרעלס׳קארא־ די ון5 מם דער איינבריינגען מיר וועט אוצרות
 מלכים! די נעבען מיר וועלען טייערע פריווילעגיעם און שוץ ודאנען,

 פאר" ניט וואלט צעזאר אפילו שווערר! שלמה׳ם ביי שווער איך
 אים צו איצט געשיקט זיי וואלט איך ווען שליחים, מיינע שטויסען

 אנ־ מיר פון גארנישט עם הייסט ווילסטו מיר... פאר חסדים נאך
גארנישט? טאקע אבער נעמען,
 — געענטפערט בן״חור האט — שייך גיטער גארנישט, —

הארץ. דיין און האנט דיין בענוג איז מיר פאר
 שליחים, צוויי אנגעקימען זיינען שטועם דעם אט מיטען אין
 אריינגע- מען האט מלוצץ אומבאקאנטער. א איינער און . מלוך

עי־שט. לאזען
 שימחה זיין פון סוד קיין געמאכט ניט האט דינער טרייער רער
טאג. היינטיגען פרנ׳ם ניצחון צוליב׳ן
 — געזאגט ער האט — עניין צום איבערגיין לאמיר אבער —

 סיף נאכ׳ן אז אנצוזאגען, דיר מיר שיקט סימאנידעם האר מיין
 פיאטעסטירט צר רוימערם דעם §ון אייניגע האבען שפילען די פון

יאגענישען. די אין בעל־מנצח דעט פריז דעם אויסצאלען קעגען
 אויסנעשריען האט און מלא־בעם אויפגעשפרונגען איז אילדערים

קול: א אויף הויך
 גאנצער דער גאט! ון3 הערליםקייט דער ביי שודער איך —
 געווארען דערגרייכט איז ניצחון דער צי פסקענען, וועט מזרח
וועג! כשרץ אויפ׳ן
 — אפגערופען זיך מלוך האט — שייך גוטער נאר, ווארט —

 האט ממונה דער געהאלפען, ניט סיי־רוי האם פראטעסט דער
אויסגעצאלט. געלט די שוין

גוט! איז אזוי אט —
 האט בן׳חור אז טענ׳ען, געפרובט האבען רוימער די אז —

 פונאנדערגע- זיך ממונה דער האט ראד, מעסאלעם פארטשעפעט
 וואם בייטש, דער מיט שמיץ דעם אן דערמאנט זיי און ט5לא

אראבער. די דערלאננט האט מעסאלע
אטענער? דעם מיט געווארען איז וואס און —
געשטארבען. איז ער —
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אויפנערופען. בן-חור האט — נעשטארבען! —
 און — נאכגעהילכט אים אילרערים האט — געשטארבען! —

לעבט? מעפאלע
לעבט. מעפאלע —
עס! האבק פלגים רוימישע די מזל א פ׳אר —
 אז — ען6אפגערו זיך מלוך האט — שייך ילעבט, ער יע, —

 ער אז זאנען, דאקטוירים די לעבען! אזא צו אבער אך׳איףוויי
 פי> אהן בלייבט ער נייך קאנען ניט קיינמאל שוין וועט

 הימעל. צום אוינען די אויפגעהויבען בףחור האט שוויינענדיג
 צו• מעסאלע בילד: א אויפגעשטאנען איז אויג גייפטיגען זיין פאר

 סימאנידעס ווי אזוי און סימאנידעם ווי אזוי שטול צום געשמירט
 האט זקן איירעלער דעד הילף. באדינערם זיינע פין אפהיינגיג

 דאדנער דער אבער גורל. שווערען זיין געווען באהבה מקבל
 טין אזא פארטראנען ער וועט ווי — בעל-נאווה׳ניק און כגוד-זוכער

• לעבען?
 מלוך האט — אייך זאגען געלאזט סימאנידעם האט אויך —
 דרוזום פארררייענישען. האט פנבלט אז — אננעהויבען ווירער

 דך האבען אים, מיט צוזאמען געההמעט דך האבק וואט די, און
 טאלאנטען. פארשפילטע פינף די סנבלט׳ן באצאלען צי אפגעזאגט

 מאק- קאנסול דעם זאך די פסקענען צו איבערגענעבען זיי האבען
 צעזאר. צום איבערגעשיקט זי האט קאסנול דער אין סענציום,
 דעם פאדלארען האט ער אז אגערקענען, ניט אויך וויל מעסאלע
 צים נעווענדט זיך דרוזום, ווי אזוי האט, סנבלט אין געוועט,
 רויטער די פין לייטישערע די פסק. זיין אויף ווארט און קאנסול

 די באצאלען מ׳מוז אז זיין, ניט ספק קיין גאר ס׳קאן אז האלטען.
 מיט זיינען פארטייען אנדערע אלע אין יעוועטען; פאישפילטע

 דעד פץ ריירען צו אויף ניט הערט שטאט נאנצע די מפכים. זיי
מעשה.
 נע• בן״חור האט — דערצי? סימאנידעם זאגט וואם און —

רעגט.5
 מען דארף בעפער וואם דך, פילט ער לאכטן האר מיין —

 ער באצאלט בדיל־הרלג ער איז באצאלען, רוימער דער וועט ניט:
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 וועט חצמה צעזארם דעם חרפה. טיט דך ער באדעקט — ניט
 זיין וואלט מזרח גאנצען רעם באליידיגען שאלה. די פסקענען

 *באליי פרחים. די קעגען קאמפאניע דער אר5 אנהייב שלעכטער א
 *קע אויפהייבען הייסען וואלט אילדערים שייך דעם אבער דיגען

 אפערא־ אלע ס׳ליגען וועלכען איבער מדבר, נאנצען רעם זיך גען
 *סימא לאזט דעריבער מאקסענציום. קאנסול פינ׳ם ליניעם טיווע
צאלען. וועט מעסאלע רוהיג: זיין מאגסט רו אז זאגען, דיר נידעם
נג. שטימו גיטע זיין אומגעקערט גלייך דך האט אילדערימען צו
 *ריי געזאנט, ער ה^ט — אריין וועג אין מארש איצט נו, —

 נעשעפ" רי און ערווארבען, מיר האבען כבוד — הענט די בעגדיג
 *שפא הייסען גיי איך באזארנען. אליין אמדעם סים שוין וועט טען
פערר. די נען

 מיט — אפגערופען דך מלוך האט — שייך רגעלע, איין —
אריינקומען? ם *א הייסען שליח. א נאך געקומען איז מיר

אים! אן פארגעסען גאר האב איך ליב, מיר איז גאט ווי —
 פיינע מיט בחור א ריין א ס׳איז און ארויסנעגאנגען איז מלוך
 איין אויף אראפגעלאזט זיך האט ער פנים. שייגעם א און מאנירען

געזאגטן העפליך און קניה
 שייך איירעלער דער — בלשאצר פון טאכטער די איראם, —

 שליחות א צארטרויט מיר האט — גוט ראך אים קאן אילדערים
 ער ווען כבוד, גרעסטען דעם אנטאן איר וועט ער שייך. צים

פיריעשפאן. זיין פון ניצחון צוליבין ברכות אירע אננעמען וועט
 האט — גוטע א זעתר איז פריינר מיין פון טאכטער די —

 —אויפנעלויכטען האבען אויגען זיינע און געענטפערט אילדערים
 זי שטארק ווי באווייז, אלם ריגג דאזיגען דעם איבער איר ניב

ברצות. אירע מיט דערפיייט מיך האט
פינגער. פון רינג א אדאפגעצויגען האט ער
 האט — שייך א געהייסען, מיר האסט רו ווי טאן, וועל איך --
 דעם — צוגעגעבען ער האט דערנאך אפגערוצען; דך בהור דער

 בעט ד שליחות: א נאך געגעכען מיר האט טאצטער מיצרים
 יוננען דעם טאן וויפען צי זאל ער אילדערים, שייך ען איידעל דעם

 באזעצט צייט געוויסע א אויף דך האט טאטע איר אז בן־חורן,
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 אנט• ררעלען אים זי וואלט דארטען אירערניי. פון פאלאין אינ׳ם
 ווע־ וועט אילדערים שייף ווען אין זייגער. א פיר מארגען פאנגען

 וועט חסד, צווייטען ד^זיגען פאר׳ן דאנק איר אננעטען לעז
טאן. הנאה טאפעלט איר עם

 אירענם יונגען רעם בן״חורן; אויף געטאן קוק א האט שייף רער
פרייר. פאר געשיינט האט פנים

געפרענט. אים ער האט — גיין? וועסט —
 רוף רעם פאלגען איף וועל שייף, ערלויבעניש, דיין טיט —

מיצרית. שיינער דער פון
געזאנט: האט און פונאנדערגעלאכט זיף האט אילרערים

 יונענד? דיין פון האבעץ הנאה ניט טאקע זאלסטו פארוואם —
שליח: צום געווענדט זיף בן־חור האט דאן
 וועל בףחור, איף, אז געשיקט, ריר האט וועלכע דער, זאג —

אידערניי. פון פאלאץ אין קומען זייגער א פיר מארגען
 נייג א זיך שוויינענריג און, אויפנעהויבען זיף האט שליח דער
ארויסגעגאנגען. געטאן,
 אריין, וועג אין געלאזט זיף אילדערים האט נאבט האלבע אום

 בן׳חורן, פאר רייטער א טיט פערד א איבערצולאזען באפיילענדיג
נאבפאלגען. געזאלט אים האט וועלכער



פופצעהן קאפיטעל

אידערביי. פון פאלאץ אין

 גייעג• בן-חור, האט שעה, באשטימטער דעה אץ מארגען, אויף
 פאר- זיך איראם, מיט כאגעגעגיש אפגערעדטער רער אויף דע

 הור• צו צענטער-שטאט, אץ אמפאלופ-טעטפעל, פינ׳ם קערעוועט
 אי- פץ פאלאץ צרם אנגעקיטען באלה איז און קאלאנאדע דוסעם

דערניי.
 • גערעקטע פארהוין; א אין אריץ צוערשט ער איז גאס דער פון
 ביי .קאלאנאדע א צו ארויפצו געפירט האבען זייטען די ביי טרעפ

 גע- איז מיטען אץ לייבען; געפליגעלטע געזעסען זייגען טרעפ די
 געשלאגען האט שגאבעל זיין פץ און איבים ריזיגער א שטאגען

 האבען דילען די און ווענט די איבים, דער לייבען, די פאנטאן. א
 דיטרעפ, £ץ פארענצעם די אפילו אלצרעג, מצרים; אן דעימאנט

שטיין. נרויען הארטען פץ באשטאנען איז
 קא" א געלעגען איז טרעפ די אץ פארהויז דאזעען דעם איבער
 אזוי גראציעז, אזוי געבויט טירמעלשטיץ, שניי־ווייסען פון לאנארע

 געקאנט דאס האט צייט יענער אין אז פראפארצי^נעל, אזוי גרינג,
מייסטער. גריצישער א נאר שאפען

 ריינקייט די באטראכטען צו שטיין געבליבען רגע א איז בן״חור
 ,קאלאגאדע דער פץ ארבעט וואוגדערפולע די אץ מארמאר פונ׳ם

 זיעען פליגעל״טירען בי־ייטע פאלאץ. אין אדיין ער איז דערנאך
 צוערשט איגעווייניג. אים פארבעטענדע ווי נלייך אפען, געשטאנען

 קא־ שמאלען גאנץ א אבער הויכען א אץ נגעקומען אריי ער איז
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 זיי• פאיב דערזעלבינער §ון ציגעל; רייטע פין דילען די רירז^רי,
 *קא דאזינען פוג׳ם איינפאכקייט די ווענט. די געודעזען אויף נען

וואונדערשיינס. עפעס צו פרוזדור מין א געווען איז ריראר
 ווייטער.באלר נעגאנגען לאנגזאם בן׳חור איז רוהיג און טונטער

 — אים אויף ווארט זי איראם. שיינער דער טיט זיף זעהן ער וועט
 *י פלו ליבליצער טיט מעשיות, טיט לידער, טיט אים אויף ווארט

 ,קאפ אויסטערלישסטע די טיט גייסט״פול טיט שפריצענדיג דעריי.
 פארפירערישע. אירע שםייכלען,מיט אירע טיט צונעווירצט ריזען,

 יענעם אין געריפען א^יין אים האט זי שמייצלען׳ צארשיכירנדינע
 אזערע,־ רער איבער שיפעל א אויף איר טיט פארען אווענט
 קומען צו איצט גערופען אליין אים האט זי פאלמען׳וואלד; אינ׳ם
 חלוטות גליקליכע אירערניי!,.. פון פאלאץ שיינעם דזיזזיגען אינ׳ם

• זינען. דורכ׳ן אים געשוועכט האיען
 ביי טיר, פארמאצטער־ א צו געבראכט אים האט קארידאר רער ׳

 הא׳ אירע פליגלען ברייטע די שטיין. געבליבען איז ער וועלצער
 קיין הערען צו ניט אליין, זיף פון אים פאר געעפענט זיף בען

 בא׳ קיין פארנעמען צו ניט ריגעל, א אדער שלאם א פון נערויש
 ער אבער פיס. אימיצענם פון טריט אדער האנט א פון רירונג

 שיי אזוי — דערויף, אויפמערקזאם ווערען צו פארגעסען האט
אוינען. זיינע פאר אנטפלעקט זיף האט וואם בילד, דאם ען געוו איז

 האט אדיין, טיר אין קאריראר טונקעלן פונ׳ם אריינטרעטענדיג
 גערוי׳ הויז, רוימיש א פון אטריום דעם זיף פאר דערזעהן ער
פראכט. לעגענדארישער א טיט ענט איינגעארר און טיג

 באשטי" צו געווען שווער איז געוועץ, איז צימער רער גרוים ווי
 די האט פראפארציאנעלקיים בארעצענטע גענוי די ווארום מען,
 געזעהן ניט בן־חור האט קיינמאל ראייה. די אפצונארען טבע

 ארוט׳ גענומען זיף און געבליבען שטיין איז ער אזוינם. עטוואס
 האט וואס געמעל, א נעוועזען איז פיס זיינע אונטער קוקען.

 די און שוואן,י א צערטעלט זי ווי לעדע, א פארנעשטעלט
 מאזא" ענלאצע מיט בארעקט נעווען איז פאדלאנע נאנצע

 צי־ אין מיטאלאגיע. רער פון סיוזשעטען אויף אירףבילדער
 זיין אויף יעדערער פאטעלן, און שטולען נעשטאנען זיינען מער
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 רייף טישען, — זיי לעבען קונסט, פון וואונדערווערק א שטייגער
 זיף זעצען צו נעצוינען האבק דיוואנען געבעטע ווייף געשניצט;
 אפגעשפינעלט אים ביי זיף האט כעל טע גאנצער. רער אפרוהק,

 אוט׳ א אויף געשוואומען וואלט עם ווי נלייף פאדלאגע, רער אין
 זייערע ט מי ווענט די פין פאבעלן די אפילו וואסער, באוועגלאצען
 הא• סופיט פונ׳ם פרעסקען די און שניצערייען און פארצירוננען

 טען מי אין פאדלאגע. דער פון שפיגעל אינ׳ם אפגעשלאנען בען
 וועל־ דורף עפענונג, א נעווען איז סופיט קופאלפארמינק פונ׳ם
 ש׳האט און אומגעשטערט, גענאסען זיף האט זונענשיין דער בער

 צו האנט רער מיט איז הימעל בלויען רעם אז געדאכט, זיף
 פיר- א — עפענונג רער אונטער אימפליווויום דער דערלאננען.

 געווען איז רעגק״וואסער, פון אראפרינק צום בעקען קאנטיגער
 וואם זיילען, באגולטע די קראטעס. בראנזענע טיט ארוטנעצאמט

 גע־ האבען ווינקלען, די אין דאף דעם אונטערגעשפארט האבק
 זיף אין זיי. אויף געלויכטען האט זון די בשעת פייער, ווי נליהט

 פאר- ווי אזוי זיף זיי האבק פאדלאגע, דער אין אפשפינלענריג
 געפורימטע אויסטערליש טיפענישען. אומענדליכע אין לארק

 די געווען משלים האבק בילרער אלערליי און וואזעם מנורות,
 גע• זיף האט ציטער דער ווארט: איין מיט צימער. פונ׳ם ט5פרא

 ווילעס רייצסטע די מיט גלאבץ אין פראלט אין פארגלייכען קאנט
פאטריציער. רוימישע די פון

 אי׳ געוואנדעלט בן׳חור האט חלומות, אין פארזונקען אלץ נאף
 האבק וואס זאצען, הערליכע אלע די פץ אנטציקט צימער, בערן

 האט ווארטען. ביסעל א מוז ער וואם ראם, ארומגעריננעלט. אים
 ארוים• זי וועט פארטיג, זיין וועט איראם נאר ווי געארט, ניט אים

 נע׳ האט ער רופק. אים שיקען וועט זי אדער אים צו קוטען
 האט הויז רוימישען אייננעאררענטען ניט יעדען אין אז וואוסט.

נעסט. פאר אויפנעס׳צימער אלם געדינט אטריום •ער
 דורכגענאנגען מאל, צוויי צימער ארום דורכגעגאנגק איז ער

 עפענונג דער אונטער אפנעשטעלט זיף מאל יערער מאל, דריי
 אריין. הימעל טיף־בלויען אינ׳ם ארויפצו נעקוקט און סופיט אין

בא׳ גענומק און ל*ז א אין אנגעשפארט זיף ער האט דערנאף
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 פארשיירענע זייערע אין שאטען אין ליכט פין שפיל די טראצטען
 ער אים. צו ארויסגעקוטען ניט אלץ נאף איז קיינער עפעקטען.

ני לאנג אזוי איו איראם וואס חידושען, צו אנגעהויבען זיף האט
 מאזא- קינציגעד רער אויף קוקען גענומען ווידער האט ער א. ט

 נחת" יענעם טיט ניט שוץ אבער פארלאגע, רער פין איק-ארבעט
 צוגע זיף און געבליבען שטיין ער איז אפט צייהער. וואם ריח

 נשמה. זיין אין פארגנבעט זיף האט אומגעדילר שטילע א הארכט,
 אים זי האט שטארקער אלץ פארנאנגען, ס׳איז צייט מער וואם

 ביישטק געקאנט ניט מער שיין ער האט לסיף און באהערשט,
 שטיל. טיפע די וואס חשד, אין אימהיימלאכקייט פין נעפיל דעם
 ארויסנע- האט חרר, גאנצען אינ׳ם געהעדשט האט וועלצע קיים,

 זיף פון פארטרייבען געפרובט שמייצעל א טיט האט ער רופען.
 האלט זי "א, בארוהיגט: אליין זיף האט און שפירוננען דאזיגע רי

 פלעצט זי אדער בלעמען, די שווארצען אין איצט אוודאי נאף
מיר. פאר קראגץ א

 גרייסארטי א באטראבטען נענימען און ציגעזעצט זיף האט ער
 אויף יליגראן-פארצירוננען;5 מיט רעדלאף אויף מנורה בראנזענע נע
 דעד אויף לאמפען־פיעדעםטאל, רער דערהויבען זיף האט זייט איין

 פריסטע• א געשטאנען פ׳איז וועלכען אר5 אלטאר, א —אנדערער
 *צו קייטעלאף, פיינע אויף געהאנגען זיינען ליצט-האלטער די רין;

 צוזאמען אלץ פאלמען-צווייגען, אראפגעניינטע צו געפעסטינט
 *געווא איז שטילקייט די איטנות. קונצינער פון מייסטערווערק א

 צוגעהארצב זיף האט ער דריקענדיגער. און דריקענדיגער אלץ רען
 הילף; שום קיין פארנוטען ניט האט אויער זיין — צוגעהארצט אין

אקבר. ווי אזוי שטיל נעווען איז פאלאץ דער
 אי/ שליח דער ניין, א — געווען? טועה זיף ער האט אפשר
 פון פאלאץ דער דאף איז דאם און מיצרית, דער פון געקימען

 ס׳האם סודותדיג ווי דערמאנט, אים זיף האט פלוצלונג אידערניי.
 אזר עפעם גערויש, שים א אהן טיר, די נעעפענט אים פאר זיף
געשעהען. עם איז אזוי ווי מאן, קיק א גיין מ׳רארף זיף. פין ווי

 גע. ניט איז ער שטיל ווי טיר. דער צו געלאזט זיף האט ער
 א הארט, און הילכיג אפגעקלונגען האבען טריט זיינע — גאנגען
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 נערווייאיש♦ געווארען איז ער שרעקען. צו אנגעהויבען זיף האט ער
 אבער עפענען. זי געפרובט ער האט טיר, דער צו צוגעקומען

 ער אונטעיגעגעבען. ניט זיף האט שלאם רוימישער שווערער רער
 אים איז בלוט ראם אומזיסט. — געטאן פרוב א מאל א נאף האט

 אנגעשטריינגט האט ער אדערן. די אין געווארען פארגליווערט
 געטאן. ניט ריר א אפילו זיף האט טיר די — כוחות זיינע אלע

 גע׳ ער איז רגע א בא^אלק, אים איז סכנה וועגען נעראנק א
טאן. צו וואם וויסען, צו ניט שטאנען,

שלעכטם? אים טאן צו נרונד א נעהאט האט אנטיאכיע אין ווער
מעסאלע! סיידען

 פאר׳ אין אידערניי? פון פאלאץ דאזיגער רער באטייט וואם און
 מירמעל׳ שניי׳ווייסע די , מיצרים פון לופט די געווייט האט הויז

 קונסט, גריצישער פון ס׳ווערק געווען איז קאלאנאדע שטי׳ינערנע
 אלצי רוים. פון גייסט רער נעהערשט האט אטריום אין דא אבער

 אמת, בעל׳הבית. רוימישען דעם אויסגעגעבען האט ארום רינג
 הויפט־גאם, באלעבטסטער דער אויף געשטאנען איז פאלאץ דער
 רציחה; א פאר ווייניג'צוגעפאםט צו געווען איז וואם ארט, א אויף

 בייזען דעם אויף גלויבען צו זעהר געווען איז דאם דווקא אבער
שונא. זיין פון גייסט

 זיין מגולגל; געווארען אויגען בן׳חורם אין י איז אטריום דער
 פאר׳ זיף פארשוואינדען, איז שיינקייט גאנצע זיין פראכט, גאנצע

 אויס אלץ מאלט מורא די פאסטקע. געמיינער א אין וואנדעלט
ליכט, שווארצען אין

 בן׳חור׳ן אריינגעבראכט האט פאסטקע א ווענען געדאגק דער
גרימצארן. אין

 אטריום אין זיינען לינקער דער צו און האנט רעצטער דער צו
 געפירט ספק בלתי־שום האבען וועלכע טירען, סף א נאף געווען

 זיינען זיי עפענען, געפרובט זיי האט ער אריין. שלאפצימערס אין
 אנגע׳ ער וואלט אפשר פארשלאסען. פעסט געווען אלע אבער

 אבער זיף האט ער אפגערופען. זיף אימיצער וואלט — קלאפט
 אייך• צוגעלייגט זיף האט און גערודער א מאצען צו געשעמט

לאגע. זיין באטראצטען צו דיוואן א

407



 שום קיק מער שוין האט רעם אין — אנגען6נע נעווען איז ער
וואם? צוליב און וועטען ביי אבער זיין. נעקאנט ניט ספק

 האט עי־ ארבעט? מעסאלעם טאקע ראם איז טאמער איז, ווי
 און זייטען אלע ריף א ארומגעקוקט זיף האט אויפנעהויבען, יףז

 די• געקאנט אים האט טיש יערער געטאן. שמייכעל א ביטול מיט
 זיינען פייגעל ווי נעזעהען, שוק מ׳האט אטת, כלי-זיין. אלם נען

 איר טיט שטייגען; גילרערנע אין אויף הונגער פאר אויסגעגאנגען
 ער קאן צימער אין מעבעל רעם נעשעהען; ניט ראם וועט אבער

 האט אק שטארק געווען איז ער טויער-ברעכערס, אלם באמצען
 די פארטערען פארצווייפלונג און רציחה גוואלטיג ווי געוואוסט,

בוהות.
 קיינמא; שוין וועט ער קימען. ניט ראך קאן אליין מעסאלע

 סי ווי אזוי קאליקע א נעווען איז ער ניין; צו אימשטאנד זיין ניט
 איטיצע, אונטערשיקען נעקאנט ראך האט ער אבער מאנירעם.
 אזוינם, זוכען דארפען ניט לאנג ער וועט אוודאי און אנדערש.

דערויף. גרייט זיין זאל וואם
 געטאז פרוב א איבעראניים האט און אויפגעשטאנען איז חור בן־

 אבער קול, א אויף הויף אויסגעשריען ער האט דערנאף טירען. די
 א5ע מעכטיגען אזא טיט צימער אין אפנעהילצט האט קול דער

 נאג זיין צונויפגעממען האט עי געטאן. ציטער א האט בן״חור אז
 צ זיף צוויננען צו און באהערשען צו זיף קאלטבלוטיגקייט צע

 דא און צייט קורצע א נאר ווארטען צו באשלאסען האט און רוה
עצה. א עפעם זוכען צו אנהייבען

 און דוה נשטה דער אין זיף בייטען מאמענטען אזעלכע אין
 צי" און אפפלום רער ווי אזוי פחד, און ביטחון אומרוהיגקייט,

 וויפיל געוואיסט, ניט אליין האט ער — ענדלאף ים. אין פלוס
 אויספיר, צום געקימען ער איז — אריבער דערווייל ס׳איז צייט

 פאלאק רער טעות. א פון אדער צופאל א פק קרבן א איז ער אז
 בעל״הבית, א זיק ערגעק דאף ס׳מח ס׳איז, וועמען דאף געהערט

 דאן איטיצער וועט ביינאצט אדער אווענט אין און אויפזעהער, א
גערולד! נאר אטריום. אין אריינקוטען
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 באשלא־ ער האט מחשבות, טעי אזעלבע טיט זיף בארוהעט
ווארטען. צו ווייטער יטען

 בן• פאר זיף האט וואס שעה, האלבע א נאך אריבער ס׳איז
 טיר, די זיף האט פלוצלונג ליינגער. סף א אוועקגעצויגען חורן
 פארמאצט און אויפנעעפענט אריין, איז ער וועלצער דורך

 עס האט ער אריינקוטען. זיין ביי פריהער ווי שטיל אזיי פונקט
באמערקט. גארניט אפילו
 צץ ווינקעל אנטקעגענדיגען דעם אין געזעסען גראדןדאן איז ער

אויפמונטערן. נעמאכט אים האבען טריט פון קלאנג דעי ציטער.
 דאס און געטאן טראצט א ער האט—געקומען״ זי איז "ענדלאף

 פאר־ און שמהה פאר קלאפען צו אנגעהויבען אים האט הארץ
לייכטערונג.

 *סקרי א פון באגלייט שווערע, געווען זיינען טריט די אבער
 זיילען באגולטע די סאנראלען. גראבע פון גערודער פענדיגען

 *צוגענאג רוהע איז ער טיר. די פארשטעלט בן״חירן פון האבען
 אין אים. אן אנגעשפארט זיף האט און זיי פון איינעם צו גען

 פון איינע שטימען, מאנסבילשע דערהערט ער האט רגע דער
 אויף עפעם זיי האבען גערעדט געגארגעלטע. א אין גראבע א זיי
 קיץ פארשטאנען ניט האט ער און לשון אויסטערלישען א

ווארט. איין
 זיף אומבאקאנטע די האבען צימער, דעם אין זיף ארומקוקט

 זעהען. געקאנט איצט זיי האט בן־חור אז אזוי לעקם, גענומען
 טוני• קורצע אין מאנספארשוינען הויכע צוויי נעווען זיינען דאם
 געווען ס׳איז נבר. אמתער א אויסגעזעהן האט זיי פון איינער קעם;

 ניט און בעל-הבתים קיץ ניט הויז אין דא זיינען זיי אז קאנטיג,
 אוים־׳ זיי האט געזעהן, דא האבען זיי וואם אלצרעג, דינער. קיץ

 ארוט• און באטראצט זיי האבען אלצרינג אויסטערליש, געוויזען
 פאר• ווי אזוי עפעם איז אטריום פראכטפולע דאם געטאפט,
 טענשען דאזיגע די פון נעגענווארט דעד דורף נעווארען שוועכט

 פוג׳ קלאם. נידעריגען צום נעהערט אוים, ווייזם האבען, וואם
 זייער פין שטייגער זיצערער דרייסטער דער האט דעסטוועגען

 דא זיין צו רעצט א האבען זיי אז געזאגט, עדות זיף האלטען
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 אבער עניין. א עפעם וועגען געקומען זיינען זיי אז פאלאץ, אינ׳ם
אהער? רא בריינגען נעקאנט ארט6 זיי האט עניין א פאר וואס

 צימער איבערן געוואנדעלט זיי. האבען פלוידערענדיג לעבעדיג
 בן״חור וועלכען אן זייל, דער צו נעהענטער אלץ נעקומען און
 געבלי־ זיי זיינעץ אים פון ווייט ניט אננעשפארט. געשטאנען איז
 נע• זיף האט וועלכע סטאטוע, א אויף פארקוקט זיף שטיין בען

זץ. רער פון שטראלען קרום־אריינפאלענדיגע די אין באדען
 בן״הורן האט וואם אומדערקלערלאכע, דאס סודותדיגע, דאם

 שוין האבען מיר ווי געווען, איז פאלאץ, אין דא ארומגערינגעלט
 זיצערקייט. זיין פאר מורא א אים אין אויפצווועקען גענוג געזעהן,

 אוטבאקאנטען געזונטען גרויסען אינ׳ם האט ער אז איצט, און
 געקרוינט נעצטען איז וועלצער נארמאן, דעם דערקאנט ווידער

 אין וואט און פויסטען״קאמף אין זיגער אלם צירק אין געווארען
 זיין דערזעהי האט ער אז לערער, זיין רוים אין געוועזען אמאל
 מיט און וואונדען סף א פון שראמען מיט באדעקט פנים,

 די באטראכט האט ער אז אינסטינקטען; ווילדע פון שטעמפעל א
 אנטוויקעלטע וואונדערלאף זיינע, איברים נאקעטע מוסקולדיגע

 רי׳ די און פלינקייט, און קראפט פון פראקטיק, און איבונג דורך
 ס׳הארץ, געטאן קלאפ א אים האט • פלייצעס, טעכטיגע זיגע
 לעבען זיין אז דערפילט, גלירער די אין שוידער א טיט האט ער
סכנה. אין איז

 אוט- די אז אויטערגעזאגט, אים האט אינסטינקט געהיימער א
 צו זיינען נעפינען, איצט זיף האט ער וועלצע אין שטאנדען,

 ווי ניט מער זיין זאלען זיי אז רציחה, א צר צוגעפאסט נוט
 זיינען געקומען און מעררער, אונטערגעקויפטע זיינען ראם צופאל. א

 אומרוהינק א נעווארפען האט ער אים. צ/טויטען פאלאץ אין זיי
 שווארצאוי" יונגער א געווען דאם|איז חבר; נארמאנם ^אויפ׳ן בליק
 יידע ב איר. א — אויסזעהן אויפ׳ן מאן, שווארצהאריגער אין גינער
 דער אויף נלאדיאטארען ווי אזוי אנגעטאן געגאנגען זיי זיינען

 בן" האט אומשטאנדען, אלע דאזיגע די אפנעוואויגען ארענע.
 מ׳האט אז האבען, געקאנט ניט ספק שום קיין מער שוין חור
 רא, כוונה. א מיט אריין פאלאץ אין אהערצו אריינגענארט אים
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 צו באשערט אים איז לוקסוס, און פראכט דאזיגער דער צווישען
הילף. ס׳איז וועלכער אויף האפענעג שום א אהן שטארבען,

 אויף רא נעקוקט עד האט טאן, זאל ער וואס וויסען, צו ניט
 זיין אין און אומבאקאנטע, צוויי די פון יענעם אויף דא דעם,

 אונזער ווען פראצעם, אויסטערלישער דער פארגעקומען איז מוח
 פאר פארכיי גייט זיינע פרטים מינדסטע אלע מיט לעבען גאנץ

 די מענשען. אנדער א פוץ ס׳לענען ווי עפעם אויגען, אונזערע
 איבערגע• האט גאט ווען ניצחון, געכטינען רעם אן ערינערונג

 גע• אים אין האט זיינעם, דס״שונא דעם הענט זיינע אין געבען
 פין קוואל דער איז דאם וואס זיך, אין אמונה זיין שטארקט

געפאר, פון שעה דער אין קראפט
 אראפגעוואר" קאפ, דעם אפגעדעקט גארטעל, זיין אפגעגורט

 איין אין געבליבען און מלבוש אירישען ווייסען זיין זיף פוץ פען
 קאמף צום צוגעגרייט זיף ער האט שונאים, זיינע ווי אזוי טוניקע,

 אגגעשפארט הענט, צונויפגעלייגטע מיט גייסטיג. אי פיזיש אי
געווארט. רוהיג ער האט זייל דער אן

 נאר- רער האט נאד, וויילע קורצע א סטאטוע די באטראכט
 דעם אויף הבי זיין צו עפעם געזאנט און אומגעקוקט זיך מאץ

 אומגעווענדט ביידע זיף האבען זיי לשון. אומפארשטענדלאכען
 דורבגעווארפען •זיף דערנאף, בן־חורן. אויף געטאן קוק א און

אים. צו נעהענטער צוגעגאנגען זיי ווערטער,זיינען פאר א נאף מיט
לאטיין^ אויף געפרעגט ער האט — איר? זייט ווער —

 זיין געמאבט ווייבער ניט אגב האט וואם שמייבעל, א מיט
געענטפערט: נארמאן דער האט פרצוף, גזלנישען

בארבארען. —
 רא איר דארפט וועמען אירערניי. פון פאלאץ רער איז דאם —

מיר. ענטפערט און שטיין בלייבט האבען?
 טאן א אין געוואיען ארויסגעזאגט זיינען ווערטער דאזיגע די

 און געבליבען שטיין ניט-ווילענדיג ווי זיינען זיי באפעלער. א פון
געטאף פרעג א זייט זיין פון האט נארמאן דער

ביסטו? ווער און —
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 איננאנצען קאפ רעם פארווארפען דערביי האט ריז רער אין
אהינטער.

 זא מעשה, א געהערט עפעם האב איך צא!—בא—כא —
 גע" האט וואס קוה, א פון געווארען געבארען גאט א איז אמאל
 צו געווען בכוח ניט וואלט גאט א אבער זאלץ; שטיין א לעקט

אידען. א פין רוימער א מאבען
 צו געזאנט עפעס ווירער ער האט לאצען, צו אויפנעהערט

 צו נעהענטער טריט א געמאכט זיי האבען ביירע און חבר, זיין
בן״חורן.

 ון5 אפגייענדיג אפגערופען, זיך בן״חיר האט — האלט! —
ווארט! איין — זייל. דער

נעבליבען. שטיין ווידער זיינען יענע
 פארלייגט טאקט, דער געענט&ערט האט — ווארט! איין —

 האלטענ־ אייג אין ברוסט מעצטיגער דער אויף הענט גרויסע ליגע
 זיין רויטלען צו אנגעהויבען שוין האט וואס רציחה, די דיג

רייך! טא ווארט? איין נאר — פרם.
נארמאן, דער טארד ביסט דו —

אויגען. בלויע זיינע צועפענט ברייט האט ריז דער
 רוים, אין לאניסטא א געווען ביסט דו —

יע. אויף קאפ מיט׳ן געטאן שאקעל א האט טארד
תלמיד. א דיינער געוועזען בין איך —
 אפשאקלענדיג נעענטפערט, נלאדיאטאר דער האט — ניין, —
 אירען איין קיץ אז בארד, אירמיגס ביי שווער איך — קאפ, מיט׳ן
פעכטען. פץ קונסט די געלערנט ניט איך האב

יע. אז דערווייזען, וועל איך אבער —
אזוי? ווי —
טויטען. מיך אהער דא געקומען זייט איר —
נעטראפען. האסט —
 נעראנ־ אין טיר מיט טאן פרוב א זיך חבר רער זאל טא —
 דיינער בין איך אז אים, אויף רוייזען דיר וועל איך און בעל,

תלמיד, א
 האט ער הנאה, פאר אויפגעלויצטען האט פנים סאקס דעם
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 רער טיט געענטפערט האט און חבר זיין טיט דורכגערעדט דך
שפיל; שייגער א אייף דך ריצט וואט קינן/ א פון תטיטות

אנצוהייבען. ווען זאגען, וועל איך וויילע! א ווארט —
 דיוואנען די פון איינעם פוס מיט׳ן ארויסגעשטופט האט ער
 גאנצען זיין טיט אויסגעצויגען זיך האט און צימער טיטען אויפ׳ן

 דך געמאצט חיים; רער אין ווי אדי קערפער אומגעלומפערטען
נעזאנט: ער האט באקוועם,

אן! הייבט איצט נו —
 אויף געטאן לאז א דך בן-חור האט שיהיות איבעריגע אהן

געגגער. רעם
געזאנט. ער האט — דך. פארטיידיג —

נעראנגעל. צו גרייט הענט די אויפגעהויבען האט יעגער
 לויט אנדערן דעם אנטקעגען איינער ביידע אדי שטייענדיג

 ניט אויסערליך די האבעץ פעכט״קונסט, דער פון כללים אלע
 זיינען די אדרבה, אומגלייכהייט;[ שים קיין במעט ארויסגעוויזען

 אויף נאר ברידער. ווי אדי אנדערן צום איינער ענליך נעווען
 שמייכעל ביטחונדינער א געשוועבט האט פנים פרעמדענס דעם

 אנט׳ פינסטערע אויסנעדריקט האט געדכט בן״חורס ווען בשעת
 און קרא£ט א ס׳אר געוואוסט, געגנער דער וואלט שלאסענקייט.

 דאזינער דער אונטער פארבארנען איז עם בריהשאפט א ס׳אר
 ביירע התראה. אלם אים געדיגט עם וואלט אנטשלאסענקייט,

טויט. און לעבען אויף קאמף א ס׳איז אז געוואוסט, די האבען
 באווענונג א געמאכט האנט רעצטער דער מיט האט בן־חור
 אפצוווערען האט זיינער געגנער דער אנצופאלען. אויף כלומרשט

 ד האט בן״חור האנט. לינקע די אויסגעשטרעקט ביסעל א דך
 מעב׳ זיין מיט קלעם רער אין ווי אזוי ארייננעכאפט תיכף״וטיר

 גע• ד האט רורער־דינסט יארענלאנגער רער וואם האנט, טיגער
 אדי געקוטען איז באיועגונג דאזיגע די שטאל. ווי שטארק מאבט

 קיין נעהאט ניט האט ער אז נלאדיאטאר, פאר׳ן אומנעריכט
 אים פארדרייען פאראוים, זיך טאן ווארף א שיצען. צו דך צייט

 רעם טאן קער א פלייצע, רעבטער דער צו האלז ארום האנט יי
 ליג" פרייער רער טיט און זיך צו זייט לינקער דער טיט ויינד
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 נאקעטק איבערן זעץ מורארינען א אים *דערלאנג האנט קער
 קיין רגע. איין געדויערט האט אלץ דאם—אויער אונטערן האלז

 אוטגליקליצער דער באדארפט. ניט שוין ער האט זעץ צווייטען
 ניט פיפם קיין אפילו עוד, רער צו אל5 א געגעבען האט קרבן

אומבאוועגליף. געבליבען איז און נעטאן,
טאררי. צו נעטאן קער א זיף האט בן״חור

 ביסט דו — בארד אירטינם ביי שווער איף גוט! איי, —
 אויפזעצענדיג זיך אויסנערופען, יענער האט — ביינערי מיט יונג א

געזאנט: און פונאנדערגעלאכט זיף ער האט דערנאף דיוואן. אויפץ
 ניט אים אליין אפילו איך וואלט בעסער א>א׳בא!5 —

געפטרט.
 קאפ פון בליק קאלטען א מיט בן-חורן אפגעמאסטען האט ער

 נעזאנט האט און אויפגעשטאנען ער איז דערנאף ים.5 די ביז
התפעלות: ניט״באהאלטענער טיט

 קונץ-שטי• א קונץ״שטיקעל, א מיינם טאקע ראך איז דאם —
 שו• רוימישע די אין צייט יאר צעהן שוין לערן איף וואס קעל,
ביסטו? ווער-זשע איד. קיין ניט ביסט דו ניין, לען.

דואומוויר? דעם אריוסן, געקאנט האסט דו —
פאטראן! מיין נעווען איז ער שאלה! א אריוסן? קווינטום —
זץ. א געהאט האט ער —
 פנים גזלניש זיין איבער און געזאגט טארד האט — יע —

 דעם האב איף — ביינקשאפט פון אויסדרוק א געלייגט זיף האט
 פון מלף א אויסוואקסען נעקאנט וואלט אים פוץ געקאנט. יונג

האב איף גוט. זעהר אים צו נעווען איז קיסר דער גלאדיאטאר. א
נא-. עם האסט דו וואם קונץ״שטיקעל, יענץ אויסגעלערענט אים

האט וואם דער נאר אט׳א-דעס׳א. אויף אויסנעפרובט וואם
קראנץ איין ניט דערווייזען. עם קאן מיינע, ווי הענט אזעלכע

קונץ־שטיקעל. דאזינען דעם פארדאנקען צו איף האב
אריום. פון זין יענער עם בין איף —

 אויפמערקזאם אים האט און אהינטער אפנעטראטען איז מארד
 א אננעצונדען פלוצלונג זיף האט אויגען זיינע אין באטראכט.

האנט. די בן־חורן אויסגעשטרעקט ער האט לאכענדיג פרייר. אטתע
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 גע׳ דא וועל איך אז נעזאנט, האט ער אבי א״כא?5*א5 —
 אזעל• טויטען רואם אידעץ, א ון5 כלב א אירק, א אידען, א £ינק

געטער. די פאר מצווה נרעסטע די איז ען5
 נעפרענט, בן׳חור האט — נעזאגט? דיר עם האט ווער —

האנט. דערלאנגטע די אננעמעידיג
כאיכא״כאי מעסאלע, דער אט —
טארר? ווען, —
אווענט. אץ נעכטק —
פארוואונדעט. איז ער אז געמיינט, האב איך און —
 האט ער גיין. קאנען ניט קיינמאל מער שוין וועט ער —

 יפורים פאר קרעכצענדיג אץ בעט זיין צו רופען געלאזט מיך
הרנענען. דיך נעהייסען

 האם מעםאלעם געווארען אפגעשילרערט ס׳איז לעבעריג ווי
 געווארען, קלאר אין בן־חורן ווערטער! געציילטע דאזיגע די אץ
 אשטענ׳ זיין אים אר5 ער וועט לעבט, רוימער רער כל׳זמן אז

 די תחבולות. אלע מיט פארפאלגען אים וועט און סבנה דיגע
 געבליבען אים איז לעבען צושטערטען זיין אין טרייסט איינציגע

 נע־ עקשנותדיג אזוי זיך ער האט דעריבער נקמה! נאר אצינד
 אין פארשפילט האט ער רואם׳ פארמענען, דעם אן קלאמערט

 געדאנק, אץ באקלערט האט בן׳חור פנבלט׳ן. מיט געוועט רעם
 רשות אין האט זיינער דס׳שונא דער וועגען און מיטלען יויפיל

 זאל פארוואם צוקונפט. רער אץ אים שאדטען און שטערען צו
 מער׳ רעם מיטלען? רוימערם רעם צו ווענדען ניט אויך זיף ער

 אויך קאנען אים, טויטען צו ארנטערנעקויפט מ׳האט וואם יער,
 ניסיון דער מקח. דעם העכערען נאר אים מ׳רארף דינגען. אנדערע

 דאזי׳ רעם גרייט נעווען שוין איז בן׳חור און גרוים, נעווען איז
 געפא׳ צופעליג בליק זיין איז פלוצלונג נאכצוגעבען. ניסיון גען
 רער אויף געלעגען איז וועלכער געגנעי, טויטען זיין אויף לען

 אויף אים, אויף ענליך זעהר ארויפצו, פנים בלייכען מיט׳ן ערר,
כן׳הורץ.

 ער און מוח, זיין אין דורצנעבליצט האט נעדאנק נייער א
געפרעגטג האט
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 הרגענען פאר צוגעזאנט דיר מעפאלע האט וויפיל מארד, —
מיך?

פעסטערציעם. טויזענט —
 איך רו$ם טאן, וועסט דו אויב און באקימעך זיי וועסט דו —

צוגאב. א טויזענט דריי נאך קריגסטו הייפען, דיר וועל
קול. אויפ׳ן חשבונען אננעהויבען האט ריז דער
 ריי• רעם פון טויזענט; פינף געוואונען איך האב נעצטען —

 איידע־ טויזענט, פיר מיר ניב טויזענט; זעקם איז—טויזענט מער
 שטאל ריר פאי שטיין וועל איך און טויזענט, פיר נאך אריוס, לער

 האמער. זיין׳ טיט טויטען אליין ר א ט אפילו מיך מעג אייזען, און
 פאט• פאלשען רעם הרגענען ורעל איך און טויזענט פיר מיר גיב

 ארויפלייגען נאד דארף איך הייפען. מיר וועסט דו אויב ריציער,
אדי. אט — מויל זיין אויף האנט מיין

 דאם זיך פארדעקענדיג באשיינפערליך, געוויזען עס האט ער
לאפע. אוטגעלומפערטער זיין טיט מויל

 פעם׳ טויזענט צעהן—געזאנט בן״חור האט—סארשטיי איך —
 איטשטאנר זיין וועסטו מטמון אזא מיט אייגענם. א איז טערציעס

 לע• וויינהויז א דארטען עפענען רוים, קיץ צוריק זיך אומציקערען
 רעם פאר פאסט עם ווי לעבען, א פירען און צירק מאקסימם בען

•פעצט׳מייסטערס. די צווישען ערשטען
 פאר־ פאר צושיינט זיך האבען פנים ריזס דעם אויף שראמען די

פערפפעקטיווע, מין אזא פון געניגען
 האט — סעסטערציעם טויזענט פיר געבען דיר וועל איך —

 פארגיסען דארפען נארניט וועסט און נערעדט ווייטער בן־חור
 חבר דער ער, איז טארדי אוים, טיך הער דערפאר. בלוט קיין

מיר? אין נעראטען ניט דיינער,
 עפעל איר זייט ביירע אז שווערען, געמאגט וואלט איך —

בוים. איין פין
 ורעל אים און טוניקע זיין אנטאן וועל איך אויב איז גוט. —

 דיר, מיט איך ביירע, מיר אץ מלבושים, מיינע אין איינוויקלען איך
 דא, איבערלאזען מיר וועלען אים און דאנען פץ אוועקגיין וועלען

 סעסטערציעס טויזענט דיינע באקומען געקאנט ניט רען וואלסטו
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 טויטער דער אז איינריידען, נאר אים דארפסט רו מעסאלען? כיי
איך. בין

 זיף האבק טרערען אזש פונאנדערגעלאצט, זיף האט טארד
באקק. די איבער געקייקעלט אים

 צעהן קיין קיינעם נאף זיינען גרינג יאזוי צא׳צא״כאיכא! —
 מאק- לעבק וויינהויז א און אנגעקומק! ניט סעסטערציעם טויזענט

 טרא> א ניט זאגען, ליגען א פאר נאר אלץ ראם און צירק!.. סימם
 פון זון האנט, דיין מיר, ניב כא-צא־כא! פארגיסק! צו בלוט פען

 וועסט רו אז כא!*א5בא״ און,.. איבער זיף טו אפגעמאכט! אריוסי
 זיף אריינכאפק פארגעסען ניט זאלסטו רוים, אין זיין ווען־עם־איז

 איר׳ ביי שווער איף נארמאן. רעם מארד פון וויינהויז רעם אין
 איף ווען ודיין בעסטק מיט׳ן זיין מכבד דיף וועל איף בארד, מינם
אליין. צעזארן ביי בארגען מוזען אפילו אים זאל

 האט בן־חור און הענט, די געגעבען מאל א נאף זיף האבק זיי
 דערנאך דערהרגעטען. דעם מיט קליירער די מיט געביטען זיף

 אין בריינגען שליח א וועט ביינאצט אז אפגערעדט, זיי האבק
 ריז דער האט דאן סעסטערציעם. טויזענט פיר די וואויגונג טארדם

 האט ער און אויפגעעפענט זיף האט זי טיר; א אין אנגעקלאפט
 וואר חדר, דערבייאיגען א אין אטריום פון בן״חורן ארויסנעפירט

 אייבער-בגדים גראבע די זיף אויף ארויפגעצויגען האט איד דער
 זיף־ זיי האבק אמפאלום ביים פויסט-ראנגלער. טויטען דעם פון

צושיידט.
 וויינהויד דעם אויפצוזוכק אריום, פון זין פארגעס׳זשע, ניט —
 געהערט ראם איז וואו כז־כא-כאי צירק! מאקסימם דעם לעבען

 אירמינם כיי — עשירות אזא פארדינק צו גרינג אזוי געווארען,
אפהיטען! ריף זאלק געטער די בארד!

 לעצטען א געווארפען בן׳חור האט אטריום, פון ארויסגייענדיג
 אידישע די אין געלעגען שוין איז וואם טויטען, דעם אויף בליק

 אי ענליכקייט די בארוהיגט: אינגאנצען זיף האט און מלבושים,
 ווארט האלטען וועט טארד אויב איינגעגעבק. מאדנע ןעוועזק

סוד. אייביגער א בלייבען חילוף דער וועט אויפזאגען ניט וועט און
* * *
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 דערציילט הויז אץ סימאנידעסן ביי בףחור האט אווענט אץ
 דעם אץ אים מיט פאסירט האט וואם אלצדינג, זקן איירעלן דעם

 אדום טעג עטליכע אין אז נעבליבען, ס׳איז אירערניי. פץ פאלאץ
 צו אויספארשונג, עפענטליצע א אויסרופען לאזען סימאגירעם וועט

 אויך אריום. פון זון פארפאלענער רער זיך ס׳נעפינט וראו דערגיין,
 מאקסעג" דעם וועגען וויסען צו נעבען נעווארען באשלאסען איז

 וועט אויפדעקען, ניט זיך וועט סוד רער אויב קאנסול. דעם ציום
 אינגאנצען זיך האבק נראטום און מעסאלע אז סימן, א זיין ראם

 אוועקלא• זיך פריי און אומגעשטערט קאן בן־חור און בארוהינט,
משפחה. פארלארענע זיין זוצען ירושלים, קיץ זען

 לעג• זיין אין זיצענדיג סימאנירעם, האט זיך געזעגענען ביים
 אלדאם בן־חורן אנגעוואונשען דאך־טעראסע, רער אויף שטול
 גע" טאטען א פוץ ליבשאפט און צערטליכקייט רער מיט און גיטם

טרעפ. די ביז באלייט אים האט אפתי־ וועג. אויפ׳ן אים בענטשט
 צו קיטען וועסטו אסתר, מאטען, מיין געפינען וועל איך אז —

שוועסטער. א תירצה׳ן פאר זיין וועסט און ירושלים קיץ אוגז
נעטאן. קוש א זי ער האט ווערטער די מיט
ברודער? א פון קוש א נאר געווען דאם איז
 ארי" זיך ער האט אכסניה לעצטער אילדערימם פץ ווייט ניט

 אים אויף געווארט שוין האט דארטען טייך. איבערן בערגעשיפט
 וועג״ווייזער. אלם דינען גערארפט אים האט וועלצער אראבער, א

פערד. די ארויסנעפירט מ׳האט
געזאגט. אראבער דער האט — דיינער איז דער אט —

 איז דאם ערשט — פערד אויפ׳ן נעטאן קוק א האט בן״חור
 אלע פון נערימטפטער דער און נעשווינדסטער רער אלרעבאראן,

 בן״חור ליבלינג. שייכם דעם סיריוסן מיט צוגלייך קינדער, מירעס
 בעסטער, דער מתנה, דאזיגער דער מיט אז פארשטאנען, האט
 זיין געשאנקען אים ערי האט פארמאגט, האט שייך דער רואם

הארץ.
 און הרוג דעם ארויסנעטראגען אטריום פון מען האט ביינאצט
 גרא• צו שליח א נעשיקט ניך אויף האט מעסאלע און כאגראבען.
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 טויט אין בףחור רוהיג: זיין שוין מאג ער אז ידיעה, א מיט טוסן
געווים! אויף שוין דאסמאל און

 מאקסימם לעכען געעפענט זיך רוים אין האט ארוס צייט א אין
 אויפשריפט: א געוועזען איז טיר דער איבער און וויינהויז א לצירק

נארמאן. דער טארר

טייל. פערטער סוף



*

טייל פינפטער



אייבם. קאפיטעל

.6 נומער קאמער

 בן־חור וועץ נאבט, יענער זינט טעג דרייסיב אריבער שרן ס׳איז
 אין אילרערים שייף מיט׳ן ציהען צו אנטיאכיע פארלאזען האט
אדיין. מדבר דער

 גע" יהודה פון רעגירונגם־קרייזען די אין איז צייט דעד פאר
 אזויפיל, אויף לכל״הפחות גדרם פארענדערונג, גרויסע א ווארען

 ווא" העלר: אונזער ©ון גורל דעם געווען נוגע איז זי וויפיל ארף
 פי• פאנטיום ארט זיין אפטרעטען געמוזט האט גראטוס לעריום

לאטוס׳ן.
 געקאסט באמערקט, אורחה אגב האט, פארענדערונג דאזיגע 'די

 האט דאם געלט• רויטיש אין טאלאנט ©ינף גענויע סימאגידעסן
 דע• איז וועלפער פאוואריט, קיסרס דעם טעיאיוסן, באצאלט ער

 אוי" טאכט. זיין פון שטאפעל העפטטען אויפ׳ן געשטאנען מאלט
 אמיגלאב־ בן־חורן דערטיט געבען געוועזען סימאנירעם איז טען

 ירושלים אין זיין חוקר״ורירש צו פערזאן זיין פאר סכנה אהן קייט
 דאזי• צום שוועסטער. און טאטען זיין וועגען סביבה דער אין און

 וואס געלט, די באשטימט דינער טרייער דער האט צוועק גען
 ד באצאלט פארלארען. אים ביי האבען חבירים זיינע און דרוזוס

 ווימער יונגע דאזיגע די זיינען זייערע, נעוועטען פארשפילטע
 וועגען פראגע די הגם מעסאלען, דס״שונאים געווארען — אלע

אפען. געשטאנען רוים אין באך איז אים אראפזעצען
באשטימונג, פילאטוסעם נאך ארום צייט קורצער א אין שרן
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 רער אין נג פארענדערו די אז איומגעזעהען, דך אירען די האבען
גוטען. צו נישט *זי פאר איז ממשלה

 ביז" דעם אפבייטען באדארפט האבען וואם קאהארטעם, די
 שטאט אין אדיין זיינען אנטאניע, שלאם פון גארניזאן אהעריגען
 וינער איינווא די האבען פריה רער אין מארגען אויף און ביינאכט.

 ווענט די אויף דערזעהן זאך ערשטע די שלאם ׳ן טיט שבנית אין
 אדלערם רוימישע קיסר, פון ביוסטען פעסטונג אלטער דער פון
 קיין געטאן לאז א דך האט המון אויפגערענטער דער קוילען. און

 ער רחמים, געבעטען אים און רעדרענציע, פילאטוסעם אין קיסריה,
 פינף מיט טעג פינף בילרער. פארהאסטע די אוועקנעמען זאל

 ווא־ ביז פאלאץ, זיין פון טויערען די באלאגערט די האבען נעצט
 איןצירקאריין די ארייגצולאזען געווען מסכים האט פילאטום נען

 פארזאמעלט, דארטען דך האבען די אז אונטערהאנרלונגען. אויף
 געשרא" די האט און סאלראטען מיט ארומרינגעלט די ער האט
 שטע" דך וועלען די אויב אויסקוילען, לאזען די וועט ער אז קען,
 אידען די האבען ווירערשטאנד א אנשטאט אבער אנטקעגען. לען
 העל" זייערע אויסגעשטרעקט ערד, דער אויף אנירערגעלייגט דך
 יי׳ א שטארבען, צו בעסער גרייט זיינען די אז ערקלערט, און זער
 ביל" די מיט זיין מטמא שטאט די מ׳זאל אז דערל^זען, צו דער

 געווא־ נשתומם איז פילאטום •זרה. עבורה בעצם זיינעץ וואם דער,
 גע" האט און אירען די פון שטאנדהאפטיגקייט דער איבער רען

 מיליטער״צייכענס רוימישע די געהייסען האט ער נאכגעבען. מחט
 גרא" וואו קיסריה, קיין צוריק בריינגען בילדער קיסרם דעם און

 .גאנצע די געהאלטען די פארזיכטיגקייט קלוגער אין האט טוס
ממשלה. זיין פון יאר עלף

 ביי" זיין מפסיק טיילמאל איז רשע גרעסטער דער אפילו אבער
 געווען אויך אח אזוי מעשים. גוטע דורך לעבענס״שטייגער זען

 האט שטעלע, זיין אויף ארויף אח ער ווי באלד פילאטוסן. מיט
 תפיסות אלע פון רעוויזיע אגענויע מאכען צו פארארדענט ער
 שבויים אלע פון רשימה א ארויסגעפאדערט האט און יהודה אין
 גע" פארמשפט זיינען די וועלבע פאר פארברעכענם, די פון אין

באוואוי• ספק שום אהן אים האט דערצו געפיינקעניש. צו ווארען
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 נענו" האט ער וואס אחריות, גרויסער רער פין נעפיל דער ען1
 בא־ ווערען וואם באאמטע, מיט איז סדר דער ווי זיף, אויף מען

 הא" אבער, צאלק דער שטעלעס. פאראנטווארטליכע אריף שטימט
 זי האט פאראררעמננ, זיין פון רעזולטאטען מטע די אויף פענדיג

 צייט ערשטע רי לצל״הפחות, איז, און מטען צו אויסגעטייטשט
באפרידיגט. געווען
 זא־ אומגלויבלאכע אנטפלעקט האט תפיסות די פון רעוויזיע די
 פריי, דער אויף ארויסגעלאזט מען האט שבויים הונדערטער כען.

 חטאים, שים קיץ אויסזוצען נעקאנט ניט זיי קעגען מ׳האט ווארום
 שוכני" פאר נעהאלטען לאנג שוין זיי מ׳האט וואם אנדערע, סך א

 אויסטערלישער נאף אבער וועלט. נאטם אויף ארוים זיינען עפר,
 דער נאר ניט וואם תפיסות, אנטפלעקט מ׳האט וואם נעווען, איז

 הא" גופא ממונים די נייערט זיי, פץ נעוואוסט ניט האט פאלק
 אויסקימען אונז וועט אזעלצען פאל איין זיי.,. אן פארנעסען בען

 געשעהן וואס אלץ, ווי משונה׳רינער אץ באשרייבען,? צו אצינד
ירושלים. אין דווקא ער •איז

 זיף וועט לעזער דער ווי האט, אנטאניע שלאס״טורים דער
 מוריה. בארג הייליגען פינ׳ם דריטעל צוויי פאיממען דערמאנען,
 הורקמם יוחנן האט שפעטער מוקדונים. די אים האבען אויסגעבויט

 בית" דעם שיצען צו פעסטונג א אץ שלאם דעם ־איבערנעמאצט
 פאר געהאלטען פעסטונג די מען האט צייט זיין אץ שוין המקדש;

 נייסט אינטערנעמערישער דרייסטער דער אבער איינצונעמען. נישט
 פאר" האט ער באנוגענט. ניט דערמיט זיף האט הוררוסען פון

 אץ ביניין גאנצען דעם פארברייטערט מויער־ווענט, די שטארקט
 צו" שפייצלערם, ווארשטאטען, ארסענאלען, באראקען, צונעבויט

 נעלאזט האט ער תפיסות, כל׳ערליי אבער דערהויפט סטערנעם,
 אייג־ טיפע דארטען אייסנעבויערט פעלז. פעסטען דעם אויסגלייבען

 מעצטינע די ווענט. הויכע זיי אויף אויפגעבויט האט און שמטען
 בית• מיט׳ן פארבונדען דאן ער האט ביניין גאנצען פונ׳ם מאסע

 האבען דאף איר פץ וואם קאלאנארע, הערליצער א דורך המקדש
 האט מצב אזא אין אט בית״המקדש, פונ׳ם הויפען די נעזעהן ■זיף
ארי• רשות הירדוסעם צץ איז ער בשעת שלאם, דער געפונען £יף
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 ארויפגעזעהן האבען רוימער די רויטער. די פון רשות אץ נער
 האבק .און בימין פונ׳ם מעלות איבעריגע די אין שטארקייט די

 לל5ב זיי זיינען דערויף וואם צוועקען, זייערע פאר אויפגענוצט אים
 גראטופעס פון צייט גאנצער דער פאר בריות. גרויפע געוועזען
 טיט ציטאדעלע אלם געדינט אנטאגיע שלאם דער האט ממשלה

 א געווארפק האבק תפיסות אונטערערדישע זיינע גארניזאי. א
 קאהארטען די ווק פאלק, דעם וויי מורדים. אלע אויף אימה

 •6אוי א דערשטיקק צו טויערן זייערע €וץ איויסקומען פלעגק
 ווערען אריינגעפירט פלעגט וואס אידק, דעם ארך וויי שטאנד!

 אונטערערדישע די אין פארשווינדק צו טויערן דאזיגע די דורך
הפיסית!
 סיפור-המעשה. אונזער צו אוטקערען ווידער זיך לאמיר אבער

* *
 די פון רשימות די וועגען באפעל פראקוראטארס נייעם דעם

 מ'האט און אנטאגיע שלאם אין אייך אנגעקימען איז געפאנגענע
 איז ארום טעג צוויי אין געווען. מקיים פינקטליך דארטען אים
 קע־ זיין פין געווארען ארויפגעפירט אומגליקלאצער לעצטער דער

 גע• שוין איז טריבון פונ׳ם טיש אויפ׳ן חקירה־ודרישה. צו מערל
 צום פארטיג טאבעלעס, אין אויסגעפררט באריצט, דער לעגען

 צו וועג אויפ׳ן זיין שוין ער וועט ארום מינוט פינף אין אפשיקען.
 פאלאץ אילם אפגעשטעלט געהאט דאן דך האט וואס פילאטוסן,

ציון. בארג אויפ׳ן
 לופטיגער געראמער, א געווען איז קאנצעלאריע טריבונס דעם

 ן פאר׳ געפאסט ס׳האט וואם חשיבות, רער מיט מעבלירט חדר,
 דער האט פארמאטערט, קאנטיג פאסטען. ורצטיגען אזא פץ האר

 דער ווערען פארטיג ס׳וועט ביז געווארט, אומגעדולד מיט טריבון
 *גע ער האט טאג, פון שעה זיבעטער דער אץ איצט, באריכט.

 *קא רער פין דאך אויפ׳ן באוועגינג און לופט פרישע נאך ביינקט
 ן אירע די טוען וואם אנקיקק, ארך מ׳קאן וואנען פץ לאנאדע,

 שרייבער און אונטערטעניגע זיינע בית-המקרש. פון הויפען די אין
אוטגעדולדיג. געווען ארך אפנים זיינען

אינ׳ם געפירט האט וואס טיר, דער אין האט צייט דער אין
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 שליס׳י בונד א מיט מענש א געוויזען דך ארק, צימער דערבייאיגק
 הא" א ווי שווער געווען איז שליסעל יערער און האנט, אין לען

 אויפ- די ארויסגערופען גלייך האט אריינגעקומענער דעי מעת
האר. פורם מערקזאמקייט

געזאגט. טריבון רער האט — אריין! קום געדום! א, —
 הינטער טיש, צום דערנעהענטערט דך האט מענש רער אז

 האבען טריבון, רער געזעסען לענשטול א אין ס׳איז וועלכען
 ציקאיוע בליקען, זייערע אים אויף געווענדט ערווארטונג, פול אלע,

 איז פנים זיין אויף ווארים אזוינם, זאגען ער וועט וואם הערען, צו
איבערראשונג. און צוטראגענקייט פון אויסדרוק א געלעגען

 נירעריג אפריהער דך אנגעהויבען, ער האט — טריבון! א —
 האב איך וואם ארויסצוריידען, מורא האב איך — געטאן, בוק א

.זאגען צו דיר
געזיום? הא, פארזעהן, א נאך וואם, —
 ניט ס׳איז אז איינריידען, נעקאנט אליין דך וואלט איך ווען —

געשראקען. אדי ניט זיך איך וואלט פארזעהן, א ווי מער
 חטא א — ערגער וואם נאך אדער פארברעכען, א הבלל, —
 מיחל מען קאן אלצדינג דאך, ווייסט דו דיסציפלינע? דער קעגען

 — געטער די פון פארשוועצונג א קיסר, קעגען עבירה א זיין,
 נו, ניט. קיינמאל דאם — אדלערם רוימישע די באלייריגען אבער

.ווייטער דערצייל-זשע געזיוס,
 גע" מיך האט נראטום וואלעריום ווי יאר, אצט באלד שוין —
 — שלאם רעם אין דא געפיינקעניש איבער׳ן ממונה פארן מאכט

 געדיינק איך — אנגעהויבען. יישוב-הרעת א מיט מענש רער האט
 התחייבות׳ן די] איבערגענומען האב איך ווען פריהמארנען, רעם נאך
 מרידת א געווען איז פריהער טאג א מיט שטעלע. נייער מיין פון
 גע־ דערהרגעט זיינען אידען סך א גאסען. די אין געשלעג א און

 ארוואונדעטע.6 און טויטע געהאט האבען מיר אויך און ווארען,
 געווען מרידה דער פק סיבה די איז גערעדט, מ׳האט וועדליג

 אראפי־ מ׳האט וואס ציגעל, א פראקוראטאר. אויפ׳ן אטענטאט א
 און פראקוראטאר דעם געטראפען האט דאך, פון געשליידערט

 זעלביגען אויפ׳ן ערד. דעי אויף פערר פון אראפגעווארפען אים
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 גע׳ אים איף האב טריבון, א איצט, זיצט דו וועלכען אויף שטול,
 איבערגעבונדענעם א מיט אומגליק נאכ׳ן טאג א זיצענדיג זעהן
 האט און באשטימונג מיין וועגען געווען מודיע מיר האט ער קאט.

 זיי• זיי אויף ממעדן די שליסלען, דאזיגע די איבערגעגעבען מיר
 שליסלען די אז ערקלערט, טיר האט ער קאמערן, די לויט נען

 קיי• זיי זאגט, פאר מיר האט און אמט, מיין פון צייצען דער זיינען
 גע" איז אים פאר טיש אויפ׳ן געבען. צו ניט הענט די אין ,נעם

 אץ פונאנדערגעעפענט זי האט ער מגילה. פארמעטענע א לעגען
 פלאנען די זיינען ,דאם זיף. צו נעהענטער צוגערופען מיף האט

 זיינען פלאנען געזאגט. מיר צו ער האט תפיסה״קאמערך, די פון
 —גארן, אויבערשטען פונ׳ם פלאן דעו־ איז ראם ,אט דריי. געוועזען

 דער אץ גארן צווייטען פונ׳ם איז דער — צוגעגעבען. ער האט
. אך דיר זיי טרוי איף אונטערשטען. פונ,ם איז

 מוסיף האט ער און האנט פון צוגענומען אים ביי זיי האב איך
 תיכף׳ גיי-זשע פלאנען; די אץ שליסלען די האסטו ,אצינד געווען:

 קאמער יעטווידער באזוף חפיסה; דער מיט זיך באקאן און ■ומיד
 צו אום פאדערן, וואס״עס״איז זיף וועט טאמער אדום. זיי קוק און

 לויט מעגפטו ארעסטאנטען, די קעגען בעסער זיף באווארענען
 ביסט/אליין מיר אחוץ ווארים מיטלען, אננעמען איינזעהעניש דיין
ניט. קיינער מער און ו ד בעל-הבית, דא

 אוועקציגיין, אויסגעררייט זיף און געטאן נויג א זיף האב איף
 גאר האב איף ,אף, געטאן. רוף א ווידער מיך האט ער ערשט

 אונטער־ פונ׳ם פלאן דעם מיר גיב געזאגט. ער האט פארגעסען,
 די אט געזיוס, ,זעהסט, רערלא־גט. אים האב איף .*גארן שטען

 אויף פינגער מיט׳ן אנטייטענדיג געזאגט, ער האט — קאמער?"
 פאר- זיצען קאמער דאזיגער דער "אין ¥, נומער קאטער דער

 ניט צ׳וויים זיינען, זיי פארברעצעת גרויסע מענשען, דריי שפארט
 איצט קומען און מלוכה־סעקרעט וויכטיגען א דערגאנגען אזוי, ווי

 האט )ער אין וועלכע נייגירינקייט, זייער פאר שטראף די אפ
 ווי ערגער זאצען אזעלכע אין געטאן( קוק א מיר אויף שטריינג

 אויסגעריסען אויגען, די אויסגעשטאכען זיי מ׳האט פארברעכען. א
 טא" זיי אונטען. רארטען אייביג אויף פארשפארט און צינגער די
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 וראם וואסער, טיט ברויט אויסער באקוטען ניט זאך שום קק רען
 זיף פארמאצט לאף די וואנט; דער אין לאף א דורף ט׳דערלאנגט

 גע" האב איף *געזיום? פארשטאנען, טיף האסטו טירעלע. א טיט
 ווי־• מיר אויף האט ארן געזאגט ער האט "גוט/ יע. אז ענטפערט,

 זאלסטו זאף איין ,נאף התראה, א טיט ווי אזוי געטאן קוק א רער
 ¥ נומער קאטער קאמער, דעד אט פרן טיר די פארגעסען: ניט
 אמאל נאף האט ער געזיוס/ זי, איז אט נארן, ארנטערשטען אין

 בעסער זי כדי ווי אזוי ¥, נומער אויף פינגער דעם ארריפגעלייגט
 טאר ¥ נומער קאמער דאזינע ״די — זיכרון, מיין אין איינצוקריצען

 טאר קיינער ווערען. נעעפענט ניט בשוס״אופן און ניט קיינמאל
 טאי און ניט/ אויף אליין דו אפילו ארויסגיין, אדער אריין ניט

 זיי וועלען ,טאמער נעפרענט. איף האב — זיי? שטארבען מער
 זיין קאמער די וועט אפגערופען, גראטום זיף האט — שטארבען,

 זאלען זיי כדי אהינצו, אריינגעזעצט טאקע זיי מ׳האט קבר. זייער
פארשטאנען?" פארשווינדען. אייביג אויף שטארבען,

אפגעלאזען. מיך ער האט ווערטער די טיט
 אוים ארויסנעצויגען האט און געווארען אנטשוויגען איז געזיום

 פארגעלטע מגילות, פארמעטענע דריי טוניקע זיין פון פאלבען די
 איינע אויסגעקליבען האט ער באנוצען; אפטען פון און צייט פין
 האט און טריבון פארן טיש אויפ׳ן אויפגעשפרייט זי האט זיי, פון

נעזאגט:
נארן. אונטערשטען פונ׳ם פלאן דער איז אט —

 איבער׳ך אריבערנעבויגען זיף האבען דערבייגעוועזענע אלע
ראם: אט אנגעצייצענט געווען ס׳איז וועלכען אויף פלאן,

ר א ד י ר א ק

¥ ויו ווו 91 1
 *גראטופץ פון באקימען האב איף וואם פלאן, דער איז דאם —

 קאמער די אין אט זעהסט, — געזאגט געזיום האט — טריבון
נומער
בצן? איז — נעענטפערט טריבון דער האט — זעה איף —
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 — טריבון שאלה, א שטעלען וועלען איצט דיר איך וואלט —
געזאגט. עניוות טיט אויפזעהער דער האט

פרעג. —
 דאס געהאט ניט אומשטאנדען אזעלכע ביי דען איך האב —
ריצטיג? און זיכער פאר פלאן דאזיגען דעם האלטען צו .רעכט
אנרערש. ווי-זשע ,אוודאי —
ריכטיגער. קיין ניט איז פלאן דער אבער יע, —

אועען. די אויפגעהויבען ערשטוינוגג טיט האט טריבון דער
 — איבערגעחזרט געזיוס האט — פאלשער א איז פלאן רעד —

 אונטערשטען אינ׳ם קאמערן פינף נאר אנגעוויזען איז אים ־אויף
קם, ע ז אראן6 דארטען איז אבער אמתן דער אין גארן,
ם? ק ע ז הייסט וואם —
 ר דע אין איז ער ווי נארן, דעם ווייזען דיר איך וועל אט —
השערה. מיין לויט זיין דארף ער ווי ארער אמתן
 אויף אנגעצייכענט שרייב״טאוועלאך, זיינע גענומען האט ער און

טריבון: דעם אים רערלאנגט און פלאן פאלגענדען זיי פון איינעם

י ? י י י א ק 003
8__| 81 | 818 | 8¥ | ¥

¥1
 קוק א געזאגט, טריבון דער האט — ט5גערע ביסט דו —

 סוף א שוין ס׳איז אז מיינענדיג, און צייכענונג דער אויף געבענריג
 אדער פלאן דעם ענדערן הייסען וועל איך — סיפור־הטעשה צום

 ער אים, נאף קומען מארגען קאנסט נייעם. א מאצען נאר( .בעסער;
פארטיג. זיין שוין וועט

,ארט פון אויפנעשטאנען ער איז ווערטער די מיט
טריבון. אוים, ווייטער מיך הער אבער —
מארנען! געזיוס, מארנען, —
אפלייגען. ניט מען קאן זאגען, דיר וויל איך וואם דאם, ־-

 לעני אין אראפגעלאזט ווירער זיך טריבץ דער האט נעדולריג
אדיין, שטול
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 עניוות מיט נעזיום האט — בקיצור מאכען עם גועל איך —
 האב צי זאך: איין נאך פרענען דיך מוז איך אבער — נעזאנט

 מיר האט נראטום וואם ראם, אז גלויבען, געדארפט ניט רען איך
אטת? א איז ¥, נומער קאטער פון עםטאנטען*א די וועגען נעזאגט
 דער האט — גלויבען צו נעווען מחוייב אים ביסטו אווראי —
 קא" דער אין אז געזאגט, דיר האט ער — אפגעיופען זיך מריבץ

 ארויס- טיט בלינדע, מלוצה״&ארברעכער, דריי זיך געפינען מער
אזוי. טאקע מסתמא ראך עם איז צינגער, געריסענע

ניט. אז מעשה, די דאך איז דאם אט —
 שטארק ווידער אויסגערופען, טריבון דער האט — ? סטייטש —

אראינטערעםירט.3
 טריבון. משפט, דעם ארוים אליין טראג און אוים מיך הער —
 אויבער- פונ׳ם קאמערן אלע רעווידירט איך האב באפעל לויט׳ן
 צו ניט קיינמאל באפעל דער אונטערשטען. דעם ביז גארן שטען

 געווא׳ מקויים שטריינג איז נומער קאמער פץ טיר די עפענען
 ארעס׳ דריי די מען פלעגט נאכאנאנד יאר אכט גאנצע די רען.

 וואנט. אין לאך דער דורך טרינקען און עסען דערלאגגען טאנטען
 צו קוק א נייגיריג קאטער, יענער צו צוגעגאננען איך בין נעכטען

 ער" יעטווירער איבער זיינען וראם אומגליקלאכע, די אויף טאן
 געוואלט האב איך לעבען. ביים געבליבען לאנג אזוי ווארטונג
 אונטערגענעבעץ ניט זיך האט שלאם דער אבער טיר, די עפענען

 איבער• די און געטאן, שטופ א מיר האבען ראן שליפעל. דעם
 זאוויע־ פארראסטע די פץ אויסנעריפען זיך האט טיר געפוילטע

 איגעווייניג" אריינגעקומען ערר. דער אויף געפאלען איז אץ סעם
 נא־ בלינד, אלט, —מענשען איין נאר ען נעפוג דארטען איך האב

 די אים זיינען קאלטענעס צונויפגעקלעפטע אץ צונג. א אהן קעט,
 אויס׳ האט הויט זיין ברוסט. דער איבער ביז אראפנעהאנגען האר

 האנט די אויסגעשטרעקט האט ער פאימעט. דער ווי אט נעזעהן
 ענליך גיכער זיינען פינגער זיינע אויף נעגעל פארבויגענע די אץ

 א אלטען ביים האב איך רויב״פייגעל. פץ קרעלען אויף געווען
 שאקעל א נאר האט ער חבירים. זיינע זיינען וואו געטאן, §רעג

 האפענ• קאמער, די ארוטגעקוקט האבען מיר קאפ. מיט׳ן געטאן
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 טרוקען- געווען זיינען ווענט די און דילען די געפינען. צו זיי דיג
 און ארעסטאנטען דריי געודען פארשפארט וואלטען דארטען ווען
 *אי לצל-הפחות דאך וואלטען געשטארבען, וואלטען זיי פון צוויי

ביינער. זייערע בערגענליבען
*געפרעגט טריבון רער האט ? השערה דיין איז וואס׳זשע —
 נאצאנאנד יאר אכט גאנצע די אז טריבון, איז, השערה מיין —

ארעסטאנט. איין נאר געזעסען קאמער דער אין איז
 האט און אויפזעהער דעם אגגעקוקט שארף האט טריבון דער

געזאגט:
 פרא" דעם אטום גר באשולדיגסט דו !געזיוס צוגג, דיין היט —

פארברעצען. הארבערען א אין באך ניט אייב ליגען, אין קיראטאר
:געזאגט און פארנייגט זיך האט געזיום

טעות? א האבען געקאנט ניט דען ער האט —
 י היץ מיט טריבון דער האט — גערעכט געווען איז ער גיין, —

 גע" איז ער אז עדות, זאגען ווערטער אייגעגע דיינע — געזאגט
 אצט אז געזאגט, אליין נאר״וואם דאך האסט דו גערעכט. ווען
 עסק אריין קאמער רער אין דערלאנגט מען האט נאצאנאנד יאר
מענשען. דריי פאר טרינקען און

 באוואונדע" זייער דערקאנען געלאזט האבען אונטערטעגיגע די
 אבער האר, זייער פון באמערקונג שארפזיניגער רער איבער רונג

פארשעמט: ניט האר א אויף אפילו זיך האט געזיום
 מעשה, רער פון העלפט א נאר אויסגעהערט האסט דו ־—

 וועטטי מעשה, גאנצע די ווערען געוואר וועסט דו אז טריבון.
 געטאן האב איך וואם שוין, ראך ווייסט דו מיר. מיט זיין מסכים
 געלאזט אריין, באד אין געשיקט אים האב איך ארעסטאנט: מיט׳ן

 און טויער צום אים ארויסגעפירט אנקליירען, און אפשערען אים
 פטור בין איך אז געמיינט, שוין האב איך גיין. אים געהייטען

 איט מ׳האט און צוריק געקומען ער איז היינט עסק. דאזיגען פונ׳ם
 האט טרערען דורך אין מינעם דורך מיר. צו אריינגעפירט ווידער

 אריינ> אים מ׳זאל וויל, ער אז פארשטיין, צו געגעבען מיר ער
 אן ווילען. זיין טאן געהייטען האב אריין.איך קאטער זיין אין פירען

 געטאן, ריס א זיך ער האט אהינצו, פירען גענימען אים מ׳האט
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 בעטען דך נענומען די, קושענריג אין, פיס די צו מיר נעפאלען
 טיט גיין אויך זאל איך שטוס׳לשון, קלאגליצען זק אויף רחמים

 ארעס־ דריי די טיט רעטעניש די נעפאלגט. אים איך האב אים.
 צופיידען, איך בין איצט רוהען. געלאזט ניט מיך האט טאנטען

בקשה. זק געטאן האב איך וואם
 געשפאנטען מיט צונעהערט דך האבק דערבייגעוועזענע די

אינטערעס.
 קי געפינען מיר אז באמערקט, האט בלינדער דער ווען —

 האנט רער פאר געטאן אפ5 א מיך ער האט קאמער, דעו־ אין
 דורך די, ווי אזוי , וואנט אין לאך א צו צוגעפירט מיך האט און

 איך האב נענטען עסען. רעם דערלאנגען אים מ׳פלעגט וועלכער
 וואלט העלם א אז גרויס, גענוג איז זי הגם פארזעהן, עפעם זי

 רער האט האנט, מק ארויסלאוענדיג גיט איר. דורך דורכנעגאננען
 ארויסגעלאזט האט און לאך דער צו פנים זק צוגערוקט אלטער

 אפגעענט• אים האט קלאנג שוואכער א חייה, א פון ווי שטים א
 אין בלינדען דעם אפגעשטויסען איך האב געפלעפטער א פערט.

 דך האט ערשט דא? איז ווער קול: א אויף הויך אויסגערופען האב
 נעטאן נעשריי א מאל א נאך האב איך אפנערופעץ. ניט קיינער

 צו האר!" דער נאט איז "געלויבט תשובה: א דערהערט האב און
 פרויענצימער״איך א פון שטים א נעווען עם איז חידוש נרעסטען מיין

 ענטפער: א באקומען האב און ביסטו?" "ווער געטאן: פרעג א האב
 איר מיט לעבעדינערהייט דא באגראבען איז וואם בת״ישראל, ,א

 איך שטארבען". מיר וועלען ניט א גיכער, אונז העלף טאכטער.
 געוואר דיר, צו אוועקגעאיילט האב אין מוט צוגעגעבען די האב

באפעלען. דיינע ווערען
אויפגעהויבען. איילענדיג זיך האט טריבון רער
 זעה איך — געזאגט ער האט — געזיום גערעצט, ביסט דו —

 פאל- א געווען איז פלאן דער באשיינפערליך. ארוים איצט דאם
 נע- ניט אויך איז ארעסטאנטען דריי די מיט מעשה די און שער,

 וואלעריום ווי רוימער, בעסערע פאראן נעפלויגען. ניט שטויגען
גראטום.

 בלינדענם פורם — נעזאנט אויפזעהער רער האט — יע —
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 רע" פלעגט ער אז געשטויסען, דך איך האב הניעור. און מינעס
 ער וואט עסען, רעם פרויענצימער די איבערגעבען געלטעסיג

קרינען. פלענט
 טריבין רער האט — אייספארשען זאך די דארפען מ׳וועט —

נעזאגט.
 דף אץ באאפטע זיינע £ץ מינעס געשפאגטע די באטערקט

 האש ערות, פאר זיי האבען צו גוט גאנץ ס׳איז אז נאקלערט,
צוגעגעבען: ער

אלע. קימט נאפרייען. תיבף-ומיר פרויענציטער די וועלען מיר —
קאנטעט. געוועזען איז געזיוס

 ער האט — וואנט די דורכברעכען מוזען וועלען מיר —
 מאל א ס׳איז רואו ארט, רעם געפונען האב איך — באמערקט

 אין ציגעל מיט פארמויערט עסט6 איז ער אבער טיר, א געווען
נערשטיי.

שרייבער: די ון5 איינעם צי אפנערופען זיף האט טריבון דער
 דעם און גיכערי נעצייג. פיט ארבעטער כלייך מיר שיק —

 אים מ׳וועט אז זעה, איך אפשיקען. ניט נאך איר זאלט באריכט
איבערטאכען. שזען
קאנצעלאריע. פץ ארוים די זיינען ארוס וויילע א אין



.צוויי קאפיטעל

באגראבענע לעבעדיגערהייט ד•

 מיט לעבעדיגערהייט דא באגראבען איז וואם בת-ישראל, ,א
שטארבען". מיר וועלען אניס גיכער, אינו העלף טאצטער. איר

 פארנומען שליסעל״האלטער, רער געזיוס, האט ענטפער רעם אט
 פארבעסערטען דעם אויף האט ער ע5וועל קאמער, רער פון

 אוודאי זיף האט לייענער דער .¥1 נימער מיט באצייצענט פלאן
 אומגליק־ דאזיגע די געוועזען ס׳זיינען ווער אנגעשטויסען, גלייף

 בן׳ ,ענדלאף, נעזאגט: אליין זיף צו מסתמא האט ער און לאבע,
שוועסטער". זיין תירצה, און מאמע הורס

נעוועזען. טאקע עם איז אזוי און
 יוען פריהמארגען, פאטאלען דעם אין צוריק, יאר אבט מיט
 אין זיי אוועקפירען געהייסען גראטום האט געפאנגען, זיי מ׳האט

 האט ער וועג. פין אפצוראמען זיי בדי אנטאניע, פעסטונג דער
 ווייל דערפאר, פעסטונג די אויסנעקליבען צוועק דאזיגען צוליב׳ן

 קא׳ די און—רשית, דירעקטען זיין אונטער געפונען זיף האט זי
 פארגעסעץ געקאנט גריננער מ׳האט ווייל דערפאר, ¥1 נימער מער

 כוונה זיין דען קאמעה אנדערער וועלכער׳ס׳איז אן ווי איר, אן
 נוטען א אין נאר ניט געפאנגענע די פארשפארען צו געווען איז
 זאלען זיי וואו ארט, אזא אין טאקע נייערט ארט, זיכערען אין

 לאנג׳ א אפילו זיין )זאל זיכערען א צו ווערען איבערגעענטפערט
 צו מורא וואם געהאט ניט מ׳האט ווען ביינאכט, טויט. זאמען(
אראפפירען שקלאפען זיינע געהייסען ער האט עדות, פאר האבען
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 טייי די *ז הינטער פארמויערן און תפיסה דער אין געפאנגענע די
 מקומות, ווייטע אין פארשיקט שקלאפען די ער האט דעם נאף

 שוין מער האט קיינער און אנדערן, פונ׳ם אייגער אפגעזונדערט
 אי< אקט פונ׳ם שפור יערעי־ אז ,אזוי געהערט, גארנישט זיי פון

 באשילדיג־נ; רער פון זיף פארהיטען צו כדי אפגעמעקט, געווארען
 זאל מעשה די ווען פאל אין רציחה, טאפעלער דאזינער רער אין

 וואיטען צו גלייצער פאר געהאלטען גראטום ווערען,האט נתגלה
 נעקימען אפשר וואלט וועלכער טויט, נאטירליצען זייער אויף

 די פון פארשפארוגג די אומפארמיירלאף; אבער דערפאר לאנגזאם,
 אלם ארויםשטעלען געקאנט ער וואלט תפיסה אין פרויען ביירע

 אויס• ניט זאלען זיי כרי פארברעף. באגאנגענעם א פאר שטראף
 איז וואס קאמער, איינציגער רער אין ער האט הינגער, פאר גיין

 מיט ארעסטאנט א אריינגעזעצט זייערער, מיט פארבונדען נעווען
 וועלכער צונג, ארויסנעריסענער א און אויגען אויסגעשטאצענע

 טרינקען. און עסען זייער פרויען די דעיילאנגען געדארפט האט
 ניט אומגליקליבער דאזינער דער האט וועלט דער אין בשוס-אופן

 נומער קאמער אין געפאנגענע די ווענען אויסזאגען נעקאנט
 זיי האט וועד און זיינען זיי ווער ווערען, געוואר געקאנט ניט און

 צוס — פראקוראטאר דעם האט אופן אזא אויף אריינגעזעצט. אהין
 איינגע• זיף — מעסאלען פץ עצות טייוולאנישע די אדאנק טייל

 תירוץ, מיט׳ן בית־חור, פון פארמענען דעס קאנפיסקירען צו געבען
 קייזערליצער דער אין מערדער. באנדע א באשטראפען טוט ער אז

פרוטה. איין קיין אריינגעקומען ניט דערפון אבער איז שאצקאמער
 א. ד דעס אויספירען ביים תחבולה לעצטע פראקוראטארס רעם

 פין משגיח ביזאהעריגען רעם אפצושאפען געווען איז פלאן זיגען
 — סיד דעם געוואוסט האט יענער וואם דערפאר, ניט תפיסה. דער

 דער־ נאר — וויסען צו אפילו אנגעהויבען ניט דערפון האט ער
 אוני רער אין קאמערן די געקאנט גענוי אזוי האט ער ודייל פאר,

 באהאלטען צו אוממיגלאף זיין ס׳וואלט אז תפיסה, טערערדישער
 שאלק• מייסטערישער א מיט פרויעי. די פץ מציאות די אים פץ

 רער פץ פלאנען נייע מאכען נעלאזט גראטום האט האפטיגקייט
איבער" זיי האט ,אץ¥1 נומער קאמער די ארויסלאזענדיג תפיסה,
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 איפ; ישיש שטרעגג, אים פארזאגט משגיח, נייעם דעם געגעבק
 זאך די איז ארוס אזוי .7 נומער קאמער די עצענק צו נישט

 אירע און קאטער די שפיציג; און קיילאכדיג נעוואיען אפגעטאן
 פאר׳ אין צארדנקק געווארען זיינק איינוואוינערינם אומגליקליכע

געסעניש.
 דעם שרעקלאצקייט גאנצער דער אין פארשצושטעלען דך כרי

 פירק געמוזט האבק טאצטער דער טיט מאטע די וואס לעבען,
 אין האבק מען מוז נאצאנאנד, יאר אצט הפיסה דער אין אונטען

 פין שטייגער פריהערדיגען זייער און כילדונג הויצע זייער זינק
 מנוחהדיג׳גליק׳ דעם צארגלייצען נאר לייענער דער זאל לענק.
 אינ׳ם לעבען פאראיידעלטען בילדינג און עשירות צון און לאכען

 דער אין עקזיסטענץ די און ירושלים אין פאראץ פירשטליכען
 קאגט־ דער אנטאניע. פעסטוגג רער אין תפיסה אינטערערדיגער

באשיינפערלאך! איז ראסט
 וואס פארטע, די ערך א געהאט האט 71 נימער קאמער די

 גאגץ א געווען איז ראם פלאן. זיין אויף אנגעצייכענט האט געזיום
 אוטגעלומפערטע ארומגעהאקטע ניט טיט חדר וויסטער גרויסער

פאדלאגעס. און ווענט
 אפי זיך שלאם מוקדונישער דער האט צייטען פריהערדיגע אין

 בית׳ דער נעשטאנק ס׳איז וועלצק אויף — בארג צונ׳ם געטיילט
 ווי אויסגעזעהן האט וואס פעלז, שמאלק א דורך — המקדש

 אנגעהויבען ארבעטער די האבק הפיסה די בויק ביים קלין. א
 צעל• נאטירליכען אינם האבק ^ון פעלז פאסאד צפונדיגען פונ׳ם

 גייענריג דערנאך, [¥. נומער קאטער די דורגעהאקט זען־שטיין
 ,111 ,17 ¥, נומער קאמער די דורצגעהאקט זיי האבק ווייטער,

 נומער מיט׳ן ארבונדק6געווען ¥ קאטער די נאר איז זיי פון ;1,11
 קארידאר דעם דורצגעפירט מען האט אופן אייגענעם אויפ׳ן .71
 ארבעט דער פון פראצעס רער ארויפצו. גארן אויפ׳ן טרעפ די און
 אין אויסהאקק ביי אנגעווענרט מ׳האט ווי אזא, פונקט געווק איז
 ער׳היום נאך מ׳קאן וועלצע קברי׳המלכים, די צעלזען די

 קא• די §עלז אין אויסגעבויערט ירושלים. פון צפין׳זייט צו זעהן
 וואנט א טיט ררויסק צון צארטאצט ד מען האט ,71 נומער מער
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 גוליב איר איי איבעריעלאזען נ$ר ר׳האט עי. יי: מט נרויסע פון
 לוקק היינטינע פון שטייגער אויפ׳ן לעבער, קליינע ווענטילאציע

 נע• הוררום האט שלאם, רעם נאפעפטיגעגדיג הארטאטען, פאר
 שטיינער טאסיווערע נאך מיט וואנט ראזינע די ארומלייגען לאזט

 תעלכע דורך איינער, אדסער לעכער אלע פארטויערט האט און
 ליכט, פאס שטאלער א אוי לופט עטוואס אריינגעקוטען נאף ס׳איז
חרר. רעם באלייצטען צו שוואף צו געווען אבער איז וואם

.¥1 נימער קאמער רי געוועזען איז אזא אט
ארק. אינעווייניג אריינקוקען אצינד לאמיר

 ם׳האש וואס ארעםטאנט, בלינדען רעם וועגען געדאנק רעם
 ט׳האט יועלצען ■ אין צוקאליעטשעט, אצזריות אזא טיט אים

 צוגריי• אונז וועט , ¥ נימער קאמער רער פין באפרייט אקארשט
באשרייבען. איצט גייען מיר וועלכע אימה, רער צו טען
 רער אין עפענונג רער ביי סאמע געוועזען זיינען פרויען יידע ב

 האלב-לי• זיף האט אנדערע די געזעסען, איז זיי פון ע איי: וואנט.
 שטי׳י• הארטער הוילער רער אויף — איר אן אגגעשפארט גענדיג
 *זי אויך• געפאלען איז וואם שיין, קארגער רער פאדלאגע. נערנער

 און שאטעגס פון אייסזעהן דעם צונעגעבען זיי האט אויבען, פין
 אינגאנצען געווען זיינען זיי אז דערקאנען, צו נאר נעקלעקט האט

 זיי פארלאזען. ניט דא אפילו זיי האט ליבע די אבער נאקעט.
 גליק אוועק, פליהט עשירות ארומגעגימעגערהייט. געזעפען זיינען

'בלייבט. אבער ליבע די פארוועלקט, האפענונג פארשווינרט,
 איינע צוגעטוליעט נעזעסען זיינען פרויען ביירע די וראו דארטען,

 גלאט. אפגעפאלירט, געווען פאדלאגע די איז אנרערער, רער צו
 צוגעבראכט האבען זיי יאר אכט די פאר לאנג ווי ווייס, גאט איין
 גשמה רער אין דערהאלטען צו זוצענדיג עפעניגג, דער פאר דא

 פארט און שוואכען מיט׳ן באפרייאינג רער אויף האפעגונג זייער
 פלעגט העלקייט שוואצע די ווען ליצט. שטראל פריינדלאכען אזוי

 זי ווען כ׳טאגטן אז געוואוסט, זיי האבען אריינגנבענען, זיף זיי צו
 אין אז אנגעזאגט, פינסטערניש די זיי האט פארשווינרען, פלעגט

 פארהאוועטער רער אייך• אראפגעלאזט נאצט די זיף האט ררויסען
 אזור זק נעקאגט ניט ערגעץ אין האט וועלצע נאכט, די וועלט,
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 יענעם דורך וועלט! די אונטען. דא ווי פינסטער, אזוי און לאנג
 בריי- א דורך ווי אזוי זיי פלענק וואנט דער אין שפאלט שמאלען

 יע. אין מחשבות זייערע מיט אוועקפליהען טויער מעכטיגען טען
 אהן די פארקירצעץ צו געזוצט האבק און ארק וועלט נער

 אזוי וועלט דער איבער ארומוואנדערנדיג שעהן, לאנגע שיעור א
 די זון, רעם נאך איינע—זוכענדיג און פארשענדיג גייסטער, די ווי

 געזוצט, אים זיי האבק ים אויפ׳ן ברודער, דעם נאך — אנדערע
 *מאד שטאט, רער אין היינט ים; רעם פון אינזלען די אויף און
 נעקאנט ניט ערגעץ אין ראך האט ער אנדערער. רער אין גק
 אים. מיט ניטא זיינען זיי כל־זמן תושב, שטענריגער קיין זיין

 אויף ווארטען שטענדיג א נעווען איז קיום זייער ווי פונקט ווארום
 פארשטעלק אנדערש זיך אים נעקאנט ניט זיי האבק אזוי אים,

 ווי זיי. נאך ארומזוכען און ארימפארשען שטענדיגען אין נאר ווי
 ווידער פון מינוט די אויסגעמאלט כוח-הדמיון זייער זיי האט אפט
 זאנענדיג נחמה, זיסע א געפילט זיי האבק אפט ווי און זיך! זעהן

 קיין ניט מיר זייגען לעבט, ער "כל־זמן אנדערער: דער צו איינע
 נאך מיר האבען אונז, אן געריינקט ער כל׳זמן און פארנעסענע,

 קאן איבערגעלעבט, אליין דאם האט דעתוואס נאר האפענונג." א
 פון אפילו שעפען קאן נשמה די קראפט א פאר וואם פארשטיין,

האפענונג. קנאפער אזא
 שרעקלאך, פארענדערט פרויען ביירע זיך האבען אויסערלאך

 פרויענצימער, שיינע א געווען מאמע די איז צוריק יאר אכט מיט
 אפילו עם וואלטען אצינר קינר. חנעוודיג א — טאבטער די און
אייננעפונק. ניט אויגען ליבענדינע די

 טרויעריג האט ארימם, די אין מאמק רער ביי ליגענריג תירצה,
געזיפצט.

 גאט קומען. וועלען זיי תירצה! זיך, ביי אראם ניט פאל —
 שטענדיג און אים אן פארגעסק ניט האבק מיר טאטע. א איז

 בית־ אין קעגענאיבער שופרות די בשעת אים, צו געווען מתפלל
 נאך ס׳איז זעהסט, דו הפילה. דער צו נערופען האבק המקדש
 ניט אוודאי נאך ס׳איז הויך, נאך שטייט זון די טאג, העלער

 באלד נאך וועט אימיצער שעה. זיבעטער דער פין שפעטער
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טאטע. א איז גאט ביטחון. רעם פארליייען ניט לאמיר קוטען. אהער
 זייגען ווערטער פשוטע אירע און מאמע, די גערעדט האט אזוי

 גע• ניט אפילו שדין איז תירצה הגם רושם, א אהן געבליבען ניט
 געהאט האבען מיר וועלבען קינר, ס׳דרייצעניאריג מער ווען

יארען. אכט אר6 פארלאזען
 נע• זי האט — מאמע שטארקען, פרובען זיך וועל איך —
 זיך ווילט מיר און איך•, ווי אזוי פינקט ראך ליירסט דו — זאגט
 איצט ער קאן וואו ברודער. מיין פאר און ריר פאר לעבען אזוי
 עם ווען זיף מיר וועלען געפיגען? איז עם ווען אונז ער וועט זיין?
אים? טיט זעהן איז

 און קינד איר ארומגענומען שטארקער גאך האט טאמע די
געזאגט:

 חלום. צו געקימען ווירער מיר ער איז נאבט לעצטע די —
 זעה איך ווי אזיי דייטלאך, אזוי מיר פאר געזעהן אים האב איך
 חלומות, אין גלויבען מוזען מיר ווייסט, דו תירצה. אצינד, דיך
רער גאט האט א§ט געגלויבט. האבען אמת אונזערע ווי אזוי
געחלומט, זיך האט מיד חלומות. דורך זיי מיט גערערט האר

פונקט עזרת־גשים, דער אין בית-המקדש אין זיינען מיר אז
פרויען; סך א געווען זייגען אונז מיט טויער. שיינעם רעם פאר
 און טויער פונ׳ם שאטען אין געשטעלט זיך אוץ געקומען איז ער

 מיין לינקם. אויף און רעבטם אויף אהין, און אהער געקוקט האט
 אז פארשטאנען, האב איך קלאפען. שטארק גענומען האט הארץ

 און הענט מיינע אים צי אויסגעשטרעקט האב און אוגז, ט5זו ער
 קוק א און רערהערט האט ער נאמען. זיין ביי געטאן רוף א אים

 ארום רגע א אין דערקאנט. ניט אבער טיך האט מיר, אויף נעטאן
געווארען. ניט ער איז

 אטיפען מיט האט אין הענט די אויסגעשטרעקט האט תירצה
. געזאגט: קרעלץ

טראפען! איינציגען איין כאטש וואסער! מאמע, וואסער, —•
 ארומגעבלאג• בליקען מאמעם רער האבען הילפלויז אין אומעטיג

 גערופען אפט אזר האט זי קאמער. איינגער רער איבער דזיעט
 זיץלי־ פון הילף טיט טאכטער איר געטרייסט ט5א אזר נאט, צו

440



 אנגע• איבערחזרונג שטענדיגע די ה^ט אליין איר אז נאמען, בען
 שאטע■ א האט פלוצלונג חוזק. מין א ווי עפעם קלינגען צו הויבען

 געפא־ איז וואם ליכט, פאם מאטען איבער׳ן דך דורבגעגליטשט
 ארויף איר איז ווילענדיג ניט וואנט, דער אין שפאלט דורכ׳ן לען
 טויט, רער איר צו דך דערנעהענטערט ראם אז געדאנק, דער

 זי. פארלאזט אמונה די ווען דעמאלט, דווקא זיך דערנעהענטערט
 הערען צו נאר אבי ריירען, צו נאר אבי אומבאוואוסטזיניג, האלב

איבערגעחזרט: זי האט קול, אייגענעם איר
 די וועלען באלר אט קומען, וועלען זיי — תירצה געדולד, —

דא. זיין •שוין
 רער פון גערויש א הערט זי אזוי אבגעדאכט, איר זיך ס׳האט

 זיי מ׳פלעגט וואנען דורך וואנט, אינעווייניגסטער רער אין עפענונג
 רנע א אין געהאט. ניט טעות קיין האט זי און עסען. דערלאננען

 קא• דער איבער צוטראגען נעשריי בלינדענם דעס זיך האט איום
 אויפ• זיך האבען די און דערהערט, אויך עם האט תירצה מער,

אנדערע. רער אן איינע זיך אנשפארענדיג ערר, רער פץ געהויבען
 האט — אייביגקייטי דער אין האר דער גאט איז געלויבט —

 אויפנעוואב- ווידער פון ברען גאנצען מיט׳ן אויסגערופען כאמע די
ג האפענונג. און אמונה מער

 קול. א אפגעהילצט דרויסען פין האט — איר? זייט ווער היי! —
 אוים? עם מאבט וואס אבער געווען, סרעמד זיי איז קול דער

 איינצי־ ערשטע די געווען ראם זיינען רייר אייגענע זייערע חוץ א
 אצטיאר נאך פארנומען האבען פרויען ביידע וואס ווערטער, גע

 צום טויט פין — נעוואלטיג געוועזען איז איבערנאנג רער צייט.
רגעי איין אין — לעבען
 רא באגראבען טאבטער איר מיט איז וואט בת״ישראל, א —

שטארבען. מיר וועלען אניט ניצער, אונז העלף לעבעדיגערהייט.
אום. תיכף זיך קער איך זיך! ביי אראפ ניט פאלט —
 גע£ו- זיי מ׳האט קול. אויפ׳ן צוכליפעט זיך האבען פרויען די

 "*ז■ אין אננעקלאפט האט פרייהייט די געקימען, איז הילף די נען.
 די אריינגעכאפט זיך האט הערצער פארייאושטע די אין און טיר. ער

 אלצרינג, בילרער. ליבלאצע אויסנעמאלט די האט און האפענונג
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 די — ווערעץ אומגעקערט זיי וועט פא־לארען, האבק זי׳י וואט
 ברודעד! רער און זון רער אייגענט, דער געזעלשאפט, די חייט,
 שטראלענ־ רער ווי פארגעקומען זיי איז ליכט פאט קארגער רער

 דער דארשט, דער הוננער, דער יטורים, די זונעףנלאנץ. דינער
 גע• זיינען זיי געווארען! פארגעטען איז אלץ — טויט פאי׳ן פחד

 שפחה, און גליק פאר געוויינט האבען און קני די אייף פאלען
ארומנענומענערהייט. ביירע

 גע• אויספירלאף ווי ווארטען. גערארפט זיי האבען לאנג נישט
 זיין אפגעגעבען ניט האט — הפיכה דער אויף ממונה דער — זיוס

 דער אין פארענדיגט, סוף״כל־סוף איספארט ער האט באריכט,
קאמער. רער צו אוועקגעאיילט האט טרינון
 ע•6ע דער דורך אריינגעשריען ער ה$ט — איר? זייט רואו —

וואנט. רער אין נינג
אפגערופען. זיך מאמע די האט — אהער! דא —

 וואנט פין ארט אנדער א אין דערהערט זי האט רעט נאך גלייך
 זי האט שווייגענדיג געצייג. אייזערנע פין ווי קלעם גיצע הארטע

 ווארט. קיין אויסגערעדט ניט האט תירצה אויך צונעהערט. זיך
 ה^בעו זיי ,8קלע י ד £ין באטייטונג די פארשטאנען האבען זיי

 פריי• דער צו וועג א דורך זיי פאר מען ליינט ראם אז געוואוסט,
 טי־ א אין פארשאטען זיינען וואט בערנ-לייט, זיך פילען אזוי הייט.
 האמערם ון5 קלאפען דעם דערהערען זיי בשעת שאצטע, פער

 דאנק• פול רעטער. די פין אנקום דעט אן זיי זאגט וואט העק, און
 קאם האבען זיי און זייערע הערצער די געשלאגען האבען בארקייט
 ט׳האבען וואנען פין ארט, דעם פין בליק דעט אפווענדען געוואנט

 די הערען טאמער פחד, פיל אלץ נאך קלעפ, די דערטראנען זיך
 יאיש אויף מפקיר ווידער זיי זיינען אין ארבעט זייעי אייף רעטער

פארצווייפלונג. און
 מיט געארבעט. פלייטיג דרויטען האבען הענט שטארקע געניטע

 מיט זיינען בסדר הילכיגעת נעווארען קלעפ רי זיינען רגע יערער
 נע• און נעהענטער אלץ ערד. רער אייך• נעפאלען שטיינעד רעש

 שוין פרויען די האבען אצינד פרייהייט. די נעקומען איז הענטער
 — ענרלאך ארבעטער. די פון שטימען די אונטערשיירען געקאנט
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 אריינגע•3פאקעל־שיין רויטער א האט — גליקזעלינקייט! א ס׳אר א,
 או; גרעסער געווארעןאלץ איז וואס עפענונג, רער דורך שימערט
 פאר- די פין חושך רעם אץ אריינגעווארפען האט ער גרעסער.
 §ון גלאנץ רער ווי געבלענדט האט וואט שטראל, א שפארטע

זון. אויפגייענדיגער רער
 אונן ער ־האט ענדלאך ד$םי איז ער מאמע! ער, איז ראם —

 רעם זיך אונטערנעבענדיג אויסנעשריען, תירצה האט — ;עפונען!
פאנטאזיע. יוגענדליכער היציגער פון פיח

געזאגט: רוהיג און שטיל נאר האט מאמע די
טאטע! א איז גאט —

 גאג־ א דאן צווייטער, א דערנאך שטיין, א געפאלען איז ווידער
 טענש, א אפען. געווארען איז אריינגאנג דער און — מאסע צע

 האל• איענווייניג, אריינגעקיטען איז וואפנע, און שטויב טיט באדעקט
 עט• נאך געגאנגען זיינען אים נאך קאפ. איבען פאקעל א טענדיג

 אויף פאקעלען זייערע טיט אויסגעשטעלט זיך האבען און ע5לא
טריבון. רעם דורכצולאזען כדי זייטען, ביידע

 מענש- דער אין טיף ווארצעלט פרוי דער צו רעספעקט דער
 ביירע די דען געבליבען, שטיין איז טריבץ דער נאטור. לאכער
 נאר טורא, פאר ניט — אים פאר אנטלאפען זיינען פרויען

בושה. פאר
געפרעגט. ער האט — איר? זייט ווער —
 האט — רארשט! און הוננער פץ אוים נייען וואם פרויען, —

קאטער. עק פון אפגערופען זיך טאמע די
 דיי־ נאמען דער איז ווי ווייב! געשיצטע, דיין מיר דערצייל —
 פאר• און וועד און אהער? אריינגעזעצט דיך מען האט ווען נער?
וואס?

 פירשט א געלעבט אמאל האט ירושלים שטאט דער אין —
 איי־ אלע פון פריינד רעד געווען איז ער חור. משפחה רער פון

 פריינד. גערופען אים האט אליין קיסר דער און רוימער, דעלע
 זיינען מיר פארוואם קינר. זיין איז דאס אין אלמנה זיין בין איך
 ניט. אליין עם ווייס איך זאגען, ניט ריר איך קאן באגראבען, דא

 גראטום וואלעריום רייך. געוועזען זיינען מיר ווייל רערפאר, אפשר
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 מיר לאנג ווי און פיינד אונזער געווען ס׳איז ווער זאגען, דיר קאן
 איז אונז פון וואם זעה, ניט. עם קאן איך געפאנגען; רא ליגען

אונזי איבער זיף דערבארים און זעה, א, — ען געוואר
 דערצו פארשטיקט, געוועזען איז קאמער רער אין לופט די

 רער אבער פאקלען. די פון רויף רעם מיט דורצגעזאפט גאף
 פאקעל׳טרעגער די פץ איינעם זיף צו צוגערופען האט טריבון

 ווארט. ביי ווארט ענטפער אלמנה□ רער פארשריבען האט אץ
 ענטפער ראזיגער דער האט פארשטענדליך, און קלאר אץ קורץ
 צו׳ בקשה א אץ באשולדיגונג א נעשיצטע, א זיף אין געווען כילל

 אזוי אויסדריקען זיף געקאנט ניט וואלט פרוי פראסטע א נלייף.
 געטוזט איר האט טריבון דער אינהאלטספול. אזוי דאף אץ קורץ

גורל. איר צו רחמנות פול נלויבען,
 גע• ער האט — ווייב ווערען, געהאלפען גלייף וועסט דו —
 שיקען דיר וועל איף — שרייב׳טאוועל. זיין פארמאכענדיג זאנט,
טרינקען. און עפען

 בעט איף זיף> ארומוואשען צום וואטער און קליידער אץ —
רוימער. איירעלער א ־דיך,

 נעענט• ער האט — םטיבאגער דו ווי געשעהען, וועט עם —
פריי! זייט איר דען צו, זיף גרייט -- פערט
 באנלייטער זיינע צי ווערטער עטלאצע נאף געזאגט האט ער

ארוים. איז אץ
 ווא׳ קרוג גרויסען א געבראכט שקלאפען האבען נאכדעם גלייף

 אץ ברויט מיט טאץ א אויף האנטיצער. אץ שיפעל א שער,
פרויען-מלבושים. איינינע און פלייש
 ווידער פרויען ביירע זיינען טאג זעלבינען פונ׳ם אווענט אץ און

 נע׳ זיינען זיי — עלטערן זייערע פץ שטאט דער אץ געשטאנען
פריי. וועזען
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דריי קאפיטעל

חיים. יער אין ירייער

 שליסעל־ דער געזיום ווען צייט, זעלביגער רער אין אומגעפער
 רער אין טריבון רעם ראפארט זיין אפגעגעבען האט ־האלטער
 איבער אדויפצו נעשפרייזט פוסגייער א האט אנטאניע, "עסטונג

 ניט געווען איז וועג רער הר-הזיתים. ונ׳ם5 זייט מזרח׳ריגער דער
 פארדארט דינען פלאנצינגען די שטויביגער, א און גלייצער קיין

 טרוקענסטע די ראן געשטאנען איז יהירה אין ווארום נעווארען,
 שטארק, און יונג געווען איז וואנדערער רער אבער יאר. פון צייט

 געמאכט גריננער אים האכען מלבושים לופטיגע לייכטע זיינע און
בארג. אויפ׳ן שטייגען רעם

 ארוס• ט6א דך רערביי פאראויס, געגאנגען ער איז פאמעלאך
 ער האט געקוקט אבער לינקס, אויף און רעכטם אויף קוקענדיג

 אנגעקומענעם א ון5 בליק צווייפלענדיגען אומזיכערען מיט׳ן ניט
 לאנגער א נאך וואס איינער, ווי גיכער נאר לאנד, פרעמרען א אין

 געגענדען אלט״באקאנטע מיט ווידער דך ער זעהט אפזיינקייט
 זיך צו ער זאנט נייגיריגקייט טיט האלב שמחה מיט האלב און

 קיק א לאמיך דא; ווידער בין איך וואם זיך, פריי ,איך :אליין
*פארענדערט. צייט רער פאר דא דך האט וואם צאן,

 גע• איז פיס זיינע צו אין בן־חור געוועזען איז וואנדערער רער
ירושלים. לעגען

 די אראפגענומען שטיין, א אויף אראפנעלאזט זיך האט בן־חור
אוית פארקוקט דך און ק$פ, זיין באדעקט האט וואם טוך, זייסע
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אייגען. זיינע פאר אויסנעשפרייט זיף האט וואט לאורשאפט, דער
 פיו שיינקייטען די פיט באקאנט געויען איז בן״חור הגם

 אץ פרייר פאר וייאקסט הארץ זיין ווי געפילט, ער האט רוים,
 שמאלץ זיין צו אמת, טאטענפישטאט. זיין פץ אנבליק ביים שטאלץ

 דאזיגע די אז געראגק, ביטערער דער צוגעמישט נעווען אפשר איז
 אז לאגרסלייט, זיינע גיט מער שוין נעהערט שטאט קינינלאצע

 דערלויבע• דער מיט אפגעריכט ווערט בית״המתדש אין עבורה די
 רויפישע וואוינען פאלאץ הפלכם דויד אין אז פרעמדע; פץ ניש

 האר דעם גאט פץ פאלק אויסרערוויילטען דעם דריקען באאמטע,
 *פעלזענפעם זיין פאר אים פייגינען און צינזען, אץ שטייערן מיט
 דא־ רעם אויסער אבער אמינה. אייביגער זיין צו טריישאפט טער
 יעגער פץ איר יערער וואט צער, אץ שטאלץ נאציאגאלען זיגען
 אייפ• נשפה בן-חירם אץ האבען איבערלעבען, זיי פלעגט צייט

 וועלכע געשעהני^׳ען, פעיזענלאצע זיינע וועגען זיכרונות די געוואבט
 *דער ויאט ער בשעת פרישקייט, נייער א פיט אפגעלעבט האבען

ירושלים. שמאט היילינע די פיט זייגע צו זעהן
 לער ווען נאף בפרט ווייניג, זיף עגדערט געגעגד בערניגע א

 ם בן־חוו צעעצייגען האט וואט בילד, די פעלזיגער. א איז באדען
 דעו חיץ א געוויינטליף איצטעי, וואט אייגעגע די איז בליקען,
 *פעגש פץ ווערק די נאר זיף האבען געענדערט וואייוס שטאם,

הענט. ליצע
 פינים זייט מערבדיגע די באהאנדעלט פרייגדלאנער האט זין די

 איר האבען פענשען די אויף אץ פזרח׳רינע, די ווי הד״הזיתים
 וועל" פיט וויינשטאקען, די פלייס. אין ליבשאפט מער געשאנקען

 און פייגעגביומער די אץ פארפלאנצט, געוועזען מיילווייז איז זי בע
 אין פרישער געוועי זייגען זיי, צווישען איילבערט־ביימער ווילרע
 די בארג. זייט מזרחריגער דער אויף פלאגצוגגען די ווי נרינער

 דעם צי אראפ ביז נרינס מיט׳ן קוויקען געקאגט זיף האט אויג
 דער זיף האט דארטען קידרון. פין געלעגער אויסגעטריקענטען

 •5פע א — מוריה אנגעהויבעץ זיף ס׳האט און געענדיגט הר״הזיתים
 שלפה פין פארלייגט שטיינער, בלענדענד-ווייטע פין וואנט טיגע
 האט העבער אין העכער הירדיסן. פץ געמאבט פארטיג און הטלף
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 פעלזען• גוואלטיגער דער איבער נענליטשט זיף בליק בי-חורם
 אמין געווען זיינען וועלצע שלמה, אהלי די בין צו6ארוי וואנט

 פאם< זיין געווען איז בארג דער וואם טאנומענט, צים פיעדעסטאל
 עזרת- דער צו נעווענדט זיף אריג די האט רארטען פון טאמענט.

 יערערע — עזרת-כהנים דער צו און עזית־נשים דער צו ישראל,
 רער• זיף האט וועלצע מירמעלשטיין, ווייסען פון אקאלאנאדע

 אנדערער דער הינטער און אנדערער דער איבער איינע הויבען
 גולת־הכותרת די אלעס דעם איבער און טעראסע. א ווי אזוי

 ות•5מל ון5 הערלאף, אומפארגלייצלאף הייליג, אומפארגלי׳יכלאף
 בית-הטקדש, דער — גינגאלר טיט שטראלענדיג גדולה, דינער

 נאף געווען ניט איז וועלט* נאנצער דעד אין קדשי־קדשים. דעד
 פארגליי- קאנען זיף זאל וואם טעמפעל, אזא נאף מאנומענט, אזא
ישראל. פץ גאט פונ׳ם הויז מיט׳ן גרויסארטיגקייט אין כען

 דעם איבער העצער נאף אנגעהויבען זיף האט בליק בו-חורם
 דורף געהייליגט איז וואם ציון, בארג צום כית-המקדש ון0 דאף

 רעם נעקאנט האט ער נאט. ון6 געזאלבטע די אן זיצרונות די
 גערטע• זיינע טיט ציון, און מוריה צווישען זיף ציהט וואם טאל,

 פאלאץ, הורדוסעם אויף געפאלען איז בליק זיין פאלאצען. און נער
 דערווייטענס פון גענלאנצט פורפור מיט האט וואם חריב, אויף

 ווי האט וואט אנטאניע, פעסטונג רער אויף שטיין געבליבען און
בית־הטקדש. פונ׳ם רעצטם דערהויבען זיף שאטען טונקעלער א

 האט וויילע א אונטערגאנג. צו נענייגט שיין זיף האט זין די
 די פון שפיצען די איבער נעשוועבט טעלער גליהענדיגער איר

 קופא• די ווענט, די ארומזוימענדיג מערב-זייט, אין בערג ווייטע
 פלוצ" פאס. גאלדענעם א מיט שטאט רער פון טורעטם די לען,
 פארנאב׳ די אונטערגעטוקט. זיך ווי אזוי פארגאנגען, זי איז לונג
 היים. זיין צו מחשבות בן־חורס געטאן קער א האט שטילקייט טיגע

 אבי- פינקט א אויף אפגעשטעלט זיף בליקען זיינע האבען שטאר
 טא• זיין געוועזען איז דארטען המקדש;*בית פון צפון־זייט צו סעל

גאנץ. געבליבען לל5ב נאף איז זי אויב הויז, מענם
 געמאכט אים אויף האט אווענט פרידליכען פונ׳ם מנוחה די

 מא׳ זיין אן דערמאנט זיף האט ער ווירקונג; בארוהעוודיגע איר
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 נעבראצם אים האט יועלכער חיב, דעם אן אין שוועסטער און מען
ירושלים. קיץ אהערצו

 אילדע• מיט ארומנעפארען איז ער כשעת ז^ווענט, אין איינמאל
 נעגענד דער טיט באקאנט ווערען צו כדי מדבר, אינ׳ם ריטען

 שר-צבא, א ווי אזוי פינקטען, זיכערע פעסטע אויסצוקלייבען און
 היי• צי געקומען איז מלחמה, א פאר פלאן א אוים ארבעט וואם
 אויף אין אראפ איז גראטום אז ידיעה, דעה טיט שליח א טען
פילאטוס. פאנטיום כאשטימט איז ארט זיין

 האט אגב מאצט, שים א אהן און קאליקע א געווען איז טעסאלע
 איז אין אראפ איז גראטים טויט; פאר "חורן בן געהאלטען ער

 בן״חורן אפהאלטען געקאנט אצינד האט וואם דעה־זאגעח אוים
 אצינד שוועסטער? זיין אין טאמען זיין זוכען אנצוהייכען ווידער פון

 ער ווען האכען. צו מורא וואט פאר געהאט ניט שיין ער האט
 די אין אריינצוקיטען טינלאצקייט די האבק ניט אדיין אפילו זאל

 דורך אויספארשען לאזען זיי נעקאנט ער האט יהודה, פון תפיסות
 דען וואלט געפינען, זיף זאלען פארפאלענע די ווען אץ אנדערע
 גע" ווייטער זיי האלטען צי יסוד ס׳איז וועלכען א געהאט פילאטום
 דעם קענען ביישטיין זאל וואס יסוד, אזא ניט בבל״אדפן פאנגען?

 זיף האט ער אנטשלאסק. תיכף זיף האט בן־חור גאלד. בון כוח
 אים טיט האט וועלכער אילדעריטען, טיט עצה א געהאלטען

 דאר" אראבערן רריי באלייט אים האבען יריחי ביז געווען. מסכים
 ער איז אליין אין פערר די טיט איכערנעלאזט זיי ער האט טען

 אים אייף נעדארפט האט מלוף וואו ירשלים, קיין פיס צו אוועק
ווארטען.

 בצלל, נאר געווען אויסגעארנעט רערוויילע איז פלאן בן״חורם
 נליי• פאר געהאלטען ער האט דורכפירען, אים הצלחה טיט כדי

 רוי־ די פין דערהייפט מאצט, רער פץ אויסצובאהאלטען זיף כער
 טאקע — טריי אין דורצגעטריבען געווען מלוף|איז באאמטע. טישע
 אויספארשונגען די פירק צי אויף טענש, פאסיגער אטתער דער
השד. קיין לאזענדיג ניט און ערפאלג טיט

 אנצוהייבען. וואנען פין אפקלערען, נערארפט טען האט קירס-כל
 ער האט פונדעסטוועגען קלאר, ניט געוועזען בן־חורן איז דאם
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 פאלק ביים אנטאניע. פעסטוננ רער פון התחלה זיי מאפען געוואלט
 צי" פעסטוננ רער אונטער אז משורה, א נעווען איז ירושלים ון5

 נע־ האט מסורה דאזיגע די ערד. די אין טיף הוילען די זיף הען
 שטארקער דער ווי פחד נרעסערן א אין נאף אידען די האלטען
 געמאלט נעקאנט ס׳האט גרינג ווי פעסטונג. דער פון גארניזאן

 באגראבען לעבעדינערהייט זיינען תירצה און מאמע זיין אז זיין,
 נא" מענשענם אינ׳ם ליגט לל5ב און תפיסה! אזא אין נעווארען

 דער נעטראסען אים ס׳האט וואו דארטעי, זוצען אנצוהייבען טור
 מאל לעצטען צום אז פארנעסען, געקאנט ניט האט בן־חור אנווער.

 דורך נעפירט זיי האבען סאלראטען די בשעת געזעהן זיי ער האט
 דאר" ניטא איצט זיי זיינען טאמער פעסטונג. דער צו נאם דער
 דארטען האט פריהער, געוועזען דארטען זיינען זיי אבער טען

 שלי- אלם דינען אים זאל וואם סימן, א עפעם פארבלייבען געמוזט
זוכענישען. ווייטערדינע די צו סעל

 ער וועלכער פון האפענונג, שטילע א נאף צוגעקומען ס׳איז
 געוואר ער איז סימאנידעסן פון אפזאנען. געקאנט ניט זיף האט

 נעדיינ" מיר נאף. לעבט אם, זיין מצרית, די עטרה אז געווארען,
 זיף האט אומגליק דער בשעת פריהמארגען, אינ׳ם אז נאף, קען

 ארוים• זיף עמדה טרייע די האט בית־חור, איבערן אויסגעגאסען
 פאלאץ, אינ׳ם צוריק ארייננעלאפען איז און וואך דער פון געריסען
 זיף האט וואם אלץ מיט פאר׳התמ׳עט דערנאף מ׳האט וועלצען
 און חיונה איר פאר נעזארגט האט סימאנידעם געפונען. דארטען

 נרויסען אינ׳ם אליין איינע אפגעלעבט צייט גאנצע די האט זי
 זיף גראטוסן האט באמיהונגען, אלע אויף קוקענדיג נישט הויז.
 צו זי נאר אפילו אדער הויז די פארקויפען צו אייננעגעבען ניט

 אלע" האט הבתים בעלי־ אמתע זיינע פון געשיכטע די פארדינגען,
 סודען: מען פלעגט הויז, ער ד פארביי גייענדיג אפגעשראקען. מען

 קלאנג דער דארטען. וואוינען נוטע ניט אז נעמורמעלט, מ׳האט
 גע. אמאל אפשר מ׳האט וואם דערפון, נענימען מסתמא זיף האט
 ארי" די פענסטער פארגראטעטע די דורך אדער דאף אויפ׳ן זעהן

 אזא נעוואוינט ניט ערגיץ אין האט נעווים עמרה. אלטע מע
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 ניט אזיי דאף מען האט הויז שום קיץ אין דא, ווי גייסט טרייער
דאזיגע. די ווי אויסגעמיירט

 ווערען געוואר ער וועט עמרהן פין אז געהאפט, האט בן״חור
 מא׳ זיין זובען ביים קימען ניץ צו אים וועט וואס ידיעה, א עפעם

 צוציהען נעמיזט אים האט לל5ב און שוועסטער. דעד מיט טען
 דעם אין אם אלטער זיין מיט זיף זעהן צי ווידער נעראנק דער

 איינ־ זיינען וו^ם זיכרונות, אזעלכע דורך נעהיילינט איז וואס ארט,
 קודס״בל געבליבען, אים ביי איז דעריבער הארצען, אין נעבאקען

הויז. טאטענם זיין אין זיף אוועקצול^זען
 אראפ־ און אויפנעהויבען זיף ער האט זון־פארנאנג נאף באלד

 גע- זיף האט וואם וועג, דעם איבער הר״הזיתים פונ׳ם נענידערט
 בארג, פון צופוסענם ביים צפון-מזרח. צו אביסעל שפיץ פין צייגען

 דער איבערגעשניטען וועג זיין האט קידרון טייף פון גאהענט
 וואם קוואל, ביים שילוח דארף צום געפירט האט וואם שליאף,
 באגענענט ער האט דארטען נאמען. זעלביגען דעם טראגט

 זיף ה$ט ער מארק. אויפ׳ן שאף נעטריבען ה^ט וואס פאסטאף, א
 דורכ׳ן ער איז אים טיט צוזאמען און פונאנדערגערעדט אים מיט

שטאט, אין אריין שער־הדנים



פיר. קאפיטעל

הויז. פאטער יאס

 צו- טויער אץ זיך האט בףחור ווען טונקעל, געווען שרץ ס׳איז
 גאה שמאלער א אין פארנומען זיך און פאסטאך מיט׳ן שיידט

 פארבייגייער, אייניגע דרוס-זייט. צו געפירט האט וועלצע ;אריץ,
 גאסען־ברוק דער גענריסט. אים האבען באגעגענט, האט ער ^ואם

 ני- — זייטען ביידע אויף הייזער די גלייכער, קק ניט געווען איז
פון פארמאכט. — טירען אלע רוגזהדיג; און פינסטער דעריג,

 פון שטימע די אראפנעקלוננען צייט צו צייט[ פץ האט דאך א
 ארוט• איינזאם זק קינד. א פארווינט האט וואט פרויענצימער, א

 אומגעוויסהייט, די ט,5נא דעה ©ון פינטטערניש דער אץ בלאנדזיען
 אים האבק געווען, פארהילט נאך איז עתיד זיין וועלכער אץ

 פארזונקק שטימונג. געפאלענער אומעטיגער א אץ ארייננעבראכט
 זיף פאר דערזעהען פלוצלונג עי האט געדאנקען, טרויעריגע אץ
 זיף האט וואט אנטאניע, פעסטונג דער פון וואנט צפונדיגע די

 אויפ׳ן אפגעצייכענט שארף מאסע שווארצער פינסטערער איר טיט
 שטרייג־ א ווי אזוי שטיין, געבליבק איז ער הימעל. שטאל״נרויען

זיך. אפצושטעלען צוגעשריען געהאט אים וואלט שומר גער
 הויך גוואלריג אזוי אים פאר דערהויבען זיף .האט פעסטונג די

 גרונד, פעסטען מעצטיגען אזא אויף גערוהט האט זי גרוים, ■און
 מאמע זק אויב הארץ, בן־חורם אין פארגנבעט דך האט ייאוש א אז

 מאסע, שטיינערנער ר ע ד אין אט באגראבען לעבעדיגערהייט איז
 גארנישט. — רוגזה מיט איר? פאר טאן געקאנט ער האט וואם טא
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 שום• א אהן וואלטען גאנצער׳ארמיע א פון מויער-ברעפערם די
 סיידען קאלאס. פעלדגען דאזיגען פונ׳ם אפגעשפרונגען ערפאלג

 — הילפלויזע די פאר אנהאלט לעצטען דעם — גאט אויף האפען
חילף! זיין אריף ווארטען לאנג אזוי לאזט גאט אבער

 בן" האט פארגעפילען פינסטערלאצע און ספק פול הארק א טיט
 געצויגע; זיך האט רועלכע אריין, גאס דער אין פארנומען זיף חיר
מערב׳זייט. צו פעסטונג רער פון

 *דאר אכסניה•} א ון5• געוואוסט ער האט בית׳צתא אין ארויפצו
 זיין וועט ער בל׳זמן איינצושטיין, בדעה געהאט ער האט טען
 געלוסט זיין ביישטיין געקאנט ניט האט אבער אצינד שטאט; איין
 אים האט ס׳הארק פאטער״הויז. זיין טיט ווידער דך זעהן צו

ארט. טייערן צום געצויגען מעצטיג
 באקו- איצט האט ער וואם גרום, אנגענומענער אלטער דער

 פאר" ניט קיינמאל אים האט דורכגייער, זעלטענע די פון מען
נחת״רוח. אזא שאפט

 הימעל פון מזרח־זייט גאנצער דער איבער זיף האט דערווייל
 מערב־־ אין און שיין, זילבערנער א פאדשפרייטען צו אנגעהויבען

 ארויסגעשוואומעי ציון בארג אויפ׳ן טורעמם הויכע די זיינען זייט
 געשפעג- ריזיגע ווי זיף האבען טיפעניש, פינסטערער א פון ווי

 אמתע ווי אדי אויסגעזעהענדיג האריזאנט, אויפ׳ן געהויבען סטער
 טאל, פינ׳ם חושך איבער׳ן געשוועבט האבען וואס לופט־שלעסער,

עלטערן. זיינע פון ס׳הויז דערגרייכט בףחור האט ענדלאך
 זיי וואם די, אלע געפילען; זיינע באשרייבען ניט וועלען מיר

 דך אומצוקערען וואגלעניש יארען לאנגע נאך אויסנעקומען איז
 פאר- וועלען קינדהייט, זייער אריבער פ׳איז וואו ערטער, די אין

 אץ לידער פון ערטער דאזיגע די טיט גע&ילען; דאזיגע די שטיין
 וועלכע טיט דכרונ-ת, ליכטיגסטע די פארבונרען זיינען שמחה

 שפעטערדי" פונ׳ם טריאומפען אלע פארגלייכען ניט זיך ס׳קאנען
לעבען. גען

 אפ" דך בן־חור האט הויז אלטען פונ׳ם טויער צפונדיגען ביים
 *טריפ פונ׳ם סימנים געווען נאך זיינען טויער אויפ׳ן געשטעלט.

 איבער קווער און פארחתמעט, אים מ׳האט וועלצען מיט זואקם,
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 אויפ־> דער טיט ברעטעל די געהאנגען נאף איז טויער״פליגלען זדי
:•שריפט

ס". נ ע ג י י א ם ר ם י ק ם ע ד ז י א ם א "ד
 ניט קיינער איז קאטאסטראפע דער פון טאג שרעקלאכען זינט׳ן

 אפשר ער זאל טויער. דאזינען פונ׳ם שוועל די -אריבערגעטראטען
 געוואיסט, האט ער צייטען? אמאליגע די אין ווי אזוי אנקלאפען

 געקאנט ניט ער האט פונדעסטוועגען ניט, פעולה קיין ס׳איז אז
 ארוים־ וועט און רערהערען עטרה וועט אפשר ניסיון. דעם ביישטיץ

 ער הייז, זייט דער אויף פענסטעי־ ס׳איז וועלכען א פון קוקען
 שטיינער־ ברייטע די אויף ארויף איז שטיין, א אויפגעהויבען האט

 ווידער־ דומפער א נאר מאל. דריי אנגעקלאפט האט און טרעפ נע
 אמאל, נאף אננעקלאפט האט ער אפנעענטפערט. אים האט •קול
 שטארקער נאף מאל א ווידער און פריהער, ווי שטארקער שוין

 ניט זיף האט קיינער צוגעהערט. זיף אננעשטריינגטערהייט -אין
 אים. פון געמאכט חוזק ווי האט שטילקייט טיפע די אפנערופען.

 די אין קוקען נענומען און נאם מיטען אויפ׳ן אפנעגאנגען איז ער
 מעקה די געוויזען. ניט נפש קיין זיף ס׳האט אבער אריין, פענסטער

 קיינער הימעל; קעגען געצייבענט שארף זיף האט דאף אויפ׳ן
 בץ־חורם פאר אומבאמערקט בלייבען דארטען געקאנט ניט וואלט

 אין ווי שטיל געווען אלץ איז דארטען אבער בליקען, שארפע
קבר. ■א

 זיינען דא זייט. מערב׳דיגער דער צו ווייטער אוועק איז ער
 אויפמערקזאם און לאנג האט ער וועלכע פענסטער, פיר געווען

 אוט• באמערקט. גארנישט ער האט דא אויף אבער באטראכטן
 מינו" הארץ, זיין אין געוועקט זיף האבען פארלאנגען מעכטיגע

 זיין פון פארבלענרוננען די פאר טאן ציטער א ער פלעגט טענווייז
 קייז ארויסנעוויזען ניט האט עטרה אבער בוח־הדימיון. אייגענעם

נעווען. ניט סימן קיין דא איז נוטע ניט פון אפילו און צייכען, שום
 פאסאד. ררומ׳דיגען צום גיין נעלאזט זיף ער האט פאמעלאך

 טריפ" פון סימנים נעפונען טויער אויפ׳ן זיף האבען דארטען אויך
 פץ שיין ווייכען אינ׳ם אויפשריפט. א מיט ברעטעל א און וואקס

הר איבערן קיניגין א ווי ארויפנעשוואומען איז וואס לבנה, דער
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 אויצשריפט^ די איבערלייענען געקאנט גרינג ער האט הדהים, י
 און טויער פין ברעטעל די געטאן רים א ער האט כעס טיט

 געזעצט דך ער ■האט דערנאך אריץ. רינע אין געטאן שליידער א זי
 ארימען זיין ון5 גורל איבער׳ן זיך פארטראבט און טרעפ די אויף
 בארוהיגט, בלוט צוהיצט זיין דך האט ביסלאצווייז אבער הויז.

 די־ אים האט היץ זומערדיגער דער אין וואגדערן לאנגען נאצ׳ן
 איינגעשלאפען איז ער און באהערשט אומבאמערקט מידיגקייט

.6טרע די אויף
 הינטערן פון ווען שלאף, טיפען אין געלעגען נאך איז בן׳חור

 פון שיין דער פרויען׳געשטאלט. א באוויזען דך האט פאלאץ ראג
 געקאנט זי מ׳האט און איר אויף גלייך געצאלען איז לבנה דער

 אל־ איינגעהויקערטע קלייגע, א געווען איז דאם זעהן, דייטלאך
 איז זי האר. ווייסע און פנים טונקעל״פארברוינט א טיט טיטשקע,

 ציצטיגע אין הויז, חשובען א פון דינערין א ווי אנגעטאן געווען
גרינם. טיט קארב א געטראגען האט און קליירער,

 אלטע די איז טרעפ, די אויף שלאפענדיג מענשען א רערזעהן
 אין אנטשלאסען ווי אזוי דך זי האט גלייך אבער שטיין, געבליבען

 דעם ארוטגעגאנגען פאמעלאך איז זי נעהענטער. גיין נעלאזט זיך
 און פאררוקער דעם אפגערוקט צו, טיר דער צו שלאפעדיגען,
 לינקען איג׳ם ברעט ביייטע א איגווייניג. האנט די אריינגערוקט

 דורצגע־ האט אלטע די געעפענט. שטיל דך האט טיר פליגעל
 געוואלט אויך אליין שוין האט אץ אהיגצו קארב דעם שטופט

 נאף זי האט גייגיריגקייט, דער גאצגעבענדיג אבער דורצקריצען.
 איגגאנצען איז וואם פנים, צרעמדענם אויפ׳ן בליק א געווארפען

איר. צו צוגעקערט געווען
 שייג• בחורשער פון גלאגץ פולען אינ׳ם געלעגען איז בי-חור

 זון ון6 אפגעברענט געווען זיינען שטערען און באקען זיינע קייט.
 געגלאנצט. אפער האבען וואנסען לייצטע די אונטער פץ ווינט. און

 ווייצע די אץ ליפען, בלוט״רויטע צווישען ציין, בלענדענר־ווייסע
 דעם און מאררע שיין״געשניצטע די פארבארגען ניט האט בארד

האלז. קיילאכדיגען יונענרלאך
 דך האט געשריי, א ארויפגעלאזען אלטע די האט פלוצלונג
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 דער• נעגלויבט. ניט זיי וואלט זי גלייך אויגעי, די רייבען געניטען
 שלאפעדיגען, דעם איבער אריבערגעבויגען זיך זי האט נאף

 נענומען בליקען צומישטע טיט און הענט רי טיט געטאן פאטש א
זייטען. אלע אייף ארומקוקען זיף

 געטאן אווארף שלאף, דורצ׳ן געטאן ריר א זיך האט בן״חור
חלום: אין ווי ארויסגעמורמעלט און האנט א טיט

וואו". עטרה! מאמעי —
 אננעכאפט אים, צו געבוינען צו זיף אמאל נאף האט אלטע די

ליפען. די צו צונעטראנען צערטלאף ד און האנט יין
 אינם־ בן־חור האט בארירונג, דאזיגער דער פון אויפגעוועקט

 האבק אויגען זיינע און האנט, די צוריק געטאץ אפ5 א טינקטיוו
אלטערם. דער טיט באגעגענט זיף

בימטו? דאם — אויסנערופען ער האט — עטרה! א עטרה! —
 ענטפערן צו געווען אימשטאנד ניט איז באשעפעניש נוטע די

 האט און האלז אויפ׳ן געפאלען אים איז זי ווערטער. טיט אים
פרייר. פאר פונאנדערגעוויינט זיף

 צו צוגעצויגען ארימם, אירע פון באפרייט זיף ער האט זאנפט
 און טרערען, פין נאם נעוועץ איז וואס פנים,. פארברויגט איר זיף

 ווי ווייניגער ניט אפשר דערפרייט קושען, טיט באדעקט אים האט
געזאגט: ער האט דערנאף זי,

 דערצייל עטרה, $ תירצה? איז וואו מאטע? די איז וואו —
דיף! בעט איף זאג, זיי, ווענען עפעם מיר זאג זיי; פון טיר

געוויין. א אין אויפגעבראכען ווידער האט עטרה
 זיינען? זיי וואו ווייסט דו עטרה? נעזעהען, זיי האסט דו —

אינדערהיים! זיינען זיי אז מיר, זאג
צוכליפעט. זיף שטארקער נאף ווערטער די ביי האט עטרה אבער

 געפרענט, בן״חור האט — אריינניין? געוואלט האסט דו —
 קום! טא — טיר דער אין ברעט געעפענטע די דערזעהענדיג

דיר. טיט אויף ניי איף
צוגענעבעי: ער האט זיף, אויפהויבענדיג און
רוי־ די — זיי! אוין? פאלען זאל קללה נאטם — רוימער די —
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 *לא עמרה, אויף, שטיי מיינם, איז ס׳הויז געלייגט. האבק מער
אינעווייניג. אריינגיין □יר

געפאלגט. אים האט עמרה
 גע" די וואם פרייר, די באשרייבק דא גיין ניט רועלען מיר
 זעהענדיג ווירער איבערגעלעבט, האט בית־חור פין דינערין טרייע

 איר פון — וויי! א אבער עלטערן. זיינע פון הויז אינ׳ם בן־חורן
 בן" זאגען. געקאנט גארנישט אים זי האט תירצהץ און הארינטע

 אנ־ ערגעץ וואוינק אריבערגיין זאל זי פארנעלי׳יגט איר האט חור
 ניט האט זי אבער הויז, פארלארענעם וויסטען אינ׳ם ניט דערש,

 זאל האר יונגער איר אז געגלוסט, זעהר זיף האט איר געוואלט.
 געבליבען איז אלץ וואם חרר, אמאליגען זיין פארנעמען ויידער

 אבער האט ער פארלאזען; געהאט עם האט ער ווי אזוי, נאף
 גע" וואלט דאס דען אנטדעקק, ניט אים מ׳זאל געהאט, כירא

 פארפאלענער זיינע וועגען חקירה-ודרישה זיין סכנה אין שטעלט
 אז וויצטיג, געווען איט־ פאר איז דעריבער שוועטטער, אין □אטען

 ער סוד. א דערוויילע בלייבען זאל ירושלים אין פארבלייבק זיין
 ביינאכט, נאר אבער עפטער, וואם באדצען צו צוגעזאגט איר האט

 נענומען תיבף האט אין באניגענען דערמיט נעמוזט זיף האט זי
 נחת, אים פאישאפען צו אים, פאר טאן צו אזוינס וואם מראכטען,

 איז ער אז ארויף, ניט מחשבה דער אויף גאר איר איז דערביי
 אמאליגע זיינע אז און מאנספארשיין, א נאר אינגעל, קיין ניט עוין

 לאני רער פאר זיף האבק ניינונגען און פארלאנגען קינדערשע
 צו געמיינט זי האט רערהייפט איבערבייטען, געקאנט צייט גער

 "זיינע צוריכטען אים פאר וועט זי וואם דערמיט, אים האווירען
 האט אמאל אז געדיינקט, האט זי מאכלים. באליבטע אמאליגע

 איז איר ביי און איינגעטאצצען, אין נאשערייען געהאט האלט ער
 געוואר זי ער קומט טאמער מער, וואס זיי אנצוגרייטען געבליבען

ו ווערען.



פינף. קאפיטעל

באגעגעניש. די

 זיבעטען אינ׳ם טאג ערשטען פונ׳ם אינדערפריה געורען ס׳איז
 אין געלעגער זיין פון אויפגעצאפט דף האט בן״חור ווען חודש,

 גע" האט ער וועלט. גאנצער רער טיט צופרידען נישט אצסניה,
 ער טאן, צו עפעס איהייבען תיכף״ומיר כרי מלובן, אויף רארט

 מכוח איז עט וואט שוין דערגיין צו אומגעדולד פאר געברענט האט
שוועטטער. און מאמען פארלוירעגער ־זיין

 נאר געווען מיישב זיף האבען זיי געקומען. מלוך איז ענדלאף
 רער פון אנגעהויבען זוכענישען די האט מלוך צייט. קירצע א

 טרי" צום גלייף געקערט דרייסט זיף האט און אנטאגיע פעטטונג
 געשיב• די דערציילט אים האט ער איר. איבער ממונה דעם בון,
 וואט אומגליק, פונ׳ם פרטים אלע און חור פאמיליע דער פון טע
 באשיינפער" ס׳איז אז אזוי גראטוסן, מיט דעמאלט געשעהן איז

 מיט ניט טאן צו געהאט דא מ׳האט אז געווארען, קלאר לאך
 געווען, מוסיף האט מלוך סיבה. א מיט פשוט נאר פארברעכען, א

 דערגיין, צו אויטען ער איז אויטפארשונגען איצטיגע די מיט אז
 דערלאנ־ יע, אויב ווייבער,.און אומגליקלאכע די נאף לעבען צי

 אומקערען און זיי באפרייען וועגען השתדלות א קיטר דעם נען
 זיי- רעצט בירגערלאצע די און אייגענם קאנפיטקירטען דעם זיי

 השתדלות אזא אז ספק, שום קיין געווען ניט אים ביי ט׳איז ערע.
 רעם איבערקוקען איבעראניים מ׳וועט אז דערצו, בריינגען •רעט

 די קאנען איבערקוקען פונ׳ם רעזולטאט פאר׳ן און עיניין, גאנצען
רוהיג. פולקום זיין חור פאמיליע דער פון פריינד
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 דער־ האט ער ורען געווארען, מלוך אבער איז נישתימם ווי
 באריכות אים האט טריבון רער ענטפער. טריבונם רער הערט

 קאטער אין אנטדעקט ווייבער די האט ער אזוי ווי דערציילמ,
 בא" טאקע, ערשט אט היינט, זיי האט ער אזוי ווי און ¥1 נומער
 האט ער וואט פאפיר, דעם געוויזען אים ער האט דערביי פרייט.

עיגיין. דאזיגען רעם וועגען צונויפגעשטעלט
בן׳הורן. צו ארועק גיך אויף מלוך איז שימחה אר5 זיך אויסער

 בשורה די וואט רושש, רעם איבערגעבען אוממיגלאך ס׳איז
 טיף, צו געווען איז פרייר זיין מאן. יונגען אויפ׳ן געמאכט האט

 *הא פארלייכטערוגג פון טרערען באהערשען. קאנען זיך זאל ער
 *לי זיינע אויגען. זיינע פון געטאן שטראם א קוואל א פון ווי בען
 לאנ" אזויפיל אויסגעגאננען איז ער וועלכע באך טייערע, און בע
 מיט ווידער זיך ער וועט באלד און לעבען נאכאנאנר, יארען גע
זעהען! זיי

 םניה5א זיין פון לויפען געלאזט זיך ער האט משוגענערווייז
 *גע שוין וועט ער אז זיכער, זייענדיג בית־חור, פון פאלאץ צום

 *ם מהשגה איינציגע זיין געווען זיינען וואט די, דארטען פינען
ביינאכט. טיי בייטאג

 פון פירט וואט גאט, דער אויף זיינען צייט דערזעלביגער אין
 צוויי געגאגגען בית״חור, פון פאלאץ צום אגטאגיע פעטטוגג דער

 שטיין זיי זיינען מויער פארלאזענעם פונ׳ם ראג ביים ווייבער.
אגדערער: דער צו געזאגט שטיל האט אייגע און געבליבען

תירצה. הויז, אונזער איז אט—
 בלי. זייערע זיינען פלוצלונג טויער, צום צוגעגאנגען זיינען זיי

 אין ס א ד0 אויפשריפט: דער מיט ברעטעל אויפ׳ן געפאלען קען
ס". נ ע ג י י א ס ר ס י ק ם ע ד

 פארברא- היטעל, צום אויגען די אויפגעהויבען האט מאמע די
צער. טיפעףטיפען פון קרעכץ א ארויסגעלאזט און הענט די מיט כען

מיך! שרעקסט דו מאמע? דיר, מיט איז וואט —
 אי^ ער ארים ווי — געענטפערט יענע האט — תירצה אך,

במת." חשוב ,עגי אז זאגען, חצמים אונזערע און ארים! ווי
טאמע? ארים, אין ווער —
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 צוגע־ אלצדינג אים ביי האבען זיי דיינער. ברודער דעד —
הויז. די אפילו אלצרינג... ומק...

 דער- זיף האט נאם איבערן געטאן. ציטער א זי האט פלוצלונג
 ווארף א זיך האט זי טריט. גיכע מיט מאנספארשוין א נעהענטערט

אויסצושרייען: באוויזען קוים האט און תירצהן צו געטאן
 דיין זון, מיין תירצה, ער, איז ראם אז גאט, ביי שוועד איף —

ברודער...
 גליק. און שמחה פון געוויין א אין אויסגעבראצען האט זי און

 השגה א זיף מאכען צו אליין לעזער דעם איבער ל^זען מיר •
 מיג• די צווישען אפגעשפילט זיף האט וואם םצעגע, דער וועגען

 ווידער ענדלאף זיף האבען וועלכע חור, פאמיליע דער פון גלירער
פאלאץ. היימישען אלטען, זייער פון טויערן די ביי געפונען

1



זעקם. קאפיטעל

איראם. און אסתר

 בעכער א כריינגען מיר זאל ער דינער, רעם ז^נ אסתר! אסתר, —
רואסער!

טאטע? וויין, בעסער ררילסטו אפשר —
זאצען. ניידע בריינגען הייס —

 זימער׳היין דעם אין פארנעקומען איז שמועט דאזיגער דער
 אסתר ירושלים. אין בית־־חור פון פאלאץ אלטען פונ׳ם דאך אויפ׳ן

 וואם דינער, א געטאן רוף א האט מעקה, רער צו צונעגאננען איז
 איבערגעגעבען אים האט און הויף, אין אונטען געשטאנען איז

באפעל. טאטענם דעם
 וואט געשעהענישען, די זינט אריבער איז וואס צייט דער פאר

 בן• פון מורשה אלס מלוך, האט באשדיבען, פריהער שוין זיינען
 וויסט- די צוזעהן געקאנט ניט ליינגער שוין האט וועלכער חורץ,

 צו• אפנעקויפט עם הויז, ירושה" זיין פון אפגעלאזענקייט און קייט
 בית״חור פין פאלאץ אלטער דער פילאטוסן. פאנטיום ביי ריק
 געוואי־ אראפ ביז אויבען פון איז הויפען פארשיירענע אלע מיט
 ניט איז אים אין וואם די לא• רעסטאוורירט. און אפנעפרישט רען

 טראנישע די אן דערמאנען זאל וואם זאך, שום קיין פארבליבען
 חור פאמיליע די אריינגעווארפען האבען וועלצע געשעהענישען,

 מיט נעווארען באנייט נאך אדרבה, ער, אין אומגליק, אזא אין
 יעדען אויף ה^ט באזוצער דער פריהער. ווי פראכט מער סך א

 געשמאק. אויסנעאיירעלטען פיינעם פינ׳ם סימנים געפונען טראט
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 דערווארבען, דך האט פאלאץ פונ׳ם נעל-הבית יונגער דער ויאם
 און מיזענום ביי ווילע רער אין נאצאנאנד יארען פארבריינגענדיג

רוים. קיסר״שטאט רער אין
 דער באזעצט פאלאץ אין דך האבק בן־חור׳ן פין געסט אלם
 פון שיינקייט די און איראם; טאכטער זיין טיט בלשאצר מיצרי

 ווירקונג באצויבערנדיגע די געהאט אלץ נאך האט מיצרית דער
אידען. יונגען אויפ׳ן

 שוין די זייגען אסתרן, צו און סימאנידעסן צו שייך איז וואם
 פאר אנטיאציע. פוץ אד,ער אננעקומען צוריק טעג עטלאכע מיט
 ווארום שוועד, זעהר געווען נסיעה די איז סוחר קראנקען דעס

 אין וואס פאלאנקין. א אין טראגען לאזען געמוזט דך האט ער
 גע• אלעמאל ניט זיינען וועלכע קעמלען, צוויי צווישען געהאנגען

 ירושלים, קיין אנקומען נאכ׳ן איצט, אבער טריט. גלייצען אין גאנגען
 אנקוקען געקאנט ניט זאט גאר מאן איידעלער דער דך האט
 פאר- ער פלענט הנאה באזונדער א מיט פאטערשטאט. זיין מיט

 זי׳ הוין. פון דאך אויפ׳ן טאג פון טייל גרעסטען דעם בריינגען
 האט זומער״הויז, פילם שאטען אינ׳ם פאטעל זיין אין צענריג

 לופט, הערלאצע די איינגעעטעמט נחתירוח אמתן א מיט ער
 ער בערג. אלט־באקאנטע די פון אהער געשטרוימט האט וואט

 אויפשיינען איר פון דן, דער פון גאנג דעם נאצקוקען פלענט
 וועל- זיינע, טאצטער די דך לעבען זעהענדיג און פארגיין. ביז׳ן

 איבערגע• און ליבשאפט אזא מיט ארומגערינגעלט אים האט כע
 גע" דער מאמען, איר אן רערמאנען זיך ער פלעגט געבענקייט,

 צוגעבונדענ• זיין וואס ווייב, טייערער זיין ייגענר, זיין פון ליבטער
 גע• איז ער עלטער וואם מער, אלץ געוואקסען איז איר צו קייט

ווארען.
 פאר- אינגאנצען ניט דא אפילו זיך ער האט פונדעסטוועגען

 קיר" א פארען צו קימען אים צו פלעגט טאג אלע רוה. די גונען
 איבערגע־־ האט ער וועלצען סנבלטען, פון דין־וחשבון א מיט יער

 אין האנדעלם־הויז זיין פץ געשעפטען גרויסע די פירען צו געבען
 אינסטרוק" סנבלטען שיקען ער פלעגט טאג אלע און אנטיאכיע;

 כמעט איז יענעם פון אז אויספירלאכע, און גענויע אזעלכע ציעס,
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 מעג־ א וואס שאנםען, אלע פאראנטווארטליצקייט, גאנצע די אראם
 געווען פאראויסגעזעהן זייגען פארקלערען, נאר קאן שכל שענס

אינסטרוקציעם. דאזיגע די אין
 יוגענד. איר §ון בליהען רעכטען אין גערועזען איז אסתר

 טיט איברים, געשניצטע טיט געשטאלט, חנעוודיגע קליינע, א
 איר האט נעזונט, און יוגענד מיט געשפריצט האט וואס פנים, א

 ליב- טיט פארשטאנד, קלארען טיט געעטעטט וועזען גאנצער
 געמוזטהאלט יעדערער האט פרוי דאזיגע די צויבער. און שאפט

טריישאפט. און ליבע טיט פול געווען איז גופה וי ווארום האבען,
 געהאל- האט וועלצער טאטעץ, איר לעבען געשטאנען איז זי
אראפגעלאזען. טיף קאפ אלטען דעם טען

געזאגט. ענדלאך ער האט —אסתר? האלט, אים האסט דו —
געענטפערט. זי האט — יע, —
ארויסקומען? וועט דערפון וואם געטאן, טראכט א האסטו —
 ווי נאר אים וועגען טראכטען צו געפלייסט זיך האב איך —
 אבער חוב; דער צו מיך בינדט אים צו וואס האר, אונזער וועגען
 ניט געווען בין איך אוטזיסט, געוועזען זיינען באמיהונגען מייגע
שטארק. גענוג
 דיין אין געראטען קינד, ליב א אין קינר גוט א ביסט דו —

פארטראכט. און אפנערופען זיך סימאנידעם האט — טאמען
אנגעהויבען: ווירער ער האט דערנאך

 דיין אבער... רייר, מיינע טיט פארזינדיגען ניט זאל איך —
 איינגע־ וואלט איך ווען אומזיסט, געווען ניט אפשר וואלט ליבע

 לייכט עם האב איך וואם און פארטאגט האב איך רואם האלטען,
כוח! גרויסער א איז געלט טאן. געקאנט

 א׳סך נאךאיצטזיין מיר געטאן,וואלט אזוי וואלסט דו ווען —
 אויגען די אין אים קוקען צו זיין ווערט ניט וואלט איך ערגער.

טאטע? דיר, טיט שטאלץ זיין געקאנט ניט וואלט און אריין
 — קינד, מיין ערגסטע, דאם דיר זאגען צו מיר דערלויב —
 ס׳וועש טאקע. וועגען טובה ריין פון — געזאגט סימאנירעס האט

 געוואר עם וועסט דו ווען טרעפען, שווער אזוי ניט אפשר דיך
.*אנדערע א צו שוין געהערט אסתר, ליבע, זיין טיר. פון ווערען
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געענטפערט. רוהיג זי האט — עם ווייס איך —
 ווייטער ער האט — נעץ איר איי אים האלט מיצרית די —

 אלע טיט פאלק איר פץ שאלקהאפטיגקייט די האט זי — גערערט
 שאלקהאפטיג- גיויסע א — צוגאב אלם שיינקייט איר פון מגילות

 פאלק, איר ווי אזר אבער שיינקייט. וואונדערלאצע א און קייט
ניט. הארץ קיין זי האט

 סימאנידעם האט — טאטען איר פאראצט וואם טאכטער, די —
צער. נאר ביייגגען מאן איר וועט — גערעדט ווייטער
דען? אים פאראצט זי —
 אים. §ון לאצט זי נעענטפערט. זקן דער האט — יע, —

 נעזעהן סך א שרן האט וואם הצמה, מיט מענש א איז בלשאצר
 גאט און חסירי־אומות״העולם, די פין איז ער וועלט. דער אויף
 *אפ חסד, באזונדערן זיין ארויסגעוויזען אים צו האט האר דער

 אמונה. היילינער אונזער צו עבורה-זרה דער פין אים קערענדיג
 נא־ די" געזאגט: האט זי ווי געהערט, נעכטען אליין האי איך

 זיך קאנען זקנים זיין; מוחל מען קאן יוגענד דער פון רישקייטען
 בע־ דארף זי, ס׳פארלירט וועד און חכמה. טיט נאר איבערנעמען

 רוי- א פאר נאר פאסטען ראם ווערטער, גרויזאמע שטארבען". סער
 אזוי זיין באלד וועל איך ארך אז דערמאגט, מיר האט זי מער.

 קיינמאל וועסט דו אסתר, דו, אבער טאטע. איר ווי אזוי שלאף,
 ווא• ניין, שטארבען", זאל ער בעסער, זיין ,ס׳וואלט זאגעץ; ניט
יהודה. פץ אטאצטער געווען איז מאמע דיין דים

 און געטאן קוש א אים זי האט אויגען די אין טרערען מיט
געזאגט:

מאמען. טיין פץ קינד א בין איך און —
 אויף האנט די ארויפגעלייגט עך האט שווייגען, קורצען א נאך

אנגעהויבען: ווירער האט און אקסעל איר
 מיט ער וועט וריב, א פאר מיצרית די האבעץ וועט ער אז —

 נשמה דער אין ביינקשאפט גרויסער א מיט אץ חרטה פון געפיל א
 ווערען, געוואר באלד וועט ער ווארום דיר. אן דערטאגען זיך
 נאך תאווה בייזער איר פון דינער דער נאר איר פאר איז ער אז

 איר פאר חלוטות. אירע פון מיטעלפונקט דער איז רוים בניד.
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 *חור פון זון דער ניט דואימוויר, פונ׳ם זון רער אריום, ער איז
ירושלים. פון פירשט רער

 דאזינע די טיף ווי פארבארגען, צו געפרובט ניט האט אסתר
געטראפען. זי האבק ווערטער

 האט — שפעט! צו ניט נאף ס׳איז טאטע! אים, ראטעווע —
תחנונים. טיט געזאנט זי

נעענטפערט. סימאנידעס האט שמייכעל אשטילען טיט
 — אפארליבטען ראטעווען. מען קאן דערטרינקענדיגען א —

ניט. קיינטאל
 סכנה, די אים ווייז אים. אויף השפעה א האסט דו אבער —

איז. איראם פרוי א פאר וואם אים, זאג פאר. אים שטייט וואס
 נעץ, מיצרית רער פון באפרייען געקאנט אים וואלט דאס —
 און — ניין אסתר? דיר, צו ברייננען אים עם וועט דען צי אבער

 בין איך — צונויפגעצויגען נעריצט זיך האבען ברעמען זיינע
 וואלט פוגדעסטוועגען נעווען. זיינען אבות מיינע ווי אזוי3קנעכט, א

 טאכטער! מיין אדוני, איז, "אט זאגען: נעקאנט ניט אים צו איך
 די יזין העלטער? דיך האט און מיצרית דער פאר שענער איז זי

 זיין. צו שטאלץ געלערענט איך האב פרייהייט פון יארען לאננע
 וואלט איך אפנענומעף צונג די מיר וואלטען ווערטער אזעלכע

 דאר׳ בערג די אויף שטיינער אלטע די פאר שעמען געמוזט זיך
 געוואלט שוין איך וואלט בעסער אסתר, ניין, קענענאיבער. טען

מאטען. דיין פון קבר אינ׳ם דיר מיט שלאף אייביגען רעם שלאפען
 אסתרם איבעריצויגען האט בושה פון רויטקייט ברענענדיגע א
פנים.
 ריידען, אזוי אים צו זאלסט דו אז נעטיינט, ניט האב איך —

 גליק... זיין וועגען אים... וועגען נאר געטראכט האב איך טאטע.
 צו ליב אים דערוועגט זיך האב איך אויב מיינעם. וועגען ניט

 איך קאן דערמיט נאד אצטונג. זיין ווערט אויך איך וויל האבען,
אויגען. אייגענע מיינע אין פארענטפערן זיך

 וויין געבראצט און רינער א אריינגעקוטען איז דערוויילע און
 *טא דעם דערלאנגט האט אסתר וואם אינדערצייט וואסער. און

איראם. ארויף דאך אויפ׳ן איז טרינקען, צו טען
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 אידישקע רער אויסגעוויזען ניט מיצרית די האט נאף קיינכאל
 האבען מלבושים דופטיגע אירע מאמענט. רעם אין ווי שיין אזרי

 אויפ׳ן שטערן, אויפ׳ן וואלקעף א ווי לייב איר ארום געפלאטערט
 די וואם צירונג, רייכע געגלאנצט האט הענט די אויף און האלז

 פנים, פריילאף א מיט געהאט. ליב אזוי האבען מצרים פין פרויען
 אבער ער,5זי און שטאלץ טראט, שוועבענדיגען לייכטען א מיט
 איר ביי דערנעהענטערט, זיף זי האט אפעקטאציע, שום א אהן

 ף זי און זיף אין אריין אינגאנצען ווי עפעם אסתר איז אנקומען
טאטען. איר צו שטארק צוגעטוליעט

 האט — אסתר ליבע דיר, צו און סימאנירעס, דיר, צו פריד —
 מיי־ יונגער רער צו קאפ דעם געטאן נייג א און געזאגט איראם

 קאי איף אויב — פריינד, איידעלער מיר, דערמאנסט דו — דעל
 כוהנים, פערסישע די אן — דיך באלייריגענדיג ניט זאגען, נאר עם

 דע- די אויף ארויף זיי שטייגען זיף, נייגט טאג דער ווען וואם
 וועלכע זון, דער תפילות שיקען צו טעמפלען זייערע פון כער

 דער אין באהאווענט גאר ניט ביסטו טאמער אפשייד. נעמט
 ער טאטען. מיין צושיקען דיר איף קאן פערסער, די פון עבורה

חרטומים. די פון דאף איז
 ערג" א מיט געענטפערט סוהר דער האט — מיצרית שיינע —
 ער און מאן אאיירעלער איז טאטע דיין — העפלאצקייט סטער

 זיין אז זאגען, וועל איף אויב האבען, ניט פאראיבעל קיין וועט
 טייל קלענסטער רער נאר איז חרטומיס״קונסט דער אין בקיאות

חכמה. זיין פון
ליפען. די פארצויגען שפאטיש כיסעל א האט איראס

 דיר איך מוז דו, ווי אזוי מעשה-פילאזאף ריידען צו כרי —
 מציאות די שטענדיג פאדערט טייל קלענסטער רער אז זאנען

 דעם פאר האלטסט דו וואס פרעגען, איף מאג אגרעסערן. פון
 וואויל־ איז דיר וואם מעלה, זעלטענער יענער פון טייל גרעסערן
טאטען? מיין צוצושרייבען געפעלען

געענטפערט: סימאנידעם איר האט שטריינגקייט אהן ניט
 העב• די גאט. צו געווענדט תמיד איז הבמה אמתע די —

 גע. זעלטען האב איף און גאט. דערקענען דאם איז חכמה סטע
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 דערגרייכען זאל חכמה ד$דגע די וועלכען ביי מענשע; א זעה!
 דורך זי זאל וואם און טאטען, דיין ביי ווי מדריגה העכערע א

 איירעלער דער ווי באשטעטיגען, בעסער מעשים און זוערטער
בלשאצר.

 צוגע- ער האט שמועס, דעם מיט סוף א מאכען צו כדי און
ליפען. די צו בעכער דעם טראגען

אסתרן. צר געווענרט דך מיצרית די האט געפלעפט, ביסעל א
 פץ פלאטען גאגצע אץ מיליאנען פארמאגט וואם מענש, א —
 אונז הנאה פארשאפט וואם פארשטיין, ניט קאן ים, אויפ׳ן שיפען

 בי• א אליין אץ זיך מיט איבערלאזען אים לאמיר פרויען. פשוטע
 צוגעגאנגען זיינען מעקה״"זיי דעי כיי דארטען טאן פלוידער א פעל

 צו־ יארען טיט וואו ארט, דעם אויף גראד געבליבען שטיין און
 ציגעל, דער אפגעריסען האנט בףחורם אונטער זיך האט ריק

קאפ. אין גראטוסן געטראפען האט וואס
 איראס האט — רוים? אץ געוועזען ניט קיינמאל כיסט דו —

 בראנזע• פילע אירע פון איינעם מיט שפילענדיג אנגעהויבען,
לעטען.
געענטפערט. קורץ אסתר האט — ניין —
דארטען? זיין צו נעגלוסט ניט גאר קיינמאל דיר זיך האט —
ניין. —
געווען! איז לעבען דיין באגרעניצט און איינג ווי אך, —

 וואלט ווערטער, דאזיגע די באגלייט האט וועלכער זיפץ, דער
 באצוי־ אפילו דך וואלט ער ווען טיטליידיגער, זיין געקאנט ניט
 פו• דך ד האט ארום רגע א אין שוין אבער גופה. איר אויף גען

 אויף הערען געקאנט עם מ׳האט אז הויך, אזוי נאנדערגעלאכט
גאם. דער

 — אויסגערופען. זי האט — מיינע! תמימות קליינע רו א, —
 פץ אויערן די אץ נעסט פונ׳ם פייגעלאך האלב-באפעדערטע די

 שוין זיינען זאמדען מעמפיפער די צווישען סטאטוע גרויסער דער
דיר. פץ געניטער כמעט

 איר איבערגעביטען זי האט פארלעגענהייט, אסתרס באמערקט
געזאגט: אינטים האט אץ כאן
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 אץ נעזאנט ראה עם האב איך ברוגז. ווערען ניט דארפסט —
 דיר וועל איך און קןש, א מיט איבערבעטען דיך לאמיף ש&אם.

 פאר- ניט וועלט דער אין קיינעם וואלט איך וחאם דערציילען,
טרויט.

 *שאר רעם פארמאסקירען צו כדי צולאכט, ווידער זיך האט זי
אסתרן. אויף געווארפען האט זי וואס כליק, פען

$ווענט. אין היינט קומט ן״חור3 —
 קאלטבלוטיג; בלייבען צו געפלייסט אסתר זיך האט אוטזיסט

 רויטקייט אפאררעטערישע און אויגען, די אראפגעלאזט האט זי
 רעם געזעהן ניט האט זי שטערן. אץ באקען אירע באדעקט האט

 *אי דורכגעשוועבט בליץ א ווי שנעל האט וואם ניצחון״שטייכעל,
פנים. מיצרית רער בער

צוזאג. זיין איז אט זעה, —
 קוויטעל פארמעטענעם א גארטעל פון ארויפנענומען האט זי

גערעדט: ווייטער האט און
 ווי׳ דא ער וועט היינט פריינדין! טיין מיר, טיט זיך פריי —

 וואס פאלאץ, אטתער א הויז, א שטייט טיבער ביים זיין. דער
 צוגעזאגט; טיר ער האט הויז ראם אט קיניג, א פאר פאסט
מען... מוז הייז, רעם פון בעל׳הביתטע א ווערען צו כדי אבער
 איבער- האט נאם רער בער אי ט טרי האסטיגע פון הילך דער

 רער איבער אריבערגעבויגען זיך האט זי רייד. אירע נעריסען
 שפרונג א זי האט דאץ ס׳גייט. וועד באן, צו קוק א כדי מעקה,
נט: הע אויפגעהויבענע מיט אויסנערופען און צוריק אויף נעטאן
 גוט, ווי אליין! ־חור בן — ער איז ראם איזידעי איז נעלויבט —

 נעטראכט! אים וועגען האב איך בשעת נראד נעקימען איז ער וואס
קוש. א מיר ניב אסתר, ארום, טיך נעם סימן. גיטער א איז דאם

 האבען באקען די אויגען. די אויפגעהויבען האט אירישקע די
 כעם, א נעפינקעלט האט אויגען אירע אין און געברענט, איר

 גרא- צו א אויף איז זי נאטור. איר געווען פרעמד בכלל איז וואם
 געפילען. איירעלסטע אירע אין געווארען באלייריגט אופן בען

 "5טרא צו רעכט דעם אוועקגענומען איר ביי מ׳האט וואם לא־די
 געמוזט נאך זי האט געהאט, ליב האט זי וואם דעם, וועגען מען
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 חצופ׳יש דך בארימט קאנקורענטין גליקלאכע איר ווי צוהערען
 וואם הבטחות, גלענצענדע די דערציילט און ערפאלגען אירע מיט

 האט קנעכט, פון טאכטער דער איר, ורעבתן באקומען. האט זי
 איר ווייזט אנדערע, די יענע, און געטראכט. ניט אפילו בן״חור

 דארטען וואם טרעפען, צו אליין איר איבערל^זענדיג כריוו, זיין
שטייט,
 —טייער? ריר איז רוים ארעד האלט, טאקע ם י א הדסט דו—

נעפרענט. אסתר האט
 זי האט ראן אהינטער, טראט א אפנעטראטען איז מיצרית די

 פגים אסהרם צו נאהענט גאנץ קאפ שט^לצען איר אראפגעיויגען
נעזאנט; האט און

סימאנידעס? פין טאכטער דיר, ער איז וואם —
אננעהויבען. אסתר האט מיין,,. איז ער —

 איר געלאזט ניט האט בליץ, א ווי שארף געדאנק, א אבער
 האט נעציטערט, האט און געווארען כלייך איז זי דערענריגען.

געענטפערט: האט און כוחות די טיט צונויפגענומען אבער זיך
פריינד! א טאטענס מיין איז ער —
 ד אז זיין, מורה צו איבערגעדרייט ניט איר זיך האט צונג די

שקלאפין. א זיינע איז
פונאנדערנעלאכט. דך האט איראס

 שוועד איך א, אפגערופען. דך זי האט — ראם? ווי מער ניט —
 קו" דיינע האלטען מעגסט דו מיצרים, פון געטער נוטע די ביי

קושען. זיסעיע סך א דא מיד אויף ווארטען איצט זיך. פאר שען
 אויף געטאן ווארף א זי האט אוועקצוגיין, אויסגעדרייט דך און
נעזאנט: און אקסעל איבערן בליק א אסתרן
דיר. צו פריד באקומען. גיין זיי כ׳וועל —
 ניט שוין זי מ׳האט און טרעפ די פון אראפ איז מיצרית די אז

 אויס• און הענט די אין פנים רעם פארבארגען אסתר האט נעזעהן,
 באליי׳ און בושה פון טרערען טרערען, שטראם א אין נעבראכען

 אירע צווישען גערונען ברענענדינ״היים ה$בען וואס ליבע, דיגטער
פיננער.

 דאזינען פונ׳ם ביטערקייט די פארנרעסערן צו כדי ווי אזוי און
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 זאנפטען רוהינען איר געווען רעמד6 אזוי איז וואם צער׳אויסבראך,
 ווער" טאטענם איר זינען אויפ׳ן ארויף איר זיינען טעטפעראטענט,

 ניט אפשר וואלט ליבע ,דיין באטייטונג: נייער א טיט שרן טעי,
 האב איך וואם אייננעהאלטען, וואלט איך ויען אימזיסט, געווען

טאן." נעקאנט לייצט עם האב איך וואס פארמאגט,
 געגאסען און היטעל אויפ׳ן נעוויזען שוין זיך האבען שטערן די
 טינקעלע קראנץ רעם אין שטאט דער איבער שיין ווייכען זייער
 בא• פיל אזר ארף געהאט זיך האט אסתר ווען איר, ארום בערג

 זומעד״הויז אין צוריק אומקערען זיך קאנען זאל זי אז רוהיגט,
 טא• לעבען פלאץ נעוויינטלאבען איר פאינעמען שטיל ווידער און

 דאר" ליבע. עניוותדיגער איי אים רינען צו זיין צו גרייט כדי טען,
 אירען חוב דאזיגען דעם ערפילען ארט. איר געוועזען איז טען
 איר פין אויפגאבע נציגע איי די אלם פארנעקוטען איצט איר איז

 געווען גובי־ האט זי — אמת רעם זאגען מ׳דארף און לעבען.
 רעם אונטערנעגעבען שטחה טיט זיך האט און צער, ביטערן דעם

חוב. דאזיגען



זיבען. קאפיטעל

אראסגעווארפען. מאסקע די

אליי;. געוועזען זיינען איראס און בן-חור
 ארוים־ כמעט האבען געשעהענישען אויפרעגענדיגע לעצטע די

 מיצריית. שיינער וועגען־דער געראגק דעם טיח בן־חורס פין געשטופט
 מיט נאר איז איר, אן דערמאגען טיילמאל זיך ער פלעגט טאמער
 לעבען מיר וואס פארגעניגען, פוץ געפיל אויגענבליקליכען יענעם
 פאר, אונז שטייען וועלכע תענוגים, די ווענען געדאנק ביים איבער

 ריצטיגער ארער אריינקיטען דערזעהן זי האט ער אז איצט, און
 שלייער- ווייסען וואלקען א אין געהילט אריינשוועבען — געזאגט
 ער האט געהאט, ליב אזוי עם האט זי וואס געוועב, ארטיגען

 האס־ איז ער אירען, צויבער גאנצען דעם דערפילט איבעראנייס
 געפלעפט♦ ווי געבליבען שטיין אבער איז איר, צו צוגענאנגען טיג
איר, אין פארענדערוגג די געווען איז גרויס אזוי

 צוצובינרען אים כדי סגולות, אלע געטאן זי האט אהער ביז
 אווארי־ מיט געווען דורכגעדרונגען איז וועזען גאגץ איר זיך. צו

 געווען איז אירער בליק יערער גטקעגענקומען, א פון געפיל מען
 פאר- אים פלעגט זי הבטחה. א — באוועגונג יערער אצוזאג,

 צויא- זיין פלעגען זיי אז באוואונדערוגג. און חגיפה מיט שיכורן
 אוועק- און איר, אויף אנקוקען זאט געקאנט ניט זיף ער האט מען,
 וועט זי אז זיכערקייט, זיסער רער מיט ער פלענט איר פון גיין

 האט אים £אר צוריקקומען. זיין אויף ווארטען אומגעדולד מיט
אראפגעהאג־ איר זיינען וואס ברעמען, לאנגע אירע געפארבט זי
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 אים פאר אויגען; מאנדעלפארמיגע לייצטענדינר די איבער גען
 לי־ ראזינע אירע פון שמייבעל ליבער דער געווען באשטימט איז

 לענענדעם, פאעטישע די דערציילט בסדר זי האט אים פאר פען.
 אים פאר אלעקסאגדריע; אין פאלק ביים געהערט האט זי וואם

 אים פאר גילום, פון לידער אלטע די געזונגען נאצאנאנד זי האט
 נע. פיינסטע די אבנים־טובות, טייערסטע די אנגעטאן זי האט

 פונ׳ם געוועבען זעלטעגע אנדערע און שאלען שלייערם, שפיצטע
 נאנצען דעם אויפגעשלאסען זי האט אים פאר זיידענס; אינדישען

 אים ביי אז אזוי — גייסט, איר פון און שיינקייט איר פון כישיף
 אויסדערווייל׳ איר איז ער אז געבליבען, ניט ספק שום קיין איז

 פאר- צו געגעבען טאג אלע דאס אים דאף זי האט העלד. טער
 קא- דער פון קינצען אלע מיט אופנים, טויזענטערליי אויף שטיין

בריר. אזא געווען איז זי וועלכער אויף קעטעריי
 אן, אווענט דעם פון בן־חורן פאר נעווען מיצרית די איז אזא

 רעם אין אזערע דער איבער נעפארען איר טיט איז ער ידען
איצט? און פאלמען־וואלד.

 — נאטיר טאפעלטע קיין ניט האט מענש וועלכער זעלטען
 רוב דאס איז לעצטע די ; געווארענע א און געבארענע א

 שמעל• נאטורען ביידע דאזינע די דערציהונג^און פון פראדוקט א
 שווער זיי טיילמאל ס׳איז אז צונויף, אזוי צייט דער טיט זיף צען

 אטתע איר אנטפלעקט איצט זיך האט איראסן ביי אפצושיידען.
נאטור. געבארענע

 באנענענען געקאנט ניט מען וואלט אומבאקאנטען א אפילו
 בא־ איצט האט זי ווי פרעמרקייט, פון נעפיל קאנטינערן א טיט

 קאלט און רוהיג פארנליווערט, ווי נעווען איז זי בן־חורן. נענענט
 ביסעל א זי האט קאפ שטאלצען דעם נאר סטאטוע, א ווי אזוי

ליפען. די צונויפגעפרעסט פעסט און אהינטער פארווארפען
שווייגען. דעם איבערנעריסען ערשטע די האט זי

 — חור פון זין צייט, רעכטער דער צו געקימען ביסט דו —
 וואלט איף — שטים קאלטער שארפער א טיט נעזאנט זי אט ה

 נאסטפריינדלאכקייט; ריין פאר דאנק מיין ארויסזאגען גועלען דיר
טאן. צו ראם געלעגענהייט די האבען ניט שוין איך וועל שפעטער
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 בליק דעם אדאפנעמענדיג ניט פאדנייגט, נייינג דך האט כן״הור
איר. פון

 אנגע- איז קוביה"שפילערס די ביי אז נעהערט, האב איך —
 גע• — גערעדט ווייטער איראם האט — מינהג שיינער א נוטען

 אין אנווער און געווינס פין חשבון א די מאכען שפיל, די ענדיגט
 *הא טיר אויף קראנץ. א טיט געווינער גליקלאבען דעם קרוינען

 סך א געצויגען זיך האט וואם שפיל, א געשפילט, שפיל א בען
 גע׳ רר^לט געענדיגט, זיך האט זי אז איצט, און נעבט. טיט טעג
.קראנץ דעד ס׳געהערט וועמען דערגיין, צו יושר א רוען

 טיט אין רוהיג בן׳חיר האט — בלשאצר טער5טא —
 די שפילען נעוואלט מיר טיט האסט דו אויב — געזאנט ווערדע

 אבער אפ. אים דיר לאז איך קיאנץ, דעם דך נעם טא שפיל,
 דעם אץ פוונהן א עפעם האסט דו .ווערטער. אומדסטע שאד א

 וועל איך און ווילסט, דו ויאם א£ען, ר מי זשע זאג ויצער. איך בין
 זיין יעדערער פוגאנדערגיין דך טיר וועלען דערנאך ענטפערן. דיר

 איז עם ווען זיך האבען טיר אז פארגעסען, וועלען מיר און וועג
הער. איך דייר, באנעגענט.

 ד גלייך אננעקוקט, שארף נאכאנאנד וויילע א אים האט ד
 גע׳ ד האט אפשר אץ— מאן זאל ד וואס געיישובט, זיך וואלט
 האט ראן — ווילען? זיין פין פעסטקייט די אויספארשען וואלט

געזאנט: קאלט ד
גיי. ניט. דיך האלט איך —
 געלאזט זיך אץ אפגערופען זיך ער האט — ריר צו §ריר —

ארויסנאנג. צים
 רוף א אים זי האט טיר, דעי ביי געווען שיין איז ער אז

געטאן:
ווארט. איין נאך —
איר. צו אימגעקוקט זיך האט און שטיין געבליבען איז ער
דיר. וועגען ודיים איך וואס אלצרינג, נאד באקלער —
 - נעהענטער צוגייענדיג געזאנט, ער האט — מיצ^ית שיינע —

טיר? ווענען ווייסט דו וואס אזיינס, ראם איז וואס
בליק. צושטרייטען א טיט אנגעקיקט אים האט זי
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 פאלקש" דיינע אלע ווי חור, פון זין רוימער, מער יםט3 דו —
כ־ידער.

 — לאנדםלייט? מיינע אין נעראטען ווייניג אזוי רען איך בין —
געפרעגט. ער האט

העלדען. איצט מען געפינט רוימער די צווישען נאר —
 ווייסט דו וואס זאגען, דאם מיר ווילסטו רעם צוליב אט און —
מיר? זועגען
 צו באוועגען מיף קאן רוימער די אויף איינלאצקייט דיין —

דיך. ראטעווען
ראטעווען? צו מיך —

 גע• דך האבען ארב,5 ראזיגער מיט נעפארבט פינגער, אירע
 גע• איז שטים איר און האלזבאנר, פונ׳ם פערל די מיט שפילט
 אומרוהיגע דאם נאר ווייך, און שטיל אויסערגעוויינטלאך ווארען

 פאר• דער אן סאנדאלען זיידענע שיין־געפוצטע אירע פון קלאפען
וואך. דער אויף זיין זאל ער בן-חורן, געווען מתרה האט לאגע,
 אנט• א אנגעהייבען, לאגגזאם זי האט — אידען א קען איך —

 מענשען א געהרגעט האט וועלכע גאלערען״שקלאף, לאפענעם
אידערניי. פון פאלאץ דעם אין

אויגען. די אויפגעהייבען ערשטוינט האט בי-חור
 קעמפען צו בונד א געשלאסען האט איר זעלביגער רער —
 בונד־ זיינע פון איינער איז אילרערים שייך רער און רוים קענען

 ארגאניזירען אין האלט איד זעלביגער דער און שייך דער חבירים;
מלחמת-מצווה. א אויף בני־גליל די

 ווי כמעט האט און אים צו נעהענטער צוגעגאנגען איז זי
ציגעגעבען: שעפטשענדיג

 אלצדינג, אז פאר, זיך שטעל רוים. אין געלעבט האסט דו —
 ווערען איבערגע׳חזרט וועט נעזאגט, אקארשט ריר האב איך וואס

 בלייך ביסט דו אהא וועמען". פון ווייסט דו פון". אויערן די אר5
נעווארעי!

 גע־ מיט׳ן הינטער א איר פון געגעבען אפ רוק א זיך האט ער
 מיט שפילט ער — נעמיינט האט וועלבער מענשען, א פון פיל

טיגער. א אויף #נגעשטויסען זיך פלוצלונג און קאץ א
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 פעיאנוי אויך קענפט דו הויף, רויטישען רעם קאנסט יו —
 טיט דערציילען אים וועט אימיצער אז פאר, זיך שטעל נט*ה כי.

 דאזי־י רער אט אז ראיות, אהן אפילו אדער האנט, אין ראייות
 אק מזרח-לאנד, גאנצען אינ׳ם מעגש רייכפטער רער איז איד גער

 טייעי א פאר וואם אימפעריע. רוימישער גאנצער דעי אין אפילו
 אמת ניט טיבערי פין פיש די פאר זק יועט דאס ביפען רער

 פ׳וואל- שפילען גלאנצפולע א פאר וואם און דור? פין זון אפשר,
 רויטי׳ דעם זק צו משטח צירק! אין ווערען געגעבען דאן טען
 פאר געלט די שאפען צו אבער קונץ; גרויסער א איז — פאלק שען

 נאך ס׳איז און גרעפערער; א נאי איז — שימחית מיני אזעלפע
 אין זיך זאל וואם אזעלצער, איינער נאף געווען ניט קייגמאל

פעיאנופען! טיט פאיטעסטען קאגען רעט
 באהערשען צו זיף געפלייפט נוחות אלע טיט האט בן־חור

געענטפערט: רוהיג מיגליך ווייט ווי האט און
 מיצרים,- פון טאצטער דו נחת, דעם אנטאן דיר וועל איך —

 צ׳וועל איבערגעקלינט, מיך האפט דו אז אנערקענען, וועל און
 אז אויך, ווייס איך הענט. די אין דיר ביי בין איך אז זק, מודה

 וואלט איך נענאד. דיין אויף ריכטען צו וואם ניט זיך האב איך
 איז מידבר דער פרוי. א ביפט דו אבער טויטען, געקאנט דיך

 *גע זעהר זיינען רוימער די הגם אין אנטפאגגען, צו מיך גרייט
 זיי וועט פונדעסטוועגען םעגשען״געיענ, פון חצמה דער אין ניט

 מדבר אין איז אגב באפען. צו דארטען מיך אגקימען שווער נאנק
 אהן שוועררען און שפיזען אויך נייערט לרוב, זאמר נאר ניט דא

 פרהים. נישטבאזינטע נאך די אויך זיינען ווייט ניט און שיעור, א
 — ריר פון איבערקליגען נעלאזט אפילו זיך האב איך ווען אבער
 וועמען פץ דיר, ביי פרעגען דאך איך טאג — בין איך וואם נאר,

 נעפאננעג־ אין צי גלות, אין געווארען? געוואר אלץ דאם ביפטו
הא כאטש לאמיר—שטארבען ביים האלטענדיג אדער שאפט,

 מעג- א פון קללה די בונד דעם שיקען צו נחמה שטיקעל די בק
 יפורים חוץ א געוואופט לעבעןגארנישט זק אין האט וואם שען,

 ווייסט דו וואם אלץ, דאב רערציילט דיר האט ווער צער. און
ן מיר? וועגען
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 נעווען ראם איז אפשר און נעמאכט, עם דך זי האט אפשר
 אנגע- האט מיצרית רער פון פנים רער — נעפיל אויפריכטיג א

אויסררוק. ווייצערען א נוטען
 זיך זי האט — חור פון דן א נעבארען״לאנד, טיין אין —

 ברעג אויפ׳ן קלייבען וואם קינצלערס, פאראן זיינען — אפנערופען
 דער"■ זיי צושניירען מייערקעפלאך, שיידענפארביגע פאר צונויף ים

 פראצטי- צונויף קונציג זיי ון5 שטעלען אין שטיקלאך אויף נאך
 צווישען שייצות רער אויף אן זיך שטייסטו אפשר בילדער. נע

 צ׳וועל סודות? רערגיין צו הצמה רער און קונסט דאזינער דער
 ן7דארט און דא געזאמעלט האב איך אויך אז זאגען, בלויז דיר

 ווארט א נאך מענשען, איין פון געהערט ווארט איין קליינינקייטען,
 געקליבען און צוזאמען עם צונויפגעשטעלט דאן צווייטען, א פון

 דעם האנט איר אין האלט וואס פרוי, א ווי ווערק, דעם פון נחת
האט... זי וועלצען אמאן, פון לעבען רעם און גליק
 מיט׳ן געטאן טיפע א אומגעדולדינ אפגעשטעלט, זיך האט זי

 באהאלטען וועלענדיג ווי גלייך זייט, א אן זיך פארקוקט און ום5
 טיט זי האט דערנאך באהערשט. זי האט וואס אויפרעגונג, די

דערזאגט: אנטשלאסענקייט פייגליכער פון אאויסדרוק
 צר ו-ואם וויסען צו אן ניט הייבט זי וועלצען טיט מאן, א —

באן.
 אומנערירט בן׳חיר, געזאגט האט — ווייניג איז דאם ניין, —

ווייניג. איז ראם — שפיל איר פון
 בי־ א — געענטפערט לעבעדיגקייט א מיט זי האט — אמת —

 ער בשעת אילדערים, שייך פץ געווארען געוואר איך בין סעל
 איז נאצט די מדבר. אין טאטען מיין מיט נערערט איינמאל האט

 געצעלט פון ווענטלאך די און שטילע, א זעהר שטילע, א געווען
 דך הערען וואם די, פון אויערן די פאר דין צו געוועזען זיינען

לופט. רער אין זשוקעס און פליגען פון זשומען רעם צו צו
 נאכט יענער אן זיך דערמאנען ביים געטאן שמייצעל א האט זי

גערעדט: ווייטער האט און
 האב בילד מיין פאר מייערקעפלאך שטיקער איבעריגע די —

פון... באקומען איך
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וועטען? פץ —
אליין. חירם .זרי דעם פץ —
? ניט קיינעם פץ מער אץ —
ניט. קיינעם פון מער —

נעז^נט: און אפגעעטעמם האט בן־חור —•
 סעיא־ לאזען זאלסט יושר, קק ניט ס׳איז ריר. ק ראנ איך —

 גערולדיג אזרי ניט ראך איז ער דיר. אויף ווארטען לאנג צו ניסן
נעזונט! זיי מיצרית. הכלל, מדבר. רער וי1

 אבעי איצט ׳קאפ בלויזען א מיט נעשטאנען ער איז אהער ביז
 האנש, זיין אויף געהאנגען איז וואש טוך, די גענומען ער האט
ארויסנאנג. צום געלאזט דך אין■ קאפ $וי$ץ אננעטאן זי האט

 האש אפנעהאלטען, מאל א ווירער אים האט איראם אבער
אויסנעשטרעקט. אים צו האנש די אפילו
באפוילען. זי האש — בלייב! —
 אויסגע׳ די אנגענימען ניט אבער האט נעפאלגט, האט ,ער

 פיני מיש באדעקש נעווען דורכאיים איז וואם האנש, שמרעקטע
 הויפט• דער אז פארששאנען, האש ער אבנים״טובית. קעלריגע

 אוט־ אדי אים פאר איצש האט זי וואש סצענע, דער פון עפיזאר
אן. ערשט קומט אפנעשפילט, געריפט
 וועל איך ווען הורי פון זין הישר, ניט מיך זיי און בלייב —

 דיך האש אריום איירעלער רער פארוואס ווייס, איך אז זאנען, דיר
 ביי אץ איזירען ביי דיר שוועד איך און יורש. זיין פאר געעאכש

 רער די, אז געדאנק, ביים ציטער איך — מצרים פון נעטער אלע
 נע• די אין אריינפאלען וועסש גי־ויסטיטינער, דער און העלרישער

 די אין אפנעלעבט האששו יוגענד דק פין טייל א רוים. פון נעל
 זיך, פאשיאצט נט*ה קייזער״ששאש. נרויסער דער פץ אטריומם

 .לעבען! אזא אנששאט מדבר וויסשער דער נעבען דיר קאן דאז
 ודעסשו טאשער אבער באנג! מיר טישש דו באנג, מיר טוסט די א,

 ראסעווען, דיך איך ורעל דאן זאנען, דיר וועל איך וואם פאלגען,
איזידעי היילינער אינזעי ביי דערויף דיר שווער א־ך

 באקרעפשינט ווערטער, דאזינע די פץ מאן תחנוגיטריגער רער
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 איינ> שטיקעל א נעמאבט האט שיינקיייט, איר פץ צויבעד מיט׳ן
בן־חירי. אויף דיוק

 שטיל געזאגט ער האט — כמעט כמעט... דיר גלויב איך —
 האט הארצען זיין פין טיפעניש דער אין אבער זיכער; נישט און
 געווא" אים האט וועלצער חשד, דעם זיין גיבר נעקאנט ניט ער

פרוי. דאזיגער דער פאר זיך היטען צו רענט
 ליבע, די לעכען אין גליק גרעסטער דער איז פרוי א פאר —

 וועגען אט און אליין. זיך איבער ניצחון דער — מאן א פאר און
בעטען• דיך איך וויל פירשט, א טאקע, דעם
 אים זי האט קיינמאל און פייער מיט און גיך גערעדט האט זי
צויבער. פול אזוי אויטגעוויזען ניט נאך

 גע- ווייטער זי האט — פריינד א אמאל געהאט האטט דו —
 איר האט שפעטער נעווען. קינדער דאן נאך זייט איר — רעדט

 איז ער שונאים. דם• אן דעמאלט פץ געווארען און צוקרינט זיך
 איר האט ארום יארען סך א אין דיר. קעגען אומנערעצט געווען

אנטיאציע. פץ צירק אין באנעגענט ווידער זיך
מעטאלע! —
 וואט מוחל אים זיי קרעדיטאר. זיין ביטט דו מעטאלע. יע, —

 זיין אום אים קער פריינדשאפט. דיין ווידער אים שיינק געווען.
 נעוועטען, גרויטע די דורך פארשפילט האט ער וואט פארמעגען,

 קנאפערע א טאלאנט זעקס די האבען דיר פאר איטי ראטעווע
 בא• געדיכט א ©ון אראם פאלט וואט בלאט, א ווי וועררע,

 צו• א טיט ליגט וואט אים, פאר אבער... אים פאר בוים. לעטערטען
 זיינען אים פאר — דיר פאר שטויב אין קערפער קאליעטשעטען

 זיין £ין רוימער א פאר פירשט! איירעלער בן׳חור, א אלץ. זיי
 רא־ אים, ראטעווע טא טויט! דער ווי ערגער ארימקייט איז גראר

אים! טעווע
 צו ניט ווי אזיי ניך, זעתר ארויסנערערט זי האט אלץ דאט
 ניט האט זי זיך. באטראצטען צו אויף צייט קיץ בן־חורן געבען

 אייף זאכען, פאראן ס׳זיינען אז פארגעטען, האט אדער געוואוטט
 וועלכע איבער און ווירקען ניט ווערטער קיץ ס׳קאנען וועלצע
 אנטשווינען איז איראט אז פארטראצטען. נארגיט זיך מ׳דארף
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 אפ־ אים דך האט ענטפער, בן־חורם אויף ווארטענדיג נעווארען,
 היג־ פון ארוים קוקט ער ווי טעסאלען, זעהט עי אז ט,5געדא
 געזיכט רוימערם רעם פון אויסררוק רער און פלייצע; איר טער
 פריינד: א און בעטער א ©רן ווי אויסצוזעהן אננעהויבען ניט האט
 פאטרי" פון חיתם רער געלעגען פריהער ווי איז פנים זיין אויף

 נע" שמייכעל שפאטישער א האט פריהער ווי און גאווה צישער
ליפען. רינע זיינע פון ווינקלען די קרימט
 און נעווארען באפרידיגט ניט בכן אפעלאציע זיין איז —
 — געהאלפען! ניט דאסמאל האט מעסאלע נאמען רער אפילו

 געפסקנט האט שיפט רוימישער א — אויסגערופען. בן״חור דאט
 אין ווערען פארשריבען דארף מעשה אזא רוימער! א לטובת ניט

 אונטער• עם, הייסט מעסאלע, דיך עם האט ספר״הזיכרונות. דעם
 פין טאכטער שייגע בקשה, דאזיגער רער טיט טיר צו געשיקט
מיצרים?

 האלט און כאראקטער איירעלן א טיט מענש א איז עי —
אזעלצען. פאר דיך אויך

מיצרית. דער פין האנט די אנגעכאפט האט בן׳חור
 ענטפער טא איראם, שיינע גוט, אזוי אים קאנסט דו אויב —

 פאל פארקערטען אין טעסאלע וואלט צו נאמנות, דיין אויף מיר
 ענט" מיר? פין איצט פארלאננסט דו וואם דאס, מיר פאר געטאן

איזידעי פין נאמען אין מיר, פער
 איר קט צונויפגעררי האט ער נעפלאמט, האבען אויגען זיינע

זיינער. אין האנט
ראך". איז ער — אנגעהויבען, זי האט א, —

 איך אז טיינסט, דו זאגען, ווילסטו רוימער, א דאך איז ער — ■
 וועל" מאסשטאב, זעלביגען מיט׳ן מעסטען ניט זיך טאר איר, דער
 שיינקען אים מיז איר, דער איך, אים; צו צוגעלייגט ווערט בער
 נאך מיר האסטו טאמער רוימער. א איז ער ווייל געווינס, מיין

 גיכער. גיצער, רייד טא בלשאצר, פון טאבטער זאגען, צו עפעס
 בלוט היים מיין אויב אז ישראל, פון גאט ביי איך שווער ניט א

 ביסט ידו אז פארגעסען, נאך איך קאן ווערען, הייסעד נאך וועט
שפיאג׳ א נאר זעהן דיר אין וועל איך פחי. שייגע א און פרוי א
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 בפרט טיף, אזוי האם איך וועלצען מאן, רעם דינט וואם קע,
גיצער!". ער,5גי רייר״זשע דערצו. ארוימער איז ער אז נאך
 אים פין אפגעטראטען האנט, איר ארויסגעריסען האט זי

 אנטי דך האט שטים איר און בליק איר אין און אהינטער טראט א
וועזען. איר פון בייזקייט גאנצע די פלעקט
 מע׳ מיט דך נערסט דו וואם — געזאגט זי האט — דו א —
 איך אז געמיינט, אמת א אויף טאקע האסטו פאטשא! און קענע
 ע,5אזעל מעסאלען? זעהענריג האבען, האלט געקאנט דיך האב

 בא• דך וואלט ער רינען! צו אים געבארען זיינען ביסט, דו ווי
 צי אז פאדער, אבער איך נאר, טאלאנטען זעקם די מיט ניגענט

 נאך הערסט? דו טאלאנט, צוואנציג נאך צוגעבען זאלסטו זעקם די
 האסט דו וואס גאטס״פינגערל, מיין פון קוש יערען פאר צוואנציני

 צאלען, מוזטו — הסכם זיין מיט אמת — אים ביי אפנענומען
 דער. אויך אין דיר צו ליבע געמאכטער מיין פאר באצאלען מוזט

 האב איך הגם פאיטראגען, לאנג אזוי דיך האב איך וואם אר,5
 איבער ממינה דער אז ווייס, איך זיינטוועגען. פון נאר געטאן עם
 מארגען אויב דא. אטא וואוינט וואם סוחר, דער איז נעלט דיין
 אג• א מעסאלען מיין ארויסגעבען ניט ער וועט טאג האלבען ביז

 די זיך פארצייכען — טאלאנט צוואנציג אין זעקם אויף ווייזונג
 שכל! האב׳זשע סעיאנוס׳ן. מיט עסק א האבען וועסטו — סוטע!

געזונט. זיי
 איר האט בן־חור אבער טיר, דער צו געלאזט דך האט זי

וועג. דעם פארשטעלט
 האט — מיצרים, אלטען ון6 גייסט דער לעבט דיר אין —

 זעהען וועסט דו אז אוים. מיך אויך הער״זשע — געזאגט. ער
 זאלפט רוים, אין אדער הי איז, עם ווען אדער מארגען מעסאלען,

 אומגע־ מיר האב איך אז אים, זאג וואם:. אט איבערגעבען אים
 וואס —טאלאנט זעקס לעצטע די געלט,אויך גאנצע דאם ■קערט

 איי• טאטענם מיין צוראבירען ביים אמאל אוועקגערויבט האט ער
 אויף שקלאפעריי די איבערגעלעבט האב איך אז אים, זאג גענס;

 און פארמשפטן, געלאזט מיך האט ער וועלבער צו גאלערע, דער
 אים, אויף אראפ שיטחה מיט איך קוק שטארק, און געזוגט אצינד,
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 אים, זאג שטויב. אין צוטראטען פארשעמט און ארים ליגט וואם
 האלט האנט, מיין טיט געטאצט אים האב איך וואם מום, רעם אז

 פארברע־ זיינע פאר ישראל פון גאט דעם פין שטראף א פאר איך
 *ביטע אים פאר איז וואם שטראף, א אומבאשיצטע, קעגען כענם
 שוועפטער, מיין און מאטע מיין אז אים, זאג טויט, ווידער רער

 אג- פון פעסטונג דער אין אריינווארפען געלאזט האט ער וועלצע
 טיט הפיסה שרעקלאכער דער אין אוטקומען זאלען זיי טאניע,

 אן אים, זאג געזונט; אין פריש פדיי, זיינען טויט, לאנגזאמען א
 לאסקעס טרייפע יענע פאר באלוינעי מיך וועט ליבשאפט זייער

 — אים זאג אים. ביי אפצונעטען דערלויבט טיר האסט דו וועלכע
 שטי- א זיין אייך עם קאן דיר פאר פאלשקייט, פארקערפערטע א

 ורעם בארויבעץ, מיך קוטע! וועט סעיאגים ווען אז — נהמה! קעל
 האט אריום וואם ירושה, די וואקום געפינען, ניט גארנישט ער

 האב טיזענום, אין ררילע דעה טיט צוזאמען איבערגעלאזען, מיר
 אפגעלייזט האב איך וואם געלט, דעם צו און פארקויפט, איך

 איבער צירקולירט ער ווייל נרייצען, ניט סעיאנום קאן דערפאר,
 אין וועקסלען, אין וועלט רער פין האנדעלס-פלעצער נרויפע אלע

 שי׳ די סחורות, די איינענס, איבערינער דער און הויז דאזינע די
 אזעלבע דערמיט פירט סימאנידעם וואם קאראוואנען, די און פען

 קייזער- א דורך באווארענט איז אלץ דאס געשעפטען, גלענצענדע
 קיץ געקארנט ניט האט קאפ קלוגעד א ווארום שוץ״בריוו♦, לאבען
 כשרע א אז האלט, סעיאנוס אויך אץ בריוו, מין אזא פאר געלט

 איידער גלייכער, סך א איז מתנות פון פארמע דער אין פרנסה
 באקומען אים מ׳רארף וואס גרעסערער, א אפילו זיין מעג ריווח, א

 געלט די אפילו ווען אז טעסאלען, דיין זאג נזילה. און גניבה דורך
 וואלט נאטען, מיין אויף געווען אינגאנצען וואלט אייגענם דער אץ

 איס ווען אפילו דערפץ, פרוטה קיץ אנגעקומען ניט אויך אים
 וועקסלען אידישע אינזערע אויפצוקויפען אייננענעבען זיך וואלט

 איך וואלט דאן ווארים במזומנים, זיי פאר צאלען צו פאדערן, און
 די אים צו אריינפאלען ניט ס׳זאל מיטעל, א געהאט נאך אלץ

 אוצר קיסרס דעם אין געוועץ מנדב פשיט עם וואלט איך הענט:
די אץ זייענדיג אויסגעלערנט זיך האב איך וואם אט אריין.

480



 טייז אים שיק איך אז אים, זאג מצריה! שיינע רוים, פוי אטריומס
 קנאפער צו א זיין וואלט ראם — ווערטער אין נאר ניט קללה

 — אים צי שינאה אימברחמניתריגער -אייביגער מיין פאר אויסדרוק
 וועט וועלצע יער, פון פערזאן דער אין אים זי שיק איך נייערט

 גאנצער רער פין פארקערפערונג די ווערען סיף־כל׳פוף אים פאר
 אריין ארגען די אין דיר אריינקוקען וועט ער ווען און תוצחה.

 איבער- אלץ דאם אים וועסט דו בשעת בלשאצר, פון טאבטער
 צו געבען שוין שאלקהאפטיגקייט רוימישע זיין אים וועט געבען,

ניי מאנסטו איצט געמיינט. דערמיט האב איך וואס פארשטיין,
 צערע" א טיט האט און טיר רער צו כיז באגלייט זי האט ער

פארהאנג. רעם איר פאר צוגעהאלטען העצלאצקייט מאניעלער
 איז זי בשעה געזאגט, ער האט — דיר! צו זיין זאל פריד —

ארויפגענאנגען.

(31ן רוים און ירושלים



זיבעץ. קאפיטעל

יהודח. פון טאכטער די

 פון אויסררוק דער איז זאל, פץ ארויסגעגאנגען איז בן׳חור אז
 ער ווען ווי זארגלויז, און לעבעדיג אזיי נעווען ניט שוין פנים זיין
 דעם טריט, לאננזאטע טיט נענאננען איז ער אהין. ייןאר איז
 אז אנטדעקונג, די ברוסט. רער אויף אראפנעלאזען טיף 6קא

 מסוגל פונדעסטוועגען נאף קאן רוקען צובראבענעם א מיט מענש א
 איו שמד-שטיק, פארשיידענע אויף כוח נעזונטען א האבק צו זיין

 נאף סדר דעי שטענדיג ס׳איז ווי אומגעריכט. אים פאר נעווען
 ארומגעקוקט בליץ גייסטיגען מיט׳ן זיף ער האט אומגליק, א

 זאכען, סף א דערמאנט זיף און פארנאנגענהייט דער אין אהינטער
 אז נעראנק, דער אזהרה. א §אר רינען געמאגט אים האבען וואס
 השר א איינצופאלען אנגעחויבען ניט אפילו קיינמאל האט אים

 אז אץ מעסאלען און מיצרית דעי צווישען באציהונגען וועגען
 וואם זיף און געטרויט, בלינד כסדר צייט גאנצע די איר האט ער

 האט השפעה, איר אונטער אונטערגענעבען מער אלץ ווייטער
מאן. יונגען פונ׳ם אמביציע דער אין וואונר שווערע א געשלאנען
 —אליין זיף צו גערעדט ער האט — זיף איף רעימאן ,איצט

 גריט׳ פון ווארט איין קיין ארויסגעריסען ניט זיך האט איר ביי אז
 קאס• בייט אננעפאלען איז רוימער חוצפהדינער דער ווען צארן,

 יענעם אין זיף שיפען ביים און קעמעל; איר אויף קוואל טאלישען
 געפונק ניט זי האט פאלמען״וואלר אין אזערע דער אויף אווענט

אים..." רימען צו און לויבען צו ווערטער בענוג



 געטאן פאטש א האט און געבליבען שטיין ער איז פלוצלונג
הענב: די טיט

 בא" מיר האט זי וואם טרעפעניש, געהיימניספולע יענע .היינט
 קיץ מיר פאר מעד שוין איז אידערניי, פון פאלאץ אינ׳ם שטימט

ניט", געהיימניספולע
 ון6 נעשטארבען ניט קיינער קיינמאל נאף איז אבער נליק צום

 מעג־ די ווערען וואונדען אזעלצע פין אמביציע. פארוואונדעטער
 שטיקעל א געפונען בן־חור שוין האט באלד גענעזען. גיף שען

נחמה:
 פרוי די וואם — אויסגערופען ער האט — גאט איז ״געלויבט

 בא• איך זעה איצט זיף. צו צוגעבונרען ניט פעסטער טיף האט
געהאט". האלט ניט קיינמאל זי האב איף אז שיינפערלאך,

 האט וואם משא, אטייל זיף פץ אראפגעווארפען ווי אזוי און
 טריט גיצערע מיט אוועק ער איז נשמה, זיין אויף נעדריקט שווער

 גע־ האבען טרעפ וואנען פון טעראסע, א צו צוגעקומען איז און
 האט ער דאף. אויפ׳ן דערהייף אין אין הייף אין ארונטער פירט

 שטיין געבליבען ער איז פלוצלונג אבער ארויפצו, גיין געלאזט זיף
פארטראצט:

 קאטעריע, דער אין שותף א געווען בלשאצר איז שוין״זשע "ניט
 צביעות ניט. בשום־אופן ניין, געשפילט? מיר טיט האט זי וואם
 רעצטפארטיגער א איז בלשאצר יארען, אזעלכע פאר פרעמד איז

מאן".
 גע" קיילאכדיגע א איז לבנה די דאך. אויפ׳ן ארויף איז ער

 אויסגע• זיף האט שיין זאנפטער איר און הימעל, אויפ׳ן שטאנען
 געברענט האבען וואם פייערן, פולע די פון ליכט מיט׳ן מישט

 איז דאם שטאט. דער פץ גאשען און פלעצער די אויף אומעטום
 צו• זיף זייטען אלע פץ האט פאלק דער ווען פסח־צייט, געווען

 יציאת. פון יום״טוב גרויסען אויפ׳ן ירושלים קיץ נויפגעשטראמט
 אומעטיגע די געטראגען זיף האבען לופטען דער אץ מצרים.

תהיליס״געזאנגען. אירישע אלטע די פון אקאררען
 דעי איבער פין בליק האסטיגען א געווארפען האט נן״חור
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 זו- צום גיין געלאזט זיף האט איי ארוים נאם רער אויף מעקה
געדאנקען. אין פארטיפט טער״הויז,

 מע• — געטראכט ער האט — ווילען, זיי וואס טאן מאנעץ ״זיי
 מיין טיילען ניט אים מיט כ׳וועל זייץ מיחל ניט איך וועל סאלען

 אבית. מיינע פון שטאט די פארלאזען ניט וועל אין פארמעגען
 אויפ־ זיי וועל און בני-הגליל די אויפרופען איף וועל קודם־כל

 צוציהען מיר וועלען גבורות העלרישע דורך קאמף. צום הייבען
 פאר• מוז רוימער רער שבטים. איבעריגע אלע זייט אונזער אויף

1 לאנד״. הייליגען אונזער פון ווערען טריבען
 זיף האט בן-חור וועלכען צו זומערהויז, רער אין אינעווייגיג

 באלויכטען שוואף געווען איז טריט, שטילע מיט דערנעהענטערט
 פאדלאגע רער אולף און לבנה, דעד פון שטראלען בלייכע די מיט

 אינעווייניג, אריינגעקוקט זיילעי. די פון שאטענם געלעגען זיינען
 צוגערוקט איז פאטעל סימאנירעסעס אז דערזעהן, בן״חיר האט

 אויסזיצט א אנטפלעקט זיף ס׳האט וואנען פון ארט, יענעם צו
מארק׳פלאץ. אויפ׳ן און שטאט דער אויף

 אויב — געטאן טראכט א בן׳חור האט — דא איז ,סימאנירעם
,אים/ מיט דורכריידען זיף איף וועל ניט, שלאפט ער

 ארי• אבער פאטעל, צום דערנעהענטערט זיף ער האט שטיל
 אנשטאט באמערקט ער האט אנלעהן, הויכען איבערן בערגעקוקט

 מאנטעל, טאטענם אינ׳ם זיף איינגעטוליעט אסתרן. — אלטען דעם
 האל? איר זיינען האר די שטול. אין זיצענדיג געשלאפען זי איז

 א; שטיל געעטעמט האט זי פנים, איבערן געפאלען ציפלאצטען
 ארויסגעריסען איר ביי _זיף האט איינמאל רענעלמעסיג, נישט

 צלי• פארשטיקט א ווי אזוי אפגעקלונגען האט וואס זיפץ, טיפער א
 וועל• אין איינזאמקייט, די אפשר ארער זיפץ דאזיגער דער פען.
 אז אנצוהערען, געגעבען אים האט נעטראפען, זי האט ער כער

 מיריג• פץ איידער צער פץ געווארען אנטשלאפען ניכער איז זי
 די נחמה אלם שלאף דעם אלעמאל שיקט מאמע־נאטור די קייט.

 צו געווען געוואוינט אלץ נאף איז בן-חור און קינדער, וויינענדיגע
 אויפץ הענט די אננעשפארט קינר. א אייף ווי אסתרן אויף קוקען
פארטראכט. זיף ער האט שטול פון אנלען
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 זא- צו יואס גארנישט איר האב איך וועקען, ניט זי וועל "איך
 אין ד האלט, זי האב איך אז רעם, אויסער גארנישט, גען."

 רער אויף איינלאך ניט אזיי שיין, אזוי און יהודה, ון5 טאכטער א
 יענארערי• אין גאווה פוסטע — אלץ איז יענער אין עניפטערין.

 כבור נאך תאווה ענער י ביי אמת; אלץ — דער אין גלאנץ, שער
 לוי• — יענער ביי טריישאפט; און איבערגעגעבענקייט — דער ביי

מסירת-נפש". פארקערפערטע—דער ביי ענאאיזס, טעי
 זי צי נאר האלט, זי האב איך צו ניט, איז פיאגע די "ניין,

 פריינר• טיר צו נעווען אן אנהייב פוי איז זי האלט. ך י מ האט
 ביי געבעטען זיך אווענט יענעם אין זי האט קינדיש ווי לאך.
 פאר וואס מיט מיר! קעגען רוים פארפיינדען ניט זאל איך מיה,

 ווע־ דערציילונגען מיינע צו צוגעהערט זיך זי האט אינטערעס א
 איר מיזענום! אין ווילע דעה וועגען רוים, אין לעבען מיין גען

 גע• קוש... א געבען איר זאל איך ראן, געוואלט אזוי זיך האט
 איך פארגעסען. ניט אים האב איך קוש? יענעם נאך זי דיינקט

 טאכטער, צווייטע א מאמען מיין פאר זיין וועט זי ליב, זי האב
 שוועסטער... לעבענדיגע א איר אין געפינען וועט תירצה אין

 וועגען ניט נאר אלץ?," איר דערציילען און זי אויפוועקען אפשר
 אבער אלצרינג... שוין איז דערציילען, אויב ניין, מיצרית." דער
 • אנ א אפווארטען וועל און אוועקגיין בעסער וועל איך איצט, ניט

 גע־ מיין אסתר, ליבע רערווייל, שלאף בעסערע, א צייט, דער
יהודה! פון טער5טא קינד, גוט און טריי

אריין. אין ער ווי שטיל, אזוי פינקט אוועק איז ער און

טייל. פינפטער סוף
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עפילאג.

 איז געשעהענישען באשריבענע די נאך ארום פינף יאר א אין
 פא• דעם אין חדר איר אין געזעסען בן״חורן, פון ווייב די אסתר,

 האל• פון צייט די געווען ס׳איז ירושלים. אין בית״חיר פון לאץ
 אירע טיט פארפלייצט האט זין ארקיישראלריגע די און טאג, בען

חדר. איינגעארדענטען קאמפארטאבעל דעם שטראלען ברענענדיגע
 און תירצה געזעסען איו לייבענפעל, א אויף ערר, דער אויף

 טיט בליקען, צערטלאצע די און קינדער, צוויי טיט לט געשפי זיך
 דאס אז געטסרט, האבען זיי, אויף געקוקט האט אסתר וועלצע

קינרער. אירע זיינען
 גע• נאף איז זי חן; איר פק געמינערט גארנישט האט צייט די

 גע• זי האט בףחיר רואם דורצדעם, פריהער. ווי שענער וועזען
 טקויים איז ירושה״הויז, זיין פון בעל׳הביתטע דער פאר מאכט

אירער. חלים שענסטער דער געווארען
 האט און חרר פונ׳ם טיר רער אין באוויזען זיך האט דינער א

געטאלרען:
 רער טיט ריירען וויל זי פארהויז, אין ווארט פרוי א עפעם —

הארינטע.
דא. א אט אנטפאגגען זי וועל איך אריינקימען. זי זאל —
 איר פון אויפגעהויבען זיך האט אסתר אריין. איז פרעמדע די
 פלוצלונג אבער אנטקעגען, איר גיין געלאזט זיך האט און ארט

 און, פנים פין אוועק איר איז פארב די געבליבען, שטיין זי איז
ארויפגערעדט: זי האט אהינטער, טריט א אפגעטראטען

486



ביסט... דו פדוי. ניטע ריף, קאן איך —
בלשאצר. פון טאכטער די איראם, געווען בין איך —

 די־ דעם געהייסען און ערשטוינונג איר באהערשט האט אסתר
מיצרית. רער פאר שטול א ברייננען נער

אוועק. גלייף ניי איף—אפגערופען זיף קאלט איראם האט—ניין—
 מיר ווי געווען, איז אסתר אנגעקוקט. זיף האבען פרויעי ביידע

 צופרירענע א מוטעה, גליקלאצע א רוי,5 שיינע א שוין, ווייסען
 געהאט ניט אוים, ווייזט האט, קאנקורענטין אמאלינע איר ווייב.

 ניט אמת, נאף, האט פיגיר הויכע איר מערצה. גליקלאבע אזא
 גע• גאנצע די אבער גראציע, אמאליגע איר פארלארען איננאנצען

 לעבען, חטאימדינען א פון רען*שפ ארויסגעוויזען האט שטאלט
 — אויגען גרויסע די פארגרעבט, נעווען איז אירער פנים דער
 רע" טיפע וויעם אונטערשטע די אונטער פארשוואלען, און רויט
 געלעגען איז ליפען די ארום גלאנץ. שום א אהן באקען די רער,

 געלאזענקייט אפ אלגעמיינע די אין אויסדרוק, הארטער צינישער א
 גע- זי איז אנגעטאן געווען. איז זי ווי עלטער, געמאצט זי האט
 ריק האט נאסען״שטויב רער און אומציכטיג, און שיין ניט ווען

סאנדאלען. אירע באדעקט
 שטילשוויי־ פיינליכע די איבערגעריסען איראם האט ענרלאף

נעניש.
קינדער? דייגע זיינען ראם —

 האט אין זיי אויף געטאן קוק א שטייבעל א טיט האט אסתר
געעגטפערט.

ריירען? זיי טיט ווילסט דו יע. —
 נע. איראם האט — מיר פאר דערשרעקען זיף וועלען זיי —

ענטפערט:
 אז באמערקט, אבער אסתין, צו דערנעהענטערט זיף האט זי
.געזאגט: זי האט אהינטער, אפ איר פאר טרעט יענע

 פין שליחות א מאן ריין איבער ניב מורא. קיין ניט האב —
 עס האט האנט מיין אז און טויט איז שונא זיין אז אים, זאג מיר.
 האט ער וואם צרות, אלע די פאר געצאלט אלם דערשלאגען אים

קאפ. מיין אויף געבראצט
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שינא? זיין —
 בייז, אלדאס פאר אז מאי, דיין זאג ווייטער מעסאלע. יע, —

 בא׳ הארט אזוי איך בין פארשאפען, נעוואלט אים האב איך וואס
געהאט. רחמנות מיר אויף וואלט ער אפילו אז געווארען, שטראפט

 גע׳ האט זי אויגען. אשתיס אין געשטעלט דך דואבען טרערען
איבערגעשלאנען: זי האט איראש אבער זאגען, עפעס וואלט
 אים גיב רחמנית. קיין ניט אין טרערען קיין ניט דארף איך —

 הייסט רוימער א זיין אז איינגעזעהן, נאר האב איך אז איבער, נאד
געזינט! זיי אוממענש. א זיין

אוועקצוניין. אויסנעדרייט זיך האט זי
 אפ־ אשתר זי האט — מאן מיין אויף ווארט אוועק, ניט גיי —

 דיך האט ער דיר. אויף כעש קיין ניט האט ער — געהאלטען
פריינד. דיינע זיין וועלען מיר דא. בלייב געזיצט. אימעטום
איבערריירען: געלאזט ניט זיך האט איראם אבער

 ווילען. אייגענעם מיין פין עש איך בין בין, איך וואש ניין. —
שיף. א נעמען אלץ צו וועט באלר
 קאנען אפשר — געקוויינקעלט, זיף האט אסתר — אבער״. —

 פאראן איז אפשר דיינעם. וואונש ש׳איז וועלכע א דערפילען מיר
ט... וואלס דו וואש עפעש,

 מילרער. בישעל א געוואיען איז פנים הארטער מיצרית דער
 ליפען.ד אירע ארום געורזען דך האט שמייכעל א פון שאטען א

קינדער. די אייף געטאן קיק א האט
געזאגט. זי האט — וועלען... וואלט איך —

 אראפנעניטען, ניט אויגען די איר פון האט וועלצע אסתר,
פארשטאנען. האט

אפגערופען. זיך זי האט — מאגסט דו —
 אראפגעלאזט זיך האט קינדער, די צי צוגענאננען איז איראם

 דעינאך געטאן. קוש א ביירען זיי האט און לייבען׳פעל רער אויף
 קליינע די אויף אימנעקיקט זיך נאצאמאל אויפנעשטאנען, זי איז
 פארשוואוג• זי איז גיך אדי אומנעזענענט. טיר פין ארוים איז אין

אפצוהאלטעי. זי נעהאט ניט צייט קק האט אשתי אז דען,
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 האט באזוך, דאזיגען פונ׳ם נעווארען נעוואר איז "חור בן אז
 זי האט קיינער אומזיסט. אבער זוכען, ד אוועקגעלאזט דך ער

 שוק איר פק האט קיינער און נעזעהן ניט קיינמאל טער שוין
 פארבארגען שילוח פון וואמערן שטילע די געהערט. ניט מער

 טונקעלן איין ניט כוואליעם גלאנצענדינע זונען־שיין אין די אונטער
 אונז אפשר זיי וואלטען ריידען, געקאנט וואלטען זיי ווען סוד.

מיצרית. דער פון גורל דעם וועגען דערציילט עפעם
 דער אין ביז האט און טעו. מיט געווארען זאט איז סימאנידעם

 נוט זיין און שבל קלארען זיין ביי געבליבען אריין עלטער טיפער
ף.*ם ביז׳ן געבליבען טריי אים איז הצלחה די הארץ;
 איין נאר איבערגעלעבט יי ז האבען צייט דאזינער דער פאר

מאמען. בן״חירם פון טויט דעם צער.
 פונ׳ם דאך אויפ׳ן נעזעסען זיינען זיי כשעת פארנאצט, איינמאל
 נע" רער נעווען אלץ נאך איז וואט מלוך, אדיין איז זוטערהויז,

 בן״חורן דערלאנגט האט און פאמיליע, רער פון דינער טרייער
פאקעט. א

 בן׳חור האט — כריוו? דאזיגען דעם געבראכט האט ווער —
אים. איבערלייענען נאכ׳ן געפרענט

אראבער. א —
ער? איז וואו —
אוועקנעגאנגען. גלייך איז ער —
סימאנירעסן. צו געזאנט בן־חור האט — אויס הער —
קול: א אויף בריוו דעם לייענען צו אנגעהויבען האט ער און

 שייך דער און נדיב רעם אילדערים פון זק דער אילרערים, ,איך
חור. פון זון דעם יהודה צו — אילדערים שבט פון

 ר^ט ער שטארק ווי טאטען, מיין פון פריינד א געוואר, ,ווער
 דו און כתב בייגעליינטען רעם איבער לייען געהאט. האלט דיך

 וואם ראם, אין דעריבער רצון. מיין איז רצון זיין וויסען. עם וועסט
אייגענטום. ריין געגעבען, ריר האט ער

 רער אין צוגענומען אים ביי האבען פרתים די וואס ,אלצדינג,
 האב געווארען, דערהרגעט איז ער וועלכער אין מלחמה, גרויסער

 דעם און כתב ראזיגען דעם אויך בתוכם צוריק. אפגענומען איך

489

*(31ו רוים און ושליםר,



 מיין פון טעג ח אץ איז וועלצע מייע, יענער פון דור גאנצען
 האב איך .אדלערפערד אזויפיל פץ מאמע די געויעזען טאטען

גענומען. נקמה
הויז. גאנצען דיין צו און דיר צו זיין זאל "פריד

פון שטים די איז מדבר דער אוים שטים דאזיגע ,די
שייך". דעם "אילדערים

 מגילה פאפירוסענע א פונאנרערגעוויקעלט ראן האט בן׳חור
 זיירענבוים, א פון בלאט פארוועלקט א ווי געל, געווען איז וואס
כתב: דעם אט איבערגעלייענט האט און

 שבט פון שייך דער נדיב, דער צונאמען מיט׳ן "אילדערים,
יורש., זיין איז וואס זון, רעם צו אילרערים,

 ריר צו נעהערען זאל זון, מיין א פארמעג, איך וואם ,אלצדינג,
 נחלה רער חוץ א יורש, מיין ווערען וועסט דו ווען טאג, דעם אץ
 אונטער׳ן באקאנט איז וועלכע אנטיאכיע, פון נאהענט דער אין

 חור, פון זון דעם געהערען זאל דאם פאלמען׳וואלר. דער נאמען
 — כבור פיל אזוי צירק אין פארשאפט אמאל אונו האט וועלכעי

־ אייביג. און אימער אויף יורשים זיינע אין אים
טאטען. דיין פון צוואה די טייער ,האלט

שייך". נדיב, דער ,אילרערים
סימאנירעסן. געפרעגט בן־חור האט — דערצו? זאגסטו וואם—

 מיט בריוו דעם גענומען הנאה קאנטיגער א מיט האט אסתר
 האט סימאנירעם איבערגעלייענט; נאכאמאל עם און צוואה דער

 פאר• ערנסטען א טיט אריץ ווייט דער אין געקוקט געשוויגען,
נעזאגט: ער האט ענדלאך בליק. טראצטען

 יארען לעצטע די פאר דיר האט האר דער נאט זוץ, מיין —
 גרוים מיט געבענטשט דיך און הסד גרויסען זיין ארויסנעוויזען

 זיין לויבען צו און דאנקען צו טעמים בענוג האסט דו הצלחה.
 אזוי ווי טאן, צו טראצט א צייט שוין איז אפשר נאמען. ליבען

 צונייפגעזא• זיך האט וואס עשירות, גרויסע די פארווענדען צו
וואקסען. איין אץ האלט וואם און הענט דיינע אץ מעלט
 געענט• בן׳חור האט •— געבליבען לאנג שוין איז מיד ביי —
 דער אויף פארווענדען מען דארף פארמעגען דעם אז — פערט
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 אונזער פאר מלחמה דער אויף צייט: אונזער פון מצווה גרעסטעד
 צוצוגרייטען איצט איז חוב הייליגטטער אונזער פאלקספדייהייט.

 יאך, רויטישען פארהאטטען מיט׳ן מלחמה דער צי פאלק דעם
 ־*ה די באפעטטיגען ש,יוער, אזוי קרעצצט ער ויעלכען אונטער

 הצנית וויבטיגטטע די פון איינע איז ראם — ירושלים שטאט ליגע
 די גליל־לייט, באוואפענטע פון לעניאנען ארגאניזירען דערצו.

 איך זעה דעם אין — פרייהייט אונזער פאר קעטפער מיטיגסטע
 מנדב מען דארף דעם אויף אט און לעבען, מיין פון ציל דעם

רשות. אונזער אין האבען מיר וואש פארטעגען, גרויסען דעם זיין
 דיין פין טעג די אין וואט זרן, מיין זיין, זאלסטו געבענטשט —

 התחייבותן, גרויטע די אן פארגעסען ניט האסטו גליק איינענעם
 גאט וועלצע צו עיניינים, גרויסע די אן און דיר, אויף ליגען וואט
 דעם אויף ברכה מיין דיך גיב איך געגרייט. דיר האט האר דער

 און ריר מיט איז גאט אלט, צו שוין בין איך וועלכען צו ווערק,
פאלק. אונזער, טיט זיין וועט

 געפרעגט. בףהור האט — אסתר? זאגען, וועסטו וואט און —
 אויף האגט איר אוועקגעלייגט אים, צו צוגעגאנגען איז אסתר

געזאגט: האט און אקטעל זיין
 ער• הייליג, טיר פאר אויך איז הייליג, איז דיר פאר וואט —

 אין שטערען ניט דיר ורעל איך וואט לא׳די :נאר טיר לויב
 מייגע אלע טיט רינען דיר נאף איך וועל זאך, גרויטער דער

אלצרינג. אין דיר העלפען און כוחות,

 גאנצען דעם דורכגעטראכט טיף און ערנסט האט בן־חור און
 גראנדיע־ רער צו איבערנעגעבען בלב׳ונפש זיך האט אוץ עיניין

 טיי׳ זיין פאר ישועה די און גאולה די צוגרייטעץ פון ארבעט זער
 האט ער געהאט. האלט הייס האט ער וועלכען פאטערלאנד, ערען
 יהודה, פון מלך איירעלען נייען דעם פארטרויט פלענער זיינע אלע

 אומגליקלא" רער פון זון רער אריסתובלום, פון זון דער אגריפוס
 נראנדיעזע דאזיגע די פון איז אגריפום החשמונאית. טרים צער

 ארייגגעקומען דורכצופירען זיי טינלאכקייט רער פון און פלעגער
 טסירת״נפש טיט ממש און התלהבות טיט אז התפעלות, אזא אין
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 ארבעט הייליגער דאזיגער דער איבערגעגעבען דך ער האט
 רשות אין אים געשטעלט האט בן-חור גאולה. נאהענטער דער פאר
 שיטחה הארציגער פון געשיינט האט און אוצרות קאלאסאלע אלע

 רעם באקומען האט ער אז דערפילענדיג, גליק, טיפסטען און
 האפענונגען און חלומות ליצטיגע זיינע אז לעבען, אין ציל אמתען

 נע• טען האט ארבעט די אמת, ווערען. צו מקויים נאהענט זיינען
 מסירת־נפש, און פארזיכטיגקייט גרעסטער דער טיט פירען מוזט

 דאם דווקא אבער צאל. א אהן אויגען געהאט האט רוים ווארום
באגייסטערט. מער גאך אגריפוס׳ן יוגגען דעם און אים האט

 יודפת בית־צור, קיין ירושלים, קיץ פירען צו אנגעהויבען מ׳האט
 וואלר פונ׳ם ציפרעסען און צעדערן בערג גאנצע מסדה קיץ און

 אייזעג• חרמון, פונ׳ם און הר־לבנין פונ׳ם מירמעלשטיינער לבנון,
 זיי־ אויסגעניצט האט בן־חור כפתור. וויספע פון קופער און ווארג

 דיג• געלאזט מדבר, דער פץ אראבער די מיט פארבינדונגען נע
 גע- און ארבעטער טויזענטער צעהנדליגער און טויזענטער גען

 בע- וואס און ער5גי וואם כדי האנט, ברייטער א מיט זיי צאלט
 פארריב- ישראל, לאנר פינ׳ם גרעניצען די באפעסטיגען צו סער
 ער נייע. בויען און יהודה און גליל פץ מיבצרים אלטע די טען

 איג׳ם מומחים און בוימייסטערם מיצריים פון אראפגעבראכט האט
 סיס־ גאנצע א דורכפירען געלאזט האט און קאנאלען פון עיניץ

 אץ ירושלים פון ערד דער אונטער וואסער״איינזאמלונגען טעמע
 באסיינען קאנאלען, אונטערערדישע פץ סיסטעמע א סביבה, איר
 שטאט הייליגע די באזארגען צו נייט א בשעת כדי ברינימער, און

 אויפ• גענומען כוחות אלע מיט זיך ער האט אויך וואסער. מיט
 תבואה כלערליי ישראל לאנד דעס ארום מדינות די אין קויפען

 )וואם בתי״אוצרות, 26 אץ אלץ דאם אפלייגען אץ פירות און
 וואם מינים, די פץ בהימות מאסען אויסגעבויט(, ספעציעל מ׳האט

 דער אין פאלק זיין פאר זיין נויטווענריג וועלען און פאסיג זיינען
 צו" אבער אויסדערוויילטע די ווען שעה, הייליגער און נרויטער
 פונם צוואה די זיין מקיים דארפען און קאנען וועט יהודה פייניגטע
 רייטוואנען דעם הגלילי, יהודה מנהיג און לערער גרויסען

פץ לאגד הייליגע די באפרייען צו — רייטער זיין און ישראל פון
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די און טיבעריופעם אכזרירתדיגע די פון יאך דעם אונטער
משרתים געטרייע זייערע מיט קאליגולעם משוגענע ווילדע

 האט אלץ ווי מער און פעטראניופעם. און פילאטופעם גראטופעם, די
 מיט ירושלים ארומצורינגלען ארבעט דער אויף אפגעלייגט זיך ער

 תחבולות אלע ווערען צעשמעטערט זאלען עם וועלכע ,מויערן אזעלכע
 היילעין גוואלדיגע דורכצופירען און רוים, פארפלוכטען רעם פון
ירדן. ביז און באר-שבע און גליל אין ביז ירושלים פון

 רוים מיט קאמף הייליגען צום הבנות גראנדיאזע דאזיגע די אין
 *קרר• פון צייט די געווען איז דאם טעג. זיינע פארענדיגט בן־־חור האט
 רגע א אויף מלוכה. יידישער דער פוץ זוףאונטערגאנג קלארען צען,
 אוים- האריזאנט פארלייגטער כמארעם מיט פינפטערער, דער זיך האט

 באגילט קאנטן זייינע האט אוונט-רויטקייט פארכישופטע א געלייטערט,
 נאהענטע די אויף האפענונגעץ שיינע די הארצען אין דערוועקט און

 צו ניט געווען באשערט איו בן־־תירן באפרייאונג. פון טעג ליכטיגע
 געווארען אויפגעלאשץ איז שטראל לעצטער דער און דערלעבען,

 א - נאכט די אראפגעלאזט זיך האט לאנד הייליגען איבערן און
אימהדיגע. א שטורימדיגע, א פינפטערע,

ף(. ו >ם
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