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די אלע  ,װאם האבען זיןי בעמיהט צו
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קאפיטעל אײנם.
מיסטער

קלאמער

דער לאנדאנער װײטשעפעל— דאס איז א מין בערדיטשעװ ,אדער
זוילנא  ,אדער בראד  ,אדער אלע דרײ צוזאמען  ,און אפשר גאר יתשלים.
אין ערגיץ שלאגט ניט אזוי דער ױדישער דופק  ,װי דארט  .אין ערגיץ
פיהלט זיך ניט א ױד אזוי הײמיש  ,װי דארט  .דאס אויסזעהען איז
אונזער אויסזעהען  ,דאס לשון איז אונזער לשון  .דאס לויפען  ,דאס
יאגען  ,דאם שרײען  ,דאס מאכען מיט די הענד —,אלסדינג ,װי בײ
אונז  .אפילו דער האנדעל  ,די פרנסות— דיזעלבע  .דאם הייםט  ,איך
װיל זאגען ,אז די ױדען האבען דארט קײן שום נײעס ניט אויפגעטאן.
זײ לעבען דארט אײנער פונ׳ם אנדערן  ,רײםען אײנער בײם אנדערן
פון די הענד - ,װאם זאג איך  ,פון די הענד ?— טאקי דעם ביםען
פונ׳ם מויל  .מיט אײנעם װארט  ,זענט איהר געקומען אהין ,הײםט
עס  ,אז איהר זענט געקומען א ה י י ם  .איהר האט קײן דאגה נישט
מיט קיין ױדיש גאכטלעגער  ,מיט קײן יודישע שוהל  ,מיט קיין ױדי•
שען מאלצײט.
רעדענדיג פון מאלצײטען  ,דארף מען אײך רעקאמענדירען איי־
דישען רעסטאראן סאמע אין רעכטען מיטען װײטשעפעל מיט׳ן נאמען
,קאפע נאציאנאל׳  .דאס איז ניט נאר א ױדישער רעסטאראן  ,דאס איז
א ױדישער קלוב  ,װארום צו יעדער צײט  ,װען איהר זאלט ניט ארײנ-
קומען אהין  ,טרעפט איהר אײן ערב -רב פון אלערלײ ױדען  ,פון כל
המינים טיפען  ,װעלכע נאר אײער הארץ גלוסט  :בערזענמעקלערס,
דאקטוירים פון פילאזאפיע ,קאמױואיאזשערעס ,מיסיאנערען  ,הויזירערם,
ארטיסטען פון ױדישען טעאטער  ,דײמאנט-הענדלערם  ,קאנטאריסטען,
צײטונגס-שרײבערס  ,שאכשפיעלערם  ,פריקאזטשיקעס  ,צױניסטען  ,טע-
ריטאריאליסטען און גלאש ױנגעלײט  ,װאס מע װײםט ניט  ,װער זיי

ש ל ו פ• ע ל י כ ם .

זענען און װאס זײ טוען  ,נאר זײ שרײען און פילדערן  ,לאכען און
רויכערן  ,און ם׳אױ פול מיט זײ דער קלוב  .נאר מעהר פון אלעמען
רויכערט און שרײט און פילדערט דער בעל־הבית אלײן׳ מיסטער קלא•
מער  ,װעלכען מיר האבען די עהרע אײך פארצושטעלען.
מיסטער קלאמער איז א ױד א גאליציאנער  ,א מענש א בר -דעת,
מיט א הדרת -פנים און מיט א הערצל-בארד  ,האלט זיך דעריבער פאר
א שענעם מענשען און פאר א צױניםט  .אלײן איז מיםטער קלאמער גע-
שטימט מעהר טעריטאריאליסטיש  ,דאס הײסט  ,ער איז קײן טערי•
טאריאליסט אויך ניט  .און בכלל האלט ער ניט פון קײן חברות און פון
פארטײען  ,מחמת דעם  ,פערשטעהט איהר מיך ׳ װאס מיסטער קלאמער
איז בטבע אײן אפיקורס  .ער גלויבט נישט קײנעם׳ אויסער זיך .גאר
אז מע קומט צו געהן און מע זאגט איהם אין די אויגען  ,אז ער האט
פונקט אזא בארד ,װי דער דאקטאר הערצל  ,ס׳זאל דאס פעהלען א
האר  ,האט ער זיך שוין אײנגעשריבען צװישען צױניסטען  ,נאר מיט
א תנאי  ,אז באם טאמער מאכט זיך  ,עס געראט מיסטער זאנגװילען,
ער קריגט א פאסענדע טעריטאריע פאר ױדען  ,האט ער ,מיםטער קלא-
מער  ,קעגען דעם גארנישט װאס אויסצוזעצען  .דאקטאר הערצל איז
אודאי א גרויסער מעגש  ,א דזשענטעלמען  .מיסטער זענגװיל איז אבער
אויך ניט קײן ױנגעלע  .״לעבען און לעבען לאססען״— דאס איז מים-
טער קלאמערס פרינציפ  .מיםטער קלאמער איז  ,איבערהויפט ,א מענש
פון פריגציפען  ,און רעדט ענגליש  ,און מײנט ,אז ער רעדט ,װי אײן
עכטער ענגלענדער  .און דערצו האלט ער זיך פאר א שטיק למדן  ,א
ױדע-ספר  ,און ס׳איז גאר ניטא א זאך אויף דער װעלט  ,װאם ער זאל
דעדפון ניט װיסען  .דאס געשעפט  ,דעם רעםטאראן ,הײסט עס  ,האט
ער פײנט  ,װי א כשר׳ער ױד האט פײנט חזיר  ,קוקט גישט אפילו אין
װיגקעל ארײן  ,נאר אז עס קומט צום חשבון  ,טוט ער א טובה און
נעמט געלד— אבי מע גיט איהם  .װארום אז מע גיט איהם ניט  ,אױ
אויך פערפאלען  .בײ איהם איז א פרינציפ  :כל דכפין ײתי וײכול—
ױדען קומען  ,עסען זיך אן ,טרינקען זיך אן און פאהרען אװעק קײן
אמעריקא— געה זוך זײ  .דער חסרון אױ נאר  ,װאס ער אלײן  ,עיס-
טער קלאמער ,הײםט עס ,טײטשט אוים אזױ דעם פסוק .צו-פיעל רעדט
מיסטער קלאמער פון ויך און פון זײן קענען די װעלט און פון זײן
גוטהערציגקײט  .ובכלל רעדט מיסטער קלאמער א ביםעל צו-פיעל  .נ$ר
פארװאס זאל ער ניט רעדען  ,אז קײן אנדער ארבײט האט ער ניט?
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נע• ונד.
 .ארבײטען אין געשעפט— ארבײט זײן װײב  ,די מיםעס קלאמער  ,א ױ-
•דינע אײן אויםגעהארװעטע בײם אויװען  ,א פערװיסטע און א פערפינם-
טערטע  .קוקט נישט אן דעם פעררויכערטען םערװײנטען לאנדאנער הי-
מעל  ,אחוץ שבת  .קומט שבת  ,טוט זי אן די ״העט״ מיט א שענע
 .״דרעסם״ און װערט א ״לעדי״  .דערפאר אבער זעהט זי  ,אז איהר מאן,
מיםטער קלאמער  ,זאל האבען זײן ״ברעקפעסט״ מיט זײן ״דינערי' צו
דער צײט  .נאכץ עםען מוז ער זיך צושפארען  ,חאפען א דרימעל ,און
.נאכדעם שוין קאנט איהר איהמ זעהען אדער ארומשפאצירען איבער
זײן קלוב און גלעטען זיך זײן הערצל-בארד  ,אדער— זיצענדיג מיט
עמיצען בײ א טישעל  ,װי א גאסט  ,בײ א גלעזעל ביער  ,מיט א צי-
גאר  ,און בעקלאגען זיך אויף זײן פינםטער מזל  :״אך און װעה די
יאהר  ,אז עך  ,מיסטער קלאמער  ,בעדארף פערקויפען לאקשען! נאר
װאס זאל מען טון  ,אז מע דארף לעבען? אדער װי זאגט דער אײנג-
לענדער , :ױ מאסט װארק פאר ױר לױוינג״ .. .
גײן  .מיסטער קלאמער האט פײנט דעם רעסטאראן  ,קאן ניט
אנקוקען די דאזיגע פרנםה  .ער האט בעסער ליעב קהל׳שע געשעםטען,
מישען זיך אין די לאנדאנער צדקה-חברות  ,זאגען דעות אויף די רו-
־סישע עמיגראנטען  ,װאס הײםען בײ איהם ניט מיט קײן אנדער נא-
מען ,אויסער :״די קאצאפעס״ אדער ״די שנארערם״ .נאך זײן מײנונג,
האט מען אלע רוםישע ױדען בעדארפט נעמען און אויפהענגען אויף
אײן שטריקעל  .אפשר מײנט איהר ,אז מיסטער קלאמער איז חלילה
אזא שלעכטער מענש ? אדער אפשר מײנט איהר  ,אז די ענגלישע ױ-
דען האבען בײ איהם מעהר חן ? האט איהר א טעות  .מיסטער קלאמער,
אז עס קומט איהם אן  ,קאן ער אײך אבזידלען (געװעהנליך  ,אונטער
די אויגען) אלע לאנדאנער גבירים  ,די ױדישע לארדען  ,מאכען זײ
מיט דער בלאטע  .מיםטער קלאמער איז א מענש מיט אמביציע  :פרובט
איהם זאטשעפען מיט א װארט  ,װעט איהר זיך גיט אויסבאדען װײל
איהר װעט לעבען  .די  ,װאס קענען איהם  ,היטען זיך  .אניט  ,זאל
ער אײך אלײן ארײנמישען זיך צװישען די געסט  ,ארײנשפרינגען
פלוצים ,בעת יענע האלטען אין מיטען א שמועס  ,מעלדען זיך צום
װארט  :״ױדען  ,לאזט מעך .׳ עך װעל אײך זאגען אויפריכטיג  ,אז
איהר אלע װײסט ניט מה דקאמרי רביצין  .רעדען קאסט קיין געלד
ניט  ,אדער װי זאגט דער אײנגלענדער  :״טוק איז טשיפ״  - . . .אזוי
לאזט אויס מיסטער קלאמער און נעמט זיך אן ביי זײן הערצל-
— 9

—

׳טלום־עלירם .

אײך,

בארד , :װעגען װאס  ,אײגענטליך  ,האנדעלט זיך דא בײ
למשל ?״ . . .
אײנמאל האט זיך געטראפען א מעשה  .צום מיםטער קלאמער
האט זיך צוגעלאנטשעט א מאדנער פארשוין און האט פערגעסען בײ
איהם א פעקעל מיט כתבים  ,א גאנצען אוצר  ...נאר מיר געבען איבער
מיט די װערטער פון מיסטער קלאמער  ,װי ער אלײן דערצעהלט פונ׳ם
דאזיגען פארשוין  ,װי ער האט זיך מיט איהם בעגעגענט און װאם פאר
אײן אוצר עס איז ארײנגעפאלען צו איהם אין די הענד גאר אומגעריכט.
— אט דאס פעקעל  ,װאס איהר זעהט  ,איז פערבליבען בײ מיר
אירושה פון איינעם עפיס אשנארער  ,אנ׳ארטיםט פון יד ױדישע
ארטיםטען  ,א קלײניטשקער  ,א הײזעריגער  ,מיט ממזרישע אויגען  ,עך
זאל אזוי װיםען פון איהם  ,װי עך װײס  ,װער ער איז און װאס ער
איז און פון װאגען ער איז ! בײ מיר איז א פרינציפ  ,אז יענער זאגט
מיר ניט  ,דארף מען ניט— איטליכער האט זיך זײן פעקעל  ,אדער װי
זאגט דער אײנגלענדער  :״סטוק טו ױרגינם״  ...הקיצור  ,צװײ װאכען
דורכאנאנד האט ער בײ מיר געפרעסען און געזויפען  ,געזאגט  ,אז ער
האט דא אבעקאנטע שפיעלערין  ,װאם פערדיענט מיללױנען  .איז ער
מיט איהר ׳ זאגט ער  ,א נאהענטער שמעלקע  .עם איז שװער  ,זאגט
ער  ,אײדער מע דערשלאגט זיך צו איהר  .נאר קוים  ,זאגט ער ,װעט
ער זיך נאר דערשלאגען  ,אזוי װערט ער אבגעשאטען מיט געלד ,װי
א חתן מיט גערשטען  .אלל-רײט ! בײ מיר איז א פרינציפ  :א מענש
זאגט— מסתמא איז ער בעגלויבט  ,אדער װי זאגט דער אײנגלענדער:
,זיהינג איז בעלױוינג״ ...אײנמאל קומט ער צו מיר צו געהן ,אט דער
שלים-מזל  ,עך זאל איהם אויסלײהען אפאר שילינג  .ער דארף  ,זאגט
ער ,געבען א פאהר אראב אויף אײן טאג אט דא ניט-װײט קײן ברײטען—
אנ׳ערטעל אזעלכם  ,ניט-װײט פון לאנדאן  ,װאו עס פאהרען ארוים
אלע לארדען און רײכסטע מאגנאטען  .דארט  ,זאגט רע  ,געםינט זיך
איצט די בעריהמטע זינגערין  ,אדער די שפילערין  .און בעת-מעשה
נעמט רע און גיט מיר איבער עפים א פעקעל  ,אדער  ,װי מע רופט
דאס אין ענגלישען  ,א ״האנד-בעג״  -עך זאל עס איהם בעהאלטען,
פערשליםען  ,זאגט ער  ,אונטערן שלאם  ,װארום דארט ליגען  ,זאגט
ער  ,נויטיגע פאפירען  ,װאם האבען די װערט׳ זאגט ער  ,מי ױדע
װיפיעל  .אלל-רײמ ! בײ מיר איז א פרינציפ  :א מענש זאגט— מסתמא
איז ער בעגלויבט  ,װי זאגט דער אײנגלענדער , :זיהינג איז בעלױוינג״. ..
ן

־־11־וו

-וז

ד=  .״■ 30=01^ -
— 3 1= — 10

3

>- -

נע־ונד.

בעה
עך און געב איהם עטליכע שילינג און נעם בײ איהם צו אט
דאם
פעקעל  ,דעם האנד-בעג  ,און פערשליס עס אויבען בײ מיר אין
שרײבטיש
.
און
עך
װארט
אױף
דעם
שנארער א טאג און צװײ און
דרײ
און א װאך און א חודש און א יאהר— אזוי װי איהר האט איהם
געזעהען
,
אזוי
האב
עך
איהם געזעהען  ,ביז הײנטיגען טאג  ,געה
זוך
מעך  ,אדער װי זאגט דער אײנגלענדער  :״קעטש מי איף ױ
קעך
.
.
.
אײנמאל
דערמאן עך מעך אינ׳ם םעטשעל  ,אדער אינ׳ם
האנד
 בעג םונ׳ם שלים-מזל  .עך טו מיך א געם צום םעטשעל  ,ס׳איזכדאי
צו װיםען  ,װאם פאר א דאברע-מזל דארט קאן ליגען  .עך טו
א
קוק
—
פתבים
אויף
ױדיש
געשריבען
.
י
אלל
רײט
— טראכט עך מיר—
אלע
בײזע
חלומות
אויף
זײן
קאפ
!
אויף װאס דארף עך זײ ? װאס
װעל
זאגט עך מיט זײ מאכען ?  ...װאס פאר א װערט האבען זײ ? װי
דער אײנגלענדער  :״טראש מיט אלט״ ! . ..
אט אזוי דערצעהלט מיסטער קלאמעד פונ׳ם אוצר  ,װאס גאט
האט
איהם צוגעשיקט און װאס בעשטעהט פון א פעקעל פתבים  ,אין
ױדיש
געשריבען  .און װײל די דאזיגע פתבים האבען א נאהענטע שײכות
צו
אונזער ראמאן  ,גיבען מיר דא א ריכטיגע קאפיע פון זײ  ,אין דער
האפענונג  ,אז דער לעזער װעט שוין אלײן טרעפען פון װעמען און
צו װעמען זײ זענען געשריבען.
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קאפיטעל צװײ.
אפעקעל

בריןזף.

ערשטער

בריעף.

שרײב וצ דיר א בריעף  ,מײן טײערער  ,און פרעג מיך ,צו
איך
איך עס ? װײס איך דען ,װאו דו ביזט און װאס דו ביזט
׳װאס טו
מיט דיר טוט זיך ? איך האב אבער א האפענונג  ,אז ניט
און װאס
איז מארגען— אלע טאג ,אלע שעד ,.אלע מינוט האף איך ,טא-
הײנט ,
װער איך פארט אמאל געװאהד ,װאו דו ביזט  .לאמיך דיר חאטש
מער
אלםדינג  ,װאם מיט מיר האט זיך אבגעטאן פון דער
ארויסשרײבען
מינוט  ,װאס איך בין אװעק פון האלענעשטי  ,ביז צו הײנ-
ערשטער
בעת איך שרײב צו דיר  ,מאלט זיך מיר אוים ,אז דו
טיגען טאג.
 .נעבען מיר און איך דערצעהל דיר און דערצעהל דיר .געװײנט-
זיצםט
 ,װעל איך ניט קאנען דיר אלסדינג אזוי גוט און אזוי דײטליך
ליך
 ,װי איך װאלט דאם דיר געקאנט איבערגעבען פערזענ-
ארויםשרײבען
װי קומט צו מיר קאנען שרײבען ? דאס ביסעל ױדיש ,װאם
ליך ,װארום
׳ האב איך אויך צו פערדאנקען מײן טאטען דעם חזן  .ער
איך קען
אבער שטענדיג זאגען  :״אלע ױנגלעך זיצען און שרײבען -
פלעגט מיר
אויך  .װאס װעט דיך ארען ,אז דו װעסט קענען? געדענק ,טאכ-
שרײב
װעט דיר אמאל צו-ניץ קומען ױ  . ..הײגט זעה איך ,װי װײט
טער ,עס
ער איז געװען גערעכט . ..
פון װאנען װילסט דו  ,טײערער  ,זאל איך דיר אנהויבען דער-
? פון יענעם שבת-צונאכטם— געדענקסט דו? אוי  ,יענעם שבת-
צעהלען
אז איך בין ניט געשטארבען פאד שרעק אלײן  ,איז אסימן,
צוגאכטס
װעל לאנג לעבען  .אײדער איך האב דערלעבט הערען דעם
אז איך
זײגער אויסשלאגען צװעלף  ,איז מיר שיער דאס הארץ ארויםגעשפרונ-
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גען  .איטליכע מיגוט איז מיר געװען א שעה  .װאם זאג איך— א שעה ?
א טאג  ,א יאהר ,און אז דער זײגער האט אויסגעשלאגען צװעלף ,האב איך
מיך פאױאלינקע אויפגעהויבען  ,פאװאלינקע אויפגעעפענט דאס פענסטער
און געגעבען א קוק ארוים אין דרויסען— א נעכטיגער טאג  ,פינםטער-
חושך  .גישטא קײנער !  ...װאס האב איך אין דער מינוט ניט איבער-
געטראכט ?— װאו נאר ערגיץ א שלעכטע מחשבה  ,איז זי מיר געקרא-
כען אין קאפ ארײן  .מעהר פון אלץ האב איך מורא געהאט פאר דיר,
מײן טײערער  .טאמער האט זיך מיט דיר חלילה עפיס געטראפען . ..
גאר אש הער איך א פײף  ,און נאך א פײף— אזוי װי מיר האבען אב-
גערעדט מיט דעם הײזעריגען פארשוין ( אט דער ,װאס מע רופט איהס
שלום -מאיר מוראװטשיק) ,..דאס הארץ— װי א זײגערל  :טיק-טיק -טיק.
הענד און פים ציטערן  .א מאדנע קעלט אויף מיר  .״רײועל  ,מאך צו
דאס פענסטער ; רײזעל ,דעק דיך איבער מיט דער קאלדרע איבערן
קאפ און— א גוטע נאכט ד— אזוי טראכט איך מיר א מינוט און דעד-
מאן מיך אבער באלד אין דעם  ,װאס מיר האבען אבגערעדט  .. .און
דערמאן מיך אין דער שבועה  ,װאם מיר האבען געשװארען ,און אינ׳ם
תקיעת-כף  ,װאס מיר האבען זיך געגעבען אין דער גאכט פון דער
שרפה —,געדענקסט נאך יענע נאכט פון דער שרפה ?  ...און איך געב
מיך א חאפ אויף  :״זײט געזונד  ,טאטע-מאמע .י זײ געזונד ,האלענעשטי!
עס לאזט אײך גרוסען דעם לעצטען מאל דעם חזנס מײדעל  ...אױם
רײזעל .י  ...ארויסגעפלױגען דאס פײגעלע פונ׳ם שטײגעלע״  ...אזוי גע-
זעגען איך מיך מיט די פיער װענד און צוקוש מיך מיט׳ן קאפענקישע-
לע  .און עם טוט מיך װעה דאס הארץ און האב רחמנות אויפ׳ן טאטען
נעבעך  :װאם װעט ער זאגען מארגען אין דערפריה?  ...דאס געדױ-
ערט אבער נישט מעהר װי א מינוט  ,אפשר נאך װינציגער װי אמינוט—
און איך בין שוין אויף יענער זײט פעגםטער  ,אויף דער גאס  .״גאטס
גאס״ איז טויט  .װי צװײ שאטענס געהען מיר בײדע  ,איך און דער
הײזעריגער  .איך לויף  ,ער לויפט מיר נאך  .קוים װאס ער חאפט דעם
אטעס  .ערשט אין עק  ,בײ אשר דעם בעקערם אבגעברענטער שטוב,
שטעלען מיר זיך אב בײדע  ,איך און דער הײזעריגער  .ער קוקט אויף
מיר  ,איך— אויף איהם  .דערנאך צולאכט ער זיך שטיל  ,מיט זײן הײ-
זעריגען געלעכטער  :״מײדעלע ,זאגט ער  ,דו לויפסט אזוי ,אז איך האב
דיך קוים געחאפט״  .און ער בינדט אויף עפים א פעקעל  .דװרט ליגט
א צוריסענער קעצענער בודנום מיט אײן אלטען שאל  .״װװם איז דןןס?״—

שלום־עליבם .

 ,קעצעלע ,זאלסט זיך איבער־
,דאס איז  ,זאגט רע  ,פון דײנעטװעגען
חלילה גיט פאקען  .זײ מעגען שוין זײן,
טון  ,מע זאל דיך  ,זאגט ער,
װעלען זײ דיך א מכה דערקענען  .היל
זאגט ער ,מיט אכצעהן קעפ ,
אינ׳ם שאל  .אט אזוי  .און שטומען זאלםט
דיך נאד גוט אײן  ,פײגעלע ,
 .ביז מיר װעלען ניט קומען צו דער
דו מיר  ,זאגט ער  ,ײי א פיש
 ,זאגט ער  ,קײן װארט  .דו הערםט,
באהן  ,טארםט דו ניט אויסרעדען
ליובעניו ? קײן פיפם ! ״ .. .
א בויד מיט דריי פערד  .דער הײזעריגער
אין דעם פאהרט אן
קעלני זיצט שמעון־דוד בעל-עגלה—
שטעלט אב די פוהר  .אויף דער
אין דעד פיגסטער— און פון בויד שפריגגט
איך האב איהם דערקענט
) עפים זעהר צוטראגען  .ער רופט אב
ארויס דער דירעקטאר (שטשופאק
מע םוד׳עט זיך  .װאם -ווײם איך גיט.
דעם הײזעריגען אױףאזײטאון
הײזעריגער צושרײט זיך  ,אוים׳ן דירעקטאר
איך הער נאר ,װי דער
איך שטעה אין געהאקטע װאוגדען  ,אײגגעהילס
אפנים , :אי-יד -אט ױ ...
און די צװײ הערען ניט אויף צו סוד׳ען
אין בורנום און אין שאל ,
בעל־עגלה  ,נעמען איהם אראב פון
זיך  .נאבדעם געהען זײ צו צום
אויך אויף א םוד— און איצט םוד׳ען
דער קעלני  ,פיהרען איהם אװעק
װאם איז דאס פאר סודות?״.. .
זיך שוין אלע דרײ  .״רבונו של עולםז
איך ,טענה׳ט צו זײ אויף זײן מאל־
דער בעל־עגלה  ,שמעון־דוד ,הער
 :״אביםעל א סמיכת הפדשה !  . ..א
דעװער לשון  .איך חאפ װערטער
 ,און װאו איז נאװעסעליץ!״ .״
פאלג מיך א גאנג !  ...װאו איז פאטשעשטי
זיך אט דעם קעצענעם בורנוס  ,טראכט
זאל איך ניט אראבװארפען פון
צוריק אהײם ,כל־זמן ס׳איז נאך
איך מיר  ,און ניט מאכען א ויברח
א הײזעריג קול , :מאדאם קאץ ! מאדאם
צײט ?  . ..דערװײל הער איך
? דאם מײנט מען מיך ,אפנים? ער
קאץ ױ  ...װעמען רופט מען עס
נאמען  :״מאדאם קאץ״  —.״װאמ זענט
האט מיך געקרוינט מיט א נײעם
ער צו מיר װײטער  —.קריכט  ,זײט
איהר שטעהן געבליבען ?— מאכט
 ,מאדאם קאץ ,אין בױד ארײן״ ...
מוחל
דרײ ארײן אין װאגען ארײן ,איך מיט׳ן
און מיר זעצען זיך אלע
 ,און דער הײזעריגער  -פאריטש ,אקעגען•
דירעקטאר אויבענאן אין בויד
שחורה׳דיג  .ער זיפצט ,און עם לאזטדער דירעקטאר איז מאדנע מרה
הײזעריגער טוט א קאמאנדעװע צום
זיך הערען פון איהס װײן  .דער טוט אשמײם די פערד  ,און מיר
בעל-עגלה  :״יאזדעױ שמעון־דוד
פאהרען.
יײ  -סו
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װיפיעל מיר זענען אזוי אבגעפאהרען  ,װײם איך ניט .נאר פלוצים,
דוער איך ,טוט דער בעל-עגלה א שטעל
די־ פערד מיט א ברײטען
,טפרררו״—
און מיר בלײבען שטעהן אקזראט בײ נעחע דער אלמנה׳ס
שטוב .
״פערפינסטערט בין איך געװארען ! עס געהט מיר מעהר ניט
$ב צו
מײנע זײדענע קלײדער —,טראכט איך מיר —,אז נעחע די
אלמנה
זאל
מיך
דא
דערזעהען
!
״
.
.
 .און בך הוה  .אײדער איך קוק מיך
ארום ,
שטעהט
שוין
געחע
די
אלמנה
בײ דער טיר מיט איהדע צװיי
שװעסטערלעך
,
האלב
אויסגעטאן  ,און שמעון־דוד לאזט זיך ארײן מיט
נעחע דער
אלמנה אין א שמועם װעגען די ״ים-קאטערס״ ( דאם מײנט
ער,
אפנים
,
די
אקטיארען)  ,צי זענען זײ שוין אװעקגעפאהרען אלע
קײן
פאטשעשטי  ,און װען זענען זײ אװעקגעפאהרען ? אגב  ,האט ער
זי
פירגעהאלטען < § ־ א פאר פארשוינדלעך  ,װאם ער האט איהר אנו-
מעלטען
געבראכט צו םיהרען פון דער באהן  .זי האט איהם  ,זאגט ער,
אפילו
אין
האנד
ניט
אנגעשפיגען
.
.
.
דערויף ענטפערט איהם נעחע יד
אלמנה
,
אז
אזעלכע
צװײ
פארשוינדלעך  ,װי ער האט איהר געבראכס
צו פיהרען
אנומעלט פון דער באהן  ,מעג מען געדיכט זײהען און שי-
טער
אויפגעהן
.
און
בעת
מעשה קוקט נעחע אין בויד ארײן גלײך אויף
מיר
.
.
.
איך
װאלט
געמעגט שװערען  ,אז זי האט מיך דערקענט $ .. .ט-
אט
פליהט
מיר
ארוים די נשמה ...איך היל מיך אײן אין דעם בורנוס
מיט׳ן
שאל
שטארקער און שטארקער  .נאך א מינוט— און איך װער דער-
שטיקט .
לאנג לעבען זאל דער הײועריגער  .ער האט זיך צושריגען
אויפ׳ן
בעל
עגלה
,
גענומען
איהם
טרײבען
האלז און נאקען  :״יאזדע!
יאזדעד
און
אבגעזעגענט
זיך
מיט
נעחען  :״זײט געזונד— פאהרט גע-
זונד״ .
שמעון -דוד האט געגעבען א קנאק מיט דער בײטש  :״הײדא״—
און
ער
צולאזט
די
פערד
אזוי שטארק  ,אז עס מאלט זיך מיר אוים,
אז
אט
אט
װערען
מיר
צושאטען  .״װאם פליהט איהר אזוי? װעלכע
שװארצע
יאהר
יאגט
אונז נאך ?״ — פרעגט איהם דער דירעקטאר,
און מע
הערט  ,װי די צײהן טרײסלען זיך איהם אין מויל  .שמעון-
דוד
אבער
ענטפערט נישט  .ער שמײסט די פערד שטארקער און שטאר-
קער
.
און
מיר הויבט אן איבערגעהן א געדאנק  :אפשר טאקי יאגט מען
זיך נאך
אונז
?
.
.
.
אפשר
איז
דאם
געװען
דער
םוד  ,װאס די דרײ
האבען זיך
געםודעט ?  ...און אזוי װי איך טראכט  ,דערזעה איך פאר
אונזער
װאגען
לויפען
גלײך
מיט
די
פערד אײער הונד ״טערקוש״ —
איך
האב
איהם
באלד
דערקענט
.
א שלעכטער סימן— װי קומט אהער
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זיך פון אײער הויף נאך דיר  ,אץ
,טערקוש״ ?  .. .מסתמא יאגט כען
! מיר בײדע זענען פערםאלען . ..
האפען װעט מען מיך  . .. .פערםאלען
אפילו  ,װי אזױ מע האט אונז געפאקט,
עם שטעלט זיך מיר שוין פאר
צוריק אין שטאדט ארײן  ,און דוקא
װי אזוי מע פיהרט אונז מיט כבוד
 . ..אפשר איז גאר אפלאן — ,
געבונדענע  ,אץ דוקא בײדען אינאײנעם
מיך געבען אװארף אראב פונ׳ם װאגען
טראכט איך מיר - ,איך זאל
אזא בזױן  . ..״םטאפ ! האלט זיך
און גע׳הרג׳עט װערען? װארום אײדער
פון שמעון -דוד׳ען  ,װאס שטעלט זיך
אײן ױ— דערהערט זיך אגעשרײ
פעלד  ,און שמועסט זיך אויס מיט
װידעראמאל אב  ,שוין אין מיטען
מאלדעװער לשון  .איך קוק מיך אײן
א צװײטען בעל -עגלה אויף זײן
אנגעפאקט מיט קאםטענס  ,און אוי-
אין דער צװײטער פוהר — א װאגען
צװײ פארשױנען  .אײנער איז  ,דאכט
בען  ,אויף די קאסטענס  ,זיצען
— דח  .. .דיך האב איך באלד דערקענט,
מיר  ,האצמאך ,דער אנדערער
אײנגעװיקעלט  ,װי איך  ,עפיס אין
מײערער ,חאטש דו ביזט געזעסען
זיך מיר אויסגעדאכט  ,אז דו קוקסט
אײן אלט מלבוש  .א מינוט האט
א הויב אויף  ,א מאך צו מיר
אויף מיר  .אט האסט דו דיך געגעבען
בײם נאמען  .שיער-שיער בין איך
מיט דער האגד און אנגערופען מיך
דאס האט אבער  ,אפנים  ,מעהר ניט
גיט אראבגעשפרונגען פון װאגען .
האט עס  ,איך װײס ניט ,אויב
װי אויםגעדאכט זיך מיר  .און געדויערט
האט באלד געגעבען א קערעװע אויס
א האלבע מינוט  .װארום שמעון -דוד
מיט דער בײטש — און מיר פאהרען
דעם װאגען װי צוריק  ,א קנאק
װײטער.
דעם דאזיגען שרעק אויך.
זענען מיר ,דאיקען גאט  ,איבערגעקומען
? װאוהין פאהרען די איבעריגע?
איצט פרעגט זיך ,װאוהין פאהרען מיר
אזוי מרה -שחורה׳דיג? װאס איז געװען
װאם איז דער דירעקטאר עפים
דער הײזעריגער אנגערופען דעם דירעק-
דער סוד? און פארװאם האט
איך דיר ארױסשרײבען אין מײן
טאר ״אידיאט״? — דאס אלעס װעל
 .צײט שלאפען  .א גוטע גא^ ט.
צלױיטען בריעף  .איצט אױ שפעט
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צװײטער

בריעף.

מײןאײנציגער פרײנדו
די צרות  ,װאס איך האב דיר בעשריבען אין מײן ערשטען,
בריעף  ,און די אלע שרעק און פחדים  ,װאס איך בין אױםגעשטאי
נען אין יענע נאכט  ,זענען גאלד אקעגען דעם  ,װאס איך האב אי-
בערגעלעבט דערנאך  .דאם איז געװען צרות און אומגליק און חבוט-
הקבר און גיהנם און װאס דו װילסט  .שטעל דיר פאד  ,טײערער  ,אז
ערשט דעמאלט  ,װען מיר זענען שוין אריבערגעפאהרען די גרעניץ,
װער איך געװאהר  ,אז עס הויבט זיך גאר ניט אן— מיר זענען גאר
ניט אין רומעניע  ,װי מיר האבען געהאט אבגערעדט פריהער  .װי
אזוי איך האב מיך געפיהלט און װאס א־ך האב מיר געטראכט—
דארף איך דיר דען בעשרײבען ? איך זאל געװען זעהען פאר זיך א
װאסער  ,װאלט איך מיך זיכער ארײנגעװארפען  .איך האב גענומען
זיך שלאגען מיט די הענד אין קאפ  ,רײםען אויף זיך די האר און
װײנען אזוי  ,װי איך האב נאך אויף מײן לעבענסטאג קײנמאל ניט
געװײנט  .אפנים . ,אז זײ בײדע  ,דער הײזעריגער מיט׳ן דירעקטאר,
האבען זיך פאר מיר גוט דערשראקען  .אײנס איבער דאם אנדערע
האבען זײ גענומען מיך אײנשטילען מיט גוטע רײד  .נאר װאס מעהר
זײ האבען איבער מיר גערעדט  ,מעהר האב איך געליארעגזט  .איך
האב צוריםען אויף זיך די קלײדער  ,דאס העמד  ,געװאלט אויםשלא-
גען די פענסטער  .דער דירעקטאר האט זיך רעכט דערשראקען פאר
מיר און איז אנטלאפען געװארען  .און אפשר האט איהם דער הײזע-
ריגער שטילערהײד משלח געװען  ...ער האט פערשטאנען  ,אפנים  ,אז
איך האב מורא פאר דעם דירעקטארס מגושמ׳דיג געקנײטשט פנים מיט
זײנע פאסקודנע רויטע אױגען  ,װאס אהן ברעמען ...
איבערגעבליבען אינצװײען מיט׳ן הײזעריגען  ,מיט דעם  ,װאם
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מע רופט איהם שלום -מאיר מוראװטשיק  ,האב איך ערשט דעמאלט
אנגעהויבען װײנען  .האט ער מיך גענומען טרײםטען און שװערען
נײ זײן לעבען און בײם הימעל און בײ גאט אלײן  ,אז עם װעט
מיר קײן זאך ניט געשעהען  .בין איך צוגעפאלען צו איהם  ,גענומען
איהם קושען די הענד— ער זאל מיר זאגען דעם אמת  ,דעם רײנעם
אמת  . ..האט ער מיר װידעראמאל גענומען שװערען  ,אז ער װעט
מיר דערצעהלען אלסדינג  ,איטליכס ברעקעלע  ,אניט— זאל ער אזוי
און אזוי  .און אט װאס ער האט מיר דערצעהלט  .איך געב עם דיר
דא איבער אין דרײ װערטער:
געזאלט האבען מיר טאקי פאהרען קײן רומעניע  ,נאר סאמע
אין דער לעצטער מינוט איז דער פלאן געענדערט געװארען איבערן
דירעקטאר טאקי  .אט דער דירעקטאר  ,לאזט זיך אוים אמעשה  ,האט
זײן אײגענס צװײ װײבער  .ער זאגט אפילו  ,אז אײנע פון זײ האט
ז<ר שוין לאנג אבגע׳גט  .ער קאן  ,זאגט ער  ,שטעלען עדות  .נאר זי,
די גע׳גט׳ע הײסט עס  ,טענה׳ט  ,אז ס׳איז שקר ופזב  .װיל די אנ־
דערע  ,יד ניט -גע׳גט׳ע  ,הײסט עס  ,ער זאל זי גט׳ען  .װיל ער איהר
קײן גט ניט געבען  .פארװאסז ער פערלאנגט פון איהר  ,זי זאל
איהם אומקעהרען דאס גאנצע געלד מיט׳ן צירונג מיט דער גארדע-
ראבע מיט די הוצאות  ,װאם ער האט אויף איהר אויםגעבראכט— א
גאנצען מאיאנטעק  .טענה׳ט זי פערקעהרט  :ס׳זאל זיך איהם זעצען די
מכות  ,װאם זי האט זיך אויף איהם אסך מעהד אויסגעבראכט  .װער
פון זײ איז גערעכט— איז שװער צו װיסען  .דער הײזעריגער זאגט,
אז זײ זענען אלע דרײ גערעכט  ,און מחמת זײ זענען אלע דרײ
גערעכט  ,טאר מען זײ ניט  ,זאגט רע  ,צולאזען אײנם צו דאס אנ-
דערע  ,װארום עם קאן  ,זאגט ער  ,ארויס דערפון אײן אומגליק—
זײ װעלען אלע  ,זאגט ער  ,בלײבען אהן נעזער.
דערװײל טרעפט זיך אמעשה $ ,ז אין די לעצטע טעג פאר׳ן
אװעקפאהרען פון האלענעשטי  ,בעקומט דער דירעקטאר אבריעף פון
אבעקאנטען  ,אז זײן ערשטע װײב  ,די גע׳גט׳ע  ,אױ געװאהר גע-
װארען  ,װאו ער איז  ,קלויבט זי זיך צו איהם צו -גאסט קײן האלע-
נעשטי  .איז איהם געװארען קאלעמוטנע אויפ׳ן הארצען  ,װארום זי
מאכט איהם אומעטום אזעלכע סקאנדאלען  ,אז ער מוז פון איהר לוי-
פען אין דער װעלט ארײן  .ער האט זיך געהאט שוין לאנג געריסען
קײן רומעניע  ,קײן בוקארעשט  .נאר אז ער האט בעקומען די דאזי-
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גע פרײליכע ידיעה  ,האט ער גענומען זיך גרײטען אין װעג ארײן
מיט דער גאנצער חאליאםטרע  .געם זשע  ,קוני -לעמעל  ,און פאהר
אװעק און מאך אשװײגו נײן  .געהט ער  ,דער דירעקטאר ,הײםט
עס  ,און שרײבט אװעק םריהער אבריעף צו זײן צװײטער װייב  ,די
ניט -גע׳גט׳ע  :״זאלםט װיסען  ,אזיי און אזוי  ,איך האלט בײ אבפאה-
רען קײן רומעניע  .שוין צײט מיר זאלען מאכען אנ׳עק  ,אהין אדער
אהער  .װילםט דו מיט מיר זײן  ,קאנםט דו קומען צו פאהרען צו מיר
גלײך קײן בוקארעשט״ .װאם זשע טוט זי ,די ניט  -גע׳גט׳ע  ,הײסט עם ?
געהט זי און שרײבט איהם אב אג׳ענטפער  :״אזוי און אזוי ,מײן טײ-
ערער מאןו פריהער מאך אנ׳עק מיט דײן ערשטער װײב  .נאכדעם
װעסט דו שמועסען מיט דער צװײטער״ .און צו יענער  ,צו דער
גע׳גט׳ער  ,נעמט זי ׳ די ניט  -גע׳גט׳ע  ,און שרײבט אװעק אחיץ א
בריעף  :״זאלסט װיסען  ,אזוי און אזוי  ,אויב דו װילסט מאכען אנ׳עק
מיט שטשופאקען  ,זאלסט דו זעהען קומען װאס גיכער קײן בוקא-
רעשט״  . . .נעמט יענע  ,די גע׳גט׳ע  ,הייסט עס  ,און לאזט זיך פאה-
רען גלײך קײן בוקארעשט  .װערט געװאהר פון דעם דער דירעקטאר
דורך עפיס אײנעם אײן אקטיאר  ,װאס האט בעקומען אברױועל פון
זײנעם אבעקאנטען  ,אויך אײן אקטיאר  .װען בעװײזט איהם דער
אקטיאר דאם ברױועל ? פונקט אהאלבע שעה פאר׳ן אװעקפאהר  ,בײ
העניך װײנשענקער אין קעלער  .אט דאם איז די גאנצע מעשה  .און
אט דאס איז געװען דער סוד דעמאלט  ,שבת -צונאכטם אין דרויסען,
און אט דערפאר האט דאס דער הײזעריגער אנגערופען דעם דירעק-
טאר מיט׳ן נאמען ״אידיאט״.
״די דאזיגע מעשה  ,װאס איהר האט מיר דערצעהלט — ,זאג
איך צום הײזעריגען — ,איז טאקי אפילו זעהר אשענע מעשד , ,נאר א
קורצע  .װאם זשע װעט אבער זײן װײטער ? ״ — ״װײטער  ,זאגט ער,
װעט זײן גוט  :די װײבער װעלען זיך דארטען אין בוקארעשט  ,זאגט
ער  ,אם ירצה השם רײסען בײ די שלײערם  ,און מיר װעלען דא
אבדינגען אטעאטער  ,זאגט ער ׳ און אװעקשרײבען אבריעף צו דער
חברה  ,זײ זענען  ,זאגט ער ׳ אין יאם  ,אז װער עם האט מיט װאם,
זאל קומען אהער  ,און װער עם האט ניט קײן פאדעם  ,זאל זיצען
דארט  ,זאגט ער  ,אדער ער זאל געהן אהין  ,װאו דער ליעבער שבת-
קודש געהט אװעק״  —.״נו  ,און האצמאך ? ״ — זאג איך  .מאכט ער צו
מיר  :״װאס עפיס האצמאך ? האסט זיך פערבענקט גאך איהמ ? ״ . ..
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מיך דערמאנט  ,זאג איך ׳ װי
ער דיר טאנצען  ,זאגט ער׳
װאס דארפען מיר אט דעם
קריגען  ,זאגט ער ׳ אומעטום

—,נײן  ,זאג איך  ,גלאט אזױ  .איך הא3
אזוי האצמאך טאנצט א ״חסיד׳על״  —.״לאז
מיט׳ן מלאך-המות  ,אט דער האצמאך .
דראנג מיט די לאנגע פיס? מיר װעלען
אזא קאמיקער  ,װי האצמאך״...
דו פערשטעהסט דאך שוין ׳ טײערער  ,אז פון דער בשורה איז
מיר פערקיהלט געװארען דער מאמעס מילך  ...איך האב מיך אבער
אײגגעהאלטען װי װײט מעגליך  ,געמאכט אפרײנדליך פנים  .דאס
הארץ האט מיר געזאגט  ,אז מיט גוטען װעל איך בעסער מאכען,
און אז מע דארף שלאגען בלאט מיט אט דעם הײזעריגען פארשוין.
און איך האב איהם אנגעהויבען בעטען און געגעבען צו פערשסעהן.
אז כל -זמן עם װעלען נישט קומען די גאנצע איבעריגע חברה  ,װעל
איך מיך ניט בערוהיגען  .און אויב ער װיל מיר טון אטובה  ,זאל
ער זעהען  ,אז אלע זאלען קומען צו פאהרען  ,און דוקא אט דער
דראנג האצמאך זאל אויך קומען , .״דעמאלט  ,זאג איך ׳ װעל איך מיך
פיהלען  ,גלײך װי איך בין אין דער הײם ׳ אין האלענעשטי״  . ..קוקט
ער אויף מיר און לאכט  ,און זאגט צו מיר  :גוט  .זײ שרײבען אװעק
באלד א בריעף  ,אז אלע זאלען קומען צו פאהרען  ,און אט דער דראנג
האצמאך זאל אויך קומען  ,חאפט איהם דער רוח ! אזוי זאגט צו גזיר
אט דער הײזעריגעוי  ,מוראװטשיק הײסט עם ׳ און בעט מיך ׳ אז װאם
איך װעל דארפען און װען איך װעל עפיס דארפען— זאל איך מיך
װענדען צו איהם ׳ און נאר צו איהם ׳— װעט ער מיר שטעהן אין
מײנע נויטען  ...און ער לויפט אװעק אין די קלײטען און ברענגט
מיר צו טראגען נײע מלבושים אפאק ׳ איך זאל מיר אויסקלויבען ,װאס
איך װיל און װאס מיר פאםט  .און שוכװארג האט ער מיר געבראכט
צו טראגען דרײ מאל ׳ ביז איך האב מיר צוגעקליבען אפאר שיך צו
מײן מאס  .און איך האב מיך אײנגעװאשען און אנגעטאן פון קאפ
ביז פיס  .און אז איך האב אקוק געגעבען אויף זיך אין שפיגעל,
האב איך מיך אלײן נישט דערקענט  .װאו זענען אהינגעקומען די
טרערען ? עס האט זיך מיר אנגעהויבען װעלען עסען  .און ניט נאר
עסען— זינגען האט זיך מיר גאר פערגלוסט ! און איך האב מיך צו-
זונגען װי אסןזלאװײ  ,גלײך װי מיר װןזלט געװען גוט װי די גאגצע
װעלט.

מיט דעם אלעם  ,װאס איך האב דיר בעשריבען אין מײגע
ערשטע בריעף  ,קעהרסט דו זיכער מײנען  ,אז עס האבען זיך שוין
געענדיגט מײנע גרויסע צרות? גײן  ,טײערער  ,אט דא הויבט זיך
ערשט אן פאר מיר אסדרה פון נײע טרערען  ,בענקעניש  ,בזױנות,
פערדראם און הארצװעהטאג אויפ׳ן פוד  :איאהר האט דרײהונדערט
זעכציג טעג  .אטאג האט פיער און צװאנציג שעה  .אשעה האט זעכ-
ציג מינוט  .און יעדע מינוט ברענגט נײע יסורים מיט נײע װעהטא-
גען מיט נײע אבקומענישען  ...אז סך -הכל האב איך גאר געלעבט אין
טעות  .איך האב געמײנט  ,אז װערען אײן אקטריםע איז אשפיעלע-
כעל  .מע טוט זיך איבער און מע געהט ארויף אויף דער ביהנע—
און פארטיג  .צום סוף לאזט זיך אױם  ,אז ם׳איז נאך װײט צום גע-
לעכטער  .מע דארף דורבמאכען פריהער אגאנצע שקאלע  ,דורכגעהן
אלע שבעה מדורי גיהנם  .ארטיסטען  ,זאגען זײ  ,װערען גיט געבוי-
רען  .פאטטי  ,די בעריהמטע פאטטי  ,זאגען זײ  ,איז מײדעלװײז
ארומגעגאנגען מיט אשארמאנקע און געזונגען אונטער די פענסטער ...
אזוי האבען מיך אויפגעקלערט דער דירעקטאר (שטשופאק) און מײן
בעשיצער (מוראװטשיק)  .און בכדי מע זאל מיך צוגעװאוינען צו דער
ביהנע  ,האט מען מיר געגעבען קודם זינגען קופלעטען און ליעדלעך
און אויסגעלערנט טאנצען.
דעם ערשטען אויפטריט מײנעם אויף דער ביהנע װעל איך ניט
פערגעםען װײל איך װעל לעבען  .און אויפגעטראטען האב איך אינ-
גא  :צען מיט אײן ליעדעל  .דער דירעקטאר (שטשופאק) בעריהמט זיך,
ןןז ס׳איז זײן ליעדעל  .ער אלײן  ,זאגט ער  ,האט עס פערפאסט.
דער הײזעריגער זאגט  :שפײ איהם אין פנים  .. .װער דאס האט
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שלום׳עליכם,

איך ניט  .נאר

הויפען הויבט

זיך עס אן מיט יד

פערפאםט — װײס
װערטער:
״פראטיג אויף דער נאכט —
איז איעדער ױד אמלך ...
אין יעדען װינקעלע לאכט,
אויפ׳ן הארצען איז לעבעדיג  -פרײליך  . . .״
דער עיקר איז אבער ניט דאס ליעדעל  ,װי דאס זינגען  .און
ניט אזוי נאך דאס זינגען  ,וױ דער גרים  ,דאם אנטון  .מע האט מיך
אנגעטאן סאר א ױנגענמאן א חסיד׳על  .מע האט מיר אנגעקלעפט
פאה׳לעך  .ארײנגעשטעלט אין א פאר מאנסבילשע אטלעסענע הויזען,
א זײדענע קאפאטע  ,מיט א קאפעלישעל אוים׳ן קאפ  .יד מוױק האט
געשפיעלט און איך האב דורכגעזונגען דעם ״פראטיג אויף דער נאכט׳
און גאך צוגעטאנצט דערצו א ״םרײליכס״ — איז געװארען  ,װאם זאל
איך דיר זאגען ?  -אײן אײנלײגעניש מיט א פאטשעריי בראװא  ,זאל
גאט היטען ! איך האב געמײנט — אט -אט פאלט אײן אויף מיר די
סטעלי  .ביז׳ן הימעל זענען געגאנגען די געשרײען  :״םפױואק ! ראזע
םפױואק ! ״ ( אזוי האב איך שוין געהײםען דעמאלט אויף דער אפישע) .
עס האט זיך געשפאלטען אונטער מיר די ערד  .עס האבען זיך מיר
געװיעגט די װענד מיט די לאמפען  .איך האב גיט געװאוסט  ,װןזם איך
זאל טון  .האט מיך דער דירעקטאר פון אײן זײט און דער הײזע-
ריגער פון דער אנדערער זײט גענומען שטויסען פון הינטער די קו-
ליסען  ,אז איך מוז אויפטרעטען פאר׳ן פובליקום נאך א מאל  .ה$ב איך
אויפגעטראטען נאך א מאל  .איז דער געפילדער געװארען נאך גרעסער.
האב איך געמוזט אויפטרעטען נאך א מאל און נאך א מאל .איבער  -א -נײעם
זינגען דעם ״פראטיג אויף דער נאכט״ און װידער איבערטאנצען דאס
״פרײליכס״  .איך האב געטאנצט  ,און אלץ האט מיט מיר מיטגעטאנצט:
די סטעלי  ,די װענד  ,די לאמפען  ,דאם פובליקום  .און אז איך האב
געענדיגט  ,בין איך בײ זיך הינטער די קוליסען אנידערגעפאלען װי
א סנאם און האב מיך צעװײנט  .״קעצעלע  ,דו װײנסט ? סרעהען
דארפסט דו זיך ! דו װײסט דען  ,פײגעלע  ,װאס פאר אנ׳ערפאלג,
װאס פאר א פוראר  ,װאס פאר א טריאומף ? פאטטי איז א הונד  ,גאט
זאל מיר אזוי געבען גליק און הצלחה ױ  . . .אזוי האט מיך געטרײסט
מײן בעשיצער  ,דער הײזעריגער  .און דער דירעקטאר איז געשטאנען
פון דער װײטענם ( איהמ האב איך קײנמאל ניט צוגעלאוט נעהענטער
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װי א האלבען קלאפטער םון זיך)  .ער איז געשטאנען און אנגעקװא•
לען  ,געװארען ברײטער װי לענגער  .דאם האט מען געקאנט ןןרויסזע•
הען נאך די בענעצטע אויגלעך זײנע און גאכ׳ן געלעכטערל זײנעם,
װאם זעהט אוים מעהר געװײנט  ,װי געלאכט  .״אוי  ,קופלעטען,
הערט זשע  ,צוקער-זים  ,זאל מײן נאמען ניט הײםען אלברעט״ —...
האט ער געבעלעבעטשעט מיט דער צונג און געבלישטשעט מיט זײנע
בריליאנטען.
פון דעמאלט אן איז אװעקגעגאנגען אגאנג ״ראזא ספױואק״.
נאכט און נאכט  ,נאך דעם טעאטער-שפיעלען  ,װי אמין קאמפאט,
האט מען בעדארפט אונטערטראגען דעם פובליקום ראזא ספױואקס
״פראטיג אויף דער נאכט״ און אויםלאזען מיט אטענצעל  .ס׳איז א
סברה  ,אז דעם קאמפאט האט דאם ױדישע פובליקום מעהר פאלױ-
בעט פון אלע מאכלים מיט די פאטראװעס פונ׳ם גאנצען טעאטער.
איך האב אלײן געהערט מיט מײנע אויערן  ,װי צװײ ױדען בעלי-
בתים שמועסען זיך דורך אין טעאטער הויך איבערן גאנצען זאל:
״װען װעט שוין האבען אנ׳עק מיט׳ן פורים  -שפיעל און װען װעט מען
אונז שוין דערלאנגען אביםעל ראזא ספױואק?״ . ..די ערשטע צײט
האב איך געמײנט  ,איך װעל אין דער ערד ארײן פון אזעלכע קאמ-
פלימענטען  .נײן  ,דאס דארף מען פערשטעהן  .דאס דארף מען פיה-
לען !  ...דאס פערקוקען פון די מאנסבילען צו מיר אונטער דער זשי-
לעט  ...דאס בעטראכטען מיך פון אלע זײטען אין די מאנסבילשע הוי-
זען  .. .זײערע אויגען בעת -מעשה מ־ט די װערטלעך  ,װאס זײ װאר-
פען אײנס דאס אנדערע  . ..הײנט די בײזע אויגען פון די װײבער—
רבונו של עולם ! װאו ס׳איז דא ערגיץ א קרענק אויף דער װעלט,
האב איך זײ געװינשעװעט  ,און װאו ס׳איז דא ערגיץ אקללה— האב
איך אין זײ אלעמען ארײנגעװארפען  .איך האב פערשאלטען די מאנס-
בילען און די װײבער און דאס ױדישע טעאטער און זיך אלײן און
דעם טאג  ,װאס איך בין געבוירען געװארען אויף דער װעלט ! איך
האב עס אבער אלסדינג  ,װי דו זעהסט  ,איבערגעלעבט  ,און דאנקען
 ,גאט  ,װאס איך קאן עם איצט דערצעהלען דיר אין פרײדען  .און
^זוײםט דו  ,װעמען איך האב צו פערדאנקען? נאר דיר  ,מײן טײע-
רער  ,מײן אײנציגער כרײנדו װארום איך האב די גאנצע צײט אויף
קײן מינוט נישט פערלוירען די האפענונג  ,אז אט קומםט דו צו פאהרען,
ןןט דערזעה איך דײן ליכטיג פנים  ,און אט נעמען מיר זיך בײדע
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פאר די הענד און לאזען זיך אװעק אין דער װעלט ארײן  ,אװי װי
מיר האבען אבגערעדט  ,זיך תקיעת -פף געגעבען  ...מײן בעשיצער
(דער הײזעריגער) האט מיך געפיהרט פון טאג צו טאג  ,אז אט קו-
מען צו פאהרען די איבעריגע חברה און מיט זײ װעט קומען ,״מײן
האצמאך״ ( .. .אזוי פלעגט ער זיך מיט מיר רײצען) .עם זענען אבער
אװעקגעגאנגען טעג און װאכען  -װער ? װאםי מע הערט נישט און
מע זעהט נישט .י
די אײגציגע  ,װאם האט זיך יא בעװיזען פון דעם פריהעריגען
חדר  ,איז געװען די מאדאם טשערניאק  ,אײן אקטריםע א פערזעהע-
ניש  ,א קאמישע פיגור  ,װאם מע רופט זי ״ברײנדעלע קאזאק״  .דו
דארפסט זי געדענקען פון האלענעשטי  .א קורצינקע  ,א גראבינקע  ,מיט
גרויסע װײסע צײהן  .פון איהר בין איך דאם געװאהרע געװארע!  /אז
מײן בעשיצער (מוראװטשיק) האט מיך גענארט  ,מיאום אבגענארט  .ער
האט קײן שום בריעף ניט געשריבען צו דער חברה קײן יאס  ,אז זײ
זאלען צוריקקומען  .ם׳איז געװען ליגען פון אנהויב ביזץ סוף !  ...אט
די דאזיגע ברײנדעלע קאזאק האט מיר אנגעדערצעהלט אזעלכע זאכען,
אז די האר שטעלען זיך קאפויר  .די דעקאראציעס  ,זאגט זי  ,האט
מען אױםגעשריבען  ,נאר די קאמפאניע אקטיארען און אקטריסעם האט
מען איבערגעלאזט װי אויפ׳ן װאסער  ,אין א פרעמד לאנד  ,זאגט זי,
אהן א שפראך און אהן א גראשען בײ דער נשמה  .װען ניט זי,
װאלטען זײ דארטען אויםגעגאנגען פון הונגער  .װי װײט נאר מעגליך,
האט זי זײ  ,זאגט זי  ,אונטערגעהאלטען  .נאכדעם האבען זײ אויםגע-
פערקויפט  ,זאגט זי  ,פון זיך  ,װאם זײ האבען געהאט  ,און האבען
זיך צוקראכען  ,צוגאנגען  ,זאגט זי  ,אזוי װי זאלץ אין װאסער  .״נו,
און האצמאך?״— פרעג איךזי  —.״האצמאך  ,זאגט זי  ,איז װי אין דער
ערד אדײן״  ...און אזוי אלעמאל פלעגט זי מיר דערצעהלען שרעקליכע
מעשות פון די ארעמע אקטיארען  ,װי אזוי מע האט זײ געבאך אב-
געחומעלט  ,און אלעמאל האב איך ארײנגעװארפען  :״נו  ,און האצמאך ?״
און אלעמאל איז געװען די אײגענע װערטער  :״האצמאך איז אין דער
ערד ארײן״.
גאר אײנמאל האט זיך די ברײנדעלע קאזאק ארויםגעחאפט מיט
א װארט  ,אז זי האט געהערט פון אײנעם א ױדישען אקטיאר  ,אז ער
האט געהערט פון נאך אײנעם  ,אויך א ױדישען אקטיאר  ,אז יענעד

יהאט געזעהען האצמאכען מיט עפיס זעהר א ױנגיטשקען בחור׳ל
זענען אומגעפאהרען איבער בוקארעשט  . . .דו קאנםט פערשטעהן,
וױ מיר האט געקלאפט דאם הארץ  ,אז איך האב דערהערט אט די
דא יגע װערטער !  ...צוליעב דעם אלײן האב איך ױ געװאלט ארומ-
חאפען קושען  ,און מיר זענען געװארען פון דעמאלט אן מיט אט דער
ברײנדעלע קאזאק װי צװײ שװעכטער  .און װער שמועסט  ,זי צו מיר—
 .איז געװען טאקי װי אײן אײגענע שװעסטער.
אט דער ברײנדעלע קאזאק האב איך צו פערדאנקען מיט אםך—
א םך זאכען  .זי האט מיר געעפענט די אויגען  ,װער דער דירעקטאר
(שטשופאק) איז  ,און װאם דער הײזעריגער (מוראװטשיק) איז ,און האט
מיך קלאר געמאכט און אויסגעלערנט ,װאס איך האב צו טון אויף דער
װעלט  .זי האט מיך בעקאנט געמאכט מיט אזעלכע זאכען ,װאס װאלט
געװען אפשר אהן איץ אומגליק  ,איך זאל עס װיםען א ביסעל שפע-
טער  . ..איך האב איהר אבער צו פערראנקען דערמיט  ,װאס איך האב
מיך ארויםגעראטעװעט פון דער בלאטע נאך בעצײטענס  .זי איז גע-
װען די ערשטע ,װאם האט מיר אגגעװיזען ,אז מײן ארט איז ניט דא,
צװישען די קאמעדיאנטען  ...װען גיט זי  ,װאלט איך מיך נאך אפשר
עד הױם ארומגעשלעפט מיט שטשופאקס טרופע װאו ערגיץ א העק .װען
ניט זי  ,װאלט איך נאך איצט אויך אפשר אויפגעטראטען אין אלע
שענקלעך  ,אנגעטאן אין מאנסבילשע הויזען  ,און געזונגען ״פראטיג
פרײליכס״.
אויף דער נאכט״ און געטאנצט א״
טײערער .י טײערער ! אז א־ך דערמאן מיך אן יענער צײט ,פלאמט מיר
מײן פנים פאר חרפה נאך .איצט אויך און עס ברענט אין מיר א פײ-
ער  .ניט אזוי אויף מײן דירעקטאר און גיט אזוי אויף מײן בעשיצער,
װאס האבען געװאלט פון מיר ארויסציהען װאס מעהר געלד —,דאס
טוט יעדער אונטערנעמער היינט אויך  .נײן  .מיך האט געברעגט אויף
יענע זאטע בעלי -בתים מיט די פעטע בײכלעך  ,װאס פלעגען געהן מיף
הערען זינגען מײן ״פראטיג אױף דער נאכט״  ,אדער קוקען  ,װי איך
טאנץ א ״פרײליכס״  ,און פלעגען קװעלען  ,זיך בעלעקען  ,װי א קאץ
אויף םמעטענע  ,אײנלײגען די װעלט  ,צוטראגען דאס טעאטער  :״םפי-
יודישען טעאטער—
ליעבהאבער פון
װאק! ראזא ספױואק ! ״...
אזוי הןזבען זײ זיך גערופען  ,און געגאנגען נאכט און נאכט צו עטעו-
פאקען אין טעאטער  ,פערקוקט הינטער די קוליסען  :װען װעש זיך שוין
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בעװײזען אט דאס מײדעל אין מאנסבילשע הויזען ?  . ..אױ  ,אט די־
״ליעבהאבער פון ױדישען טעאטער ! ״ מיט אײנעם א ״ליעבהאבער פון
ױדישען טעאטער״ מוז איך דיך בעקאנט מאכען  .און װײל פון איהם
איז זעהר א סך צו דערצעהלען און ס׳איז שוין רעכט שפעט  ,לײגען
מיר איהם אב אויף א צװײטען מאל  .א גוטע נאכט  ,טײערער מײנער ..
של .ף געזונד!
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בריעף.

אײנמאל— דאס איז געװען אין א הײסען זומערדיגען טאג  -זע-
נען מיר געװען אלע אויף פראבע  .איך האב שוין געהאמ דעמאלט אנ-
געהויבען שטודירען ״ערשטע ראלען״  .קומט מען צו גדין און מע זאגט
אן דעם דירעקטאר  ,אז עפים א מענש פרעגט זיך נאך צו איהם  .איט-
ליכס מאל ,אז דער דירעקטאר (שטשופאק) דערהערט  ,אז עמיצער פרעגט
זיך נאך צו איהם  ,אזוי װערט ער טויט װי די װאנד  .אפנים  ,אלץ
איבער די װײבער  . ..די מאדאם טשערניאק  ,אט די װאס מע רופט
,ברײנדעלע קאזאק״  ,זאגט ,אז שטשופאק האט ,דאנקען נאט ,ניט קײן
צװײ  ,נאר דרײ װײבער  . ..הבלל ,האט מען איהם געגעבען צו װי-
םען  ,אז עמיצער ,א מענש  ,פרעגט זיך גאך צו איהם  .איז ער באלד
געװארען װי צומישט און אנגעהויבען זוכען זײן בעל-ױעץ  :״שלום-
מאיר .׳ װאו איז ער ערגיץ  ,שלום-מאיר  ,אחלירעו״  .. .דער ״מענש״
אבער האט זיך  ,אפנים  ,נישט געקאנט דערװארטען ביז עפים װאס,
איז ער אויסגעװאקסען היגטער די קוליסען  ,און בײדע האבען זײ זיך
געגעבען א װארף אײנם דאס אנדערע אוים׳ן האלז  :״םטעלמאך !״ . . .
״שטשופאק ד  .. .אין דעם איז אנגעלאפען דער ״הײזעריגער״  ,און עס
איז געװארען צװישען אלע דרײ א קושערײ  ,א גדולה  ,א ױם -טוב .י
לײבליכע ברידער ,װאס האבען זיך ניט געזעהען א יאהר צװאנציג  ,דאר-
פען ניט אזוי דערפרעהען זיך  ,װי די דרײ האבען זיך דערפרעהט  .און
װער שמועסט  ,אט דער ״מענש״  ,װאס מע רוםט איהם ״םטעלמאך״ —
דער איז שיער ניט צושמאלצען געװארען  ,װי שנײ אויף דער זון.
אפנים  ,פאר גרויס תענוג  ,װאס ער האט זוכה געװען נאך א מאל צו
זעהען זיך מיט שטשופאקען און מיט זײן רעכטער האנד  ,דעם הײזע-
ריגען שלום-מאיר מוראװטשיק.
סעשנ
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א ױדעל א נידעריגס  ,א שװארצינקס  ,א האריגס  ,שוין אין די
יאהרען  ,נאר גוט געפאקט  ,גוט אויםגעפאשעט  ,מיט א קײלעכיג בײ•
כעל׳ מיט א געלײטערט פנים  ,מיט טרערענדיגע אויגלעך און מיט
זעהר -זעהר א זיס  -צוקערדיג שמײכעלע  ,װאס ליגט שטענדיג צוגאסען
איבערן גאנצען פנים < עס זעהט אויס  ,אז דער מענש איז צופרידען
מיט זיך  ,מיט גאט׳ מיט אלע מענשען און מיט דער גאנצער װעלט) -
אט דאם איז דער פארטרעט פון דעם פארשוין  ,װאס מע רופט
איהם סטעלמאך  .א מעלה האט ער — ער איז נישט גרוים ביי זיך.
און חאטש ער אלײן זאגט אויף זיך  ,אז ם׳איז איהם קײן עין -הרע
גוט װי די װעלט  ,און אז ער איז קײן עין -הרע זעהר דײך  ,פונ•
דעםטװעגען איז ער בײ זיך פראסט און קלײן און פשוט  .ער האט
פײנט  ,װי אנדערע  ,זאגט ער  ,בלאזען פון זיך  .ער האט פײנט
ארויםבעװײזען  ,זאגט ער׳ גרויסקײט  .אדרבה  ,ער אלײן האט ליעב צו
דערצעהלען פאר איטליכען בעזונדער  ,און צו יעדער צײט  ,װען איהר
װילט  ,זײן גאנצע ביאגראפיע  .דערצעהלען זײן ביאגראפיע װעט איהם
קײנמאל ניט נמאס װערען  .רעדען רעדט ער שטיל  ,קוים װאם מע
הערט ,מיט א גרינגען זיפץ און מיט א שמײכעלע  ,גלעט דיך בעת -מעשה
איבער דער האנד׳ אדער ער האלט דיך צו בײם קנעפעל  ,זאלסט ניט
אװעקגעהן — און עם גיםט זיך  ,גיםט זיך בײ איהם אזוי גלאט  ,װי
בוימאײל פון א פאם  ,און עס קניפט זיך און עס קײטעלט זיך בײ
איהם אײנס אינ׳ם אנדערן  ,טאקי נאר עפים חדושים ונפלאות,
מעשױת פון טויזענד -אײן-באכט  .איך װײם ניט  ,אויב עם װעט אוים-
קומען גוט  ,נאר איך װעל מיך פרובירען איבערגעבען דיר זײן ביא-
גראפיע טאקי מיט זײן לשון.
״געװען איז ער  ,ניט הײנט געדאכט  ,ניט פאר אײך געדאכט,
ניט פאר קײן שום מענשען געדאכט — ,אזוי הויבט ער אן צו דער-
צעהלען זײן ביאגראפיע מיט א זיפץ און מיט א שמײכעלע  ,און דאס
פנים שײנט  — ,געװען  ,ביט הײנט געדאכט  ,ניט פאר אײך געדאבט׳
ניט פאר קײן שום מענשען געדאכט  ,א ױד אנ׳ארעמאן  ,א קבצן  ,א
דלכן  ,אנ׳עני ואבױן און א מטופל מיט קינדער דערצו  ,טאקי ממש
קײן שטיקעל ברויט ניט געװען  .געועסען ערגיץ װײם איך װאו  ,אין
א קלײן שטעדטעל  ,א מדבר  ,א העק  ,ניט װײט פון בערדיטשעװ ,
מיט׳ן נאמען מאכנעװקע אדער יאכנעװקע ( איך האב שוין פערגעםען
דעם נאמען)  ,און געלעבט פון דעם  ,װאס ער האט גענײהט היטלען,
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שמויםענע היטלען  ,פאר די גוײם  ,געגאנגען דרײ מײל צו-פום מיט
דער סחורה אויף די ירידים  ,טאמער װעט מען עפיס פערדיענען  .די
שטױועל  ,ניט הײנט געדאכט  ,ניט פאר אײך געדאכט  ,ניט פאר קײן
שום מענשען געדאכט  ,ארומגעבונדען מיט שטריקלעך— די פאדעשװעם
זאלען חלילה ניט אבפאלען  ,און א פעלצעל האט ער געטראגען ,װי א
רעשעטע  ,פון םאמע לעכער  .דער פראסט ברענט  ,דער שנײ סקרי-
פעט  ,דער װינד שמײםט אין פנים ארײן און דאם הארץ חלש׳ט  .און
אין דער הײם  ,ניט הײנט געדאכט  ,ניט פאר אײך געדאכט  ,ניט פאר
קײן שום מענשען געדאכט  ,ליגט א קראנק װײב מיט קלײנע קינדער.
דאס עלטערע איז נאך נישט אלט געװען דעמאלט קײן זעקס יאהר.
הערשעלע האט מען איהם דעמאלט גערופען  .געװען פון קלײנװײז אויף
א געראטען קינד  ,א גאלד  .טאג װי נאכט פלעגט עס ארומגעהן מיט
צװײ שטעקעלעך און שפיעלען ,אין שפיעלען  ,און שפיעלען  .״הערשעלע,
װאס טוםט דו דאס?״— ״איך שפיעל  ,זאגט ער  ,אויפ׳ן פידעל״  .געהט
דער פאטער אויף ציקאװעםט אײנמאל און ברענגט איהם צו טראגען א
פראםטע גויעשע פידעל  ,װאס האט די װערט דרײ גילדען  .דאס קינד
האט דערזעהען א פידעל—האט עס זיך אזש צעװײבט  .װאו האט ער גע-
זעהען א פידעל? װער האט איהם בעװיזען  ,װי אזוי מע דארף שפיעלען?
ז:אל איהם אזוי װיםען ,זאגט ער ,א בײזע װעטשערע מיט אײך אינאײ-
נעם  .דאס קינד האט ,זאגט ער ,אלײן ,אלײן םון זיך  ,גענומען רימפ-
לען  ,און גערימפעלט  ,און גערימפעלט ,אזוי לאנג ,ביז ער האט אנגע-
הויבען שפיעלען ניגונים  .דארף גאט פיהרען אזוי ,אז אין יענעם שטעד-
טעל װאוינט א פריץ  ,א גראף צי א קניאז ( איך געדענק שוין ניט אקו־
דאט)  .דאס שטעדטעל איז טאקי זײן שטעדטעל  .װערט געװאהר דער
פריץ ,אז ײב איהם אין שטעדטעל געפינט זיך דוקא בײ אנ׳ארעם ױ-
דעל א קירזשנער א ױנגעלע אנ׳אנטיקעל— שפיעלט ער אויפ׳ן פידעל,
אז עם לאזט זיך אוים די װעלט  .הײסט דאך דער פריץ מסתמא ,מע
זאל איהם ברענגען דאס ױדעל מיט׳ן ױגגעלע מיט׳ן פידעל  .און אז
דער פריץ הײסט  ,קאן מען קײן חזיר ניט זײן און מײ מוז געהן.
געקומען צום פריץ מיט׳ן ױנגעלע און מיט׳ן פידעל  .דאם ױנגעלע האט
מען אהיפגעשטעלט אויפ׳ן טיש און עס האט געגעבען אשפיעל אײנם
און צװײ און דרײ— דער פריץ איז באלד געװארען די פפרה ,און די
פריצה האט ארומגעחאפט דאס קינד קושען און האלזען  .און עס איז
בעשאפען געװארען אויפ׳ן טיש טײ און קאװע און פערבײסען  :בולקעס,

אײער  ,אײנגעמאכטס  -אלםדינג ,װאס א ױד מעג עסען , .״זיץ ,מאכט צו
איהם דער פריץ ; זיץ  ,װאס שטעהםט דוז דו װײסט דען ׳ זאגט ער,
װאם דו פערמאגסט ? דו טערמאגסט ,זאגט ער ,א טײערען שטײן .דו ביסט,
זאגט ער ,א מיליאנער  .נאר װאס דען  ,זאגט ער ,דו ביזט א פראסטער
מענש ,א בלינדער  .דו װעסט; זןזגט ער  ,זײן ערגער פון ערגער  ,אויב דו
װעסט דאס קינד לאזען װאקםען אװי  ,נישט אבגעבען איהם אין שטאדט
ארײן לערנען  ,שטודירען מוזיק .׳״ ...רופט זיך אן צו איהם דער פאטער:
״אדוני פריץ .י דיר איז  ,אפגים ,גריגג צו זאגען— ״שטודירען מוזיק״ ?
איך בין  ,ניט דא געדאכט  ,ניט פאר קײן מענשען געדאכט  ,א ױד
אנ׳ארעמאן  ,אקבצן  ,אדלפן  ,אנ׳עני ואבױן און א מטופל מיט קיגדער
דערצד  . ..מאכט צו איהם דער פריץ  :״לאז דיך ניט ארען  .דו געב
איהם נאר איבער אויף מײנע הענד  ,מאך איך דיר איהם פאר א לײט״. ..
אזוי זאגט צו איהם דער פריץ  ,און די פריצה שאקעלט צו מיט׳ן קאפ.
איז אבער אט דער סטעלמאך אויך נישט פון די  ,װאס צעהן א גרא■
שען  ,טראכט ער זיך  :דערװײל  ,ביז עפים װאס  ,ביז דער פריץ װעט
מאכען זײן קינד פאר א לײט  ,קאן איהם ,דעם פאטער ,בלײבען װינ-
ציגער מיט א קינד ,און דעם כדל-ישראל— װיגציגער מיט א ױדען ...
״נײן  ,פריץ-לעבען  ,דאס איז ניט קײן פלאן  ,זאגט ער .דו הײס מיר
בעסער שפאנען פערד און לײה מיר אוים עטליכע קערבלעך אויף הוצאות,
חאפ איך מיך אראב מיט׳ן קינד קײן בערדיטשעװ  .א גרויםע שטאדט.
קײן עין -הרע״ א םך ױדען  .רײכע מענשען״ ...
״כך הוה  .געקומען למזל מיט׳ן קינד קײן בערדיטשעװ .ער דרעהט
זיך ארום מיט׳ן קינד איבער דער שטאדט  .א כרך גדול  .עס קאכט װי
אין א קעסעל  .ױדען לויפען ארום  ,דער אהער ,דער אהין ,פערטראגען,
פערטארעראמט  .קײנער קוקט זיך ניט ארום  .דאס קינד װיל געבאך
עסען  .און װי אויף צו-להכעים  ,זומערצײט  ,עפעל און בארען און
פלאמען בזיל-הזול  .דאס קינד געהט אױס פלאמען— און איהר זאלט
זאגען  ,א פרוטה בײ דער נשמה  .הויבט ער אן אבשטעלען אײגעם,
דעם אנדערן ,בעטען אנ׳עצה  ,מעהר ניט אז אנ׳עצה  :״װאם טוט מען,
ױדישע קינדער  ,אזוי און אזוי  :איך פערמאג א טײערען שטײן  ,זעהט
איהר  ,א מיליאן״  . ..קוקען זײ איהם אן  ,װי א משוגענעם  :א ױד געהט
אבגעריסען-אבגעשליסען  ,שלעפט זיך ארום מיט עפיס א ױנגעלע  ,נא-
קעט און בארװיס  ,און זאגט ,אז ער פערמאגט א מיליאן  .הױבט ער
$ן זײ געבען צו פערשטעהן ,דערצעהלט זײ ,װאם דער פריץ האט

געזאגט  ,און װ׳־ל זײ בעװײזען  ,װאם דאם ױגגעלע קאן  .צו־לאכט מען
זיך און מע בטל׳ט אויס צו איהם אלע חלומות ! פערדריסט דאס איהם.
געהט ער אװעק צו יד ױנגעלײט  ,צו אײנעם  ,צום אנדערן  ,דער-
צעהלט זײ  ,װאס דער פריץ האט געזאגט  ,און בעט זיך  ,מע זאל
לאזען דאס ױנגעלע א שפיעל טון  ,בעװײזען זײ  ,ויאם דאס ױנגעלע
קאן  ...אויסגעהערט  ,רופען זײ זיך אן צו איהם  :״באשר בכן  ,װאס-
זשע װילט איהר  ,רב יזד ?״ — זואס זאל ער װעלען ? ער װיל נעבאך
עטליכע קערבלעך  ,חאטש קאנען אװעקפאהרען צוריק אהײם  ...רופט
זיך אב צו איהם אײנער  :״שאט  ,װײסט איהר װאס ? מיר װעלען
אײך מאכען א קאנצערט ?״ קלערט זיך דער פאטער  :ער זאל אזוי װי-
סען א בײזע װעטשערע ! פרעגט איהם בחרם ,װאם הײסט דאם א קאנ-
צערט ? נאר זײ זאגען א קאנצערט  ,לאז זײן א קאנצערט . ..
״הכלל  ,ער האט בײ זײ נושא חן געװען  .חברה האבען געדונ-
גען א זאל  .מע האט אבגעדרוקט אפישען און מע האט אנגעהויבען
ארומגעהן פערקויפען בילעטען— קײגער קויפט ניט  .שלעכט  ,װאם װעט
זײן? ״לאז אײך ניט ארען  ,זאגען זײ  ,ביז׳ן קאנצערט איז נאך װײט״.
געקומען דער אויםדערנאכט פונ׳ם קאנצערט  .שוין זײגער אכט  .זײגער
נײן .זײגער האלב-צעהן  -נישטא קײנער  .עדשט ארום עלף האבען זיך
צונויפגעזאמעלט עטליכע ױנגעלײט ,קוים א מנין  .מע טוט זיך א חאפ:
װאו דאס ױנגעלע ? דאס ױנגעלע שלאפט  .קוים אויפגעװעקט .אװעק-
.געשטעלט אויף א בענקעל  .דאם ױנגעלע האט זיך צושפיעלט— נו -נו!
דאם איז שוין געװען א קאנצערט ! מע האט דאס קינד ארומגערינגעלט,
געקװעטשט  ,געקושט  ,שיעד ניט דערשטיקט  .נאר װאם קומט ארויס  ,אז
ם׳איז נישטא אפילו מיט װאס פאר׳ן זאל צו בעצאהלען ? געקומען אהײם,
אויף דער אכסניה הײםט עס ,מיעד ,צובראכען ,הונגעריג .עסען ,זאגט
די בעל-הבית׳טע  ,איז שוין שפעט  ...א בעטעל אויף צו לײגען זיך
שלאפען— הײסט זיך דער בעל -הבית בעצאהלען פריהער געלד  .ביטערי
בעט מען אויס דאם פעלצעל אויף דער ערד און מע לײגט אװעק א
קולןןק צוקאפענס  .דאט קינד װערט אנשלאפען  -א קינד בלײבט אקינד—
און ער  ,דער פאטער הײםט עם  ,ליגט און טראכט  ,דער מח װערט
איהם שיער ניט צופאלען  :װי אזוי רײםט מען זיך ארױס פון דעם
דאזיגען מקום ? ער פיהלט  ,דאס הארץ זאגט איהם  ,אז נעבען איהמ,
ןזט דא אוים׳ן צוריםענעפ פעלצעל  ,װאלגערט זיך נעבאך א םערמעגען.
א מיליאן  .נאר געה שרײ— אני שלמה ! מיט די געדאנקען װערט ער

אנשלאפען  ,דער פאטער הײםט עס ,און עס חלומט זיך איהם א חלום,
א מאדנער חלום  :אין מיטען שטאדט א בוים מיט פלאמען  .גאנץ אוי-
בײן  ,אויפ׳ן שפיץ בוים  ,שטעהט זײן זוהן און טרײסעלט  ,טרײםעלט
דעם בוים  ,און בונ׳ם בוים גלײך אראב צו איהם  ,צום פאטער  ,פא-
לען  ...ניט קײן פלאמען  ,נאר—מיליאנען י אײן מיליאן נאכ׳ן אנדערן.
אײן מיליאן גאכ׳ן אנדערן  .ער  ,דער פאטער הײםט עס  ,בויגט זיך
אן צו דער ערד  ,קוקט זיך ארום אויף אלע זײטען  ,הויבט אויף די
מיליאנען און שטופט אץ די קעשענעס ארײן  .דער זוהן פון אויבען
פרעגט איהם  :״טאטע  ,נאך?״  -״נאך-נאך ױ ענטפערט איהם דער פא-
טער און װערט גאר ניט מיעד ,קלויבענדיג די מיליאנען  .פלוצים דער-
הערט ער פון דערװײטען אטומעל  ,אגעפילדער  .״גענוג שױן טרײם-
לען ! ״— זאגט ער צום זוהן און חאפט זיך אויף _ דערזעהט ער ,אז ער
ליגט מיט׳ן קינד אויף דער ערד  ,דאם פעלצעל צוקאפענס  .די שטוב
איז פול מיט מענשען  .דער בעל -הבית איז טויט װי די װאנד  .די
בעל-הבית׳טע ברעכט די הענד און װײנט  :״איהרע פערעל ! איהרע פע-
רעל ד  ...ער שטעהט אויף פון דער ערד  ,װיל געהן צו דער טיר,
זאגט מען איהם  :״זײט זשע מוחל  ,רב ױד  ,מיר װעלען אײך פריהער
בעזוכעך  — ...״װאס הײסט  -איהר װעט מיך בעזוכען ?״— ״מיר װעלען
אײך אויסטון  ,זאגען זײ ,נאקעט ,אײך און אײער קינד  ,און בעזוכען
אפשר  ,זאגען זײ  ,זענען על-פי-טעות צו אײך פערקראכען בײנאכט דער
..
בײל-הבית -שעם פערעל ?״
(עס װײזט אויס  ,אז דא פעהלען עטליכע בלעטלעך  ,װארום אין
דער װײטעריגער געשיכטע איז צו זעהען ,אז דער סטעלמאך מיט זײן
װאונדערקינד זענען שוין אין פעטערבורג  ,און אז דאס קינד הײסט
שוין ניט הערשעלע ,נאד גרישא  ,און אז ער בעקומט שוין גאר פענסיע).
״געקומען קײן פעטערבורג— עס קאכט די שטאדט  .פון אײנעם
צום אנדערן  .פון אײנעם צום אנדערן  .דא ןןנ׳אנבײסען  ,דא אװא-
רעמעם  ,דארט אװעטשערע  .און דאס קינד— אויף די הענד טראגט
מען איהם ארום  .אומעטום  ,װאו ערגעץ אבאל  ,א קאנצערט  ,אנ׳-
אװענד —,הערט מען נאר ״גרישא סטעלמאך״ און ״גרישא סטעלמאך״.
סטודענטען  ,פראפעסארען  ,קריםטען  ,דאמען— אלע אין אײן קול:
״גרישא סטעלמאך ! ״ עס קאכט ! עס זידט  :פון געלד שמועסט מען
ניט  .װיבאלד פענסיע— איז דאך אנדערע װערטער  .אמת  ,די פענםיע

איז איהם פערלאפען מיט בלוט און מיט בזױנות און מיט לויפענישען
פון אײנעם צום אנדערן  ,קוים מיט צרות זיך דערשלאגען ,אי דאם -
צוליעב אקריםט  ,ארשע  ,א צורר-היהודים— א סך צו דערצעהלען  .און
אזױ געהט אװעק איאהר און איאהר  .דאס קינד װאקסט און דער
נאמען װאקסט נאך גרעסער  .נישטא שױן ׳ דאנקען גאט  ,פאר איהם
קײן לעהרער  .אנ׳עק  .אויסגעגאנגען פראפעסארען אין פעטערבורג.
ער האט זײ אלעמען אריבערגעיאגט  .װאס װעט זײן װײטער ? צײט
אקלער טון מכח הכלית  .אײביג קײן פענסיע װעט מען ניט געבען.,
צײט אלײן אנהויבען פערדיענען  .מע דארף געבען אפאהר ארוים
מיט׳ן קינד אויף דער װעלט  .און טאקי װאס גיכער  .װארום בל-זמן
דאס ,זואונדערקינד״ איז אקינד  ,איז דאס אװאונדער״ װאם אלע װי־■
לען דאס זעהען  .קוים אבער טוט עס אװאקס ארויס פון די קורצע.
הויזלעך  ,אזוי װערט דאס קינד אויס קינד און דער װאונדער— אויס
װאונדער  .גאט װײסט  ,װאס פון אקינד קאן נאך אויםװאקסען און,
אין װעמענס הענד ער קאן נאך ארײנפאלען  ...על -כן דארף מען זע־
הען ארײנחאפען בעצײטענם  .. .אזוי האט זיך דער פאטער בערעכענט.
און אזױ איז דאם טאקי געװען  .דאס הײסט  ,ניט אזוי גיך טוט זיך
עם׳ װי סע רעדט זיך  .ארויםפאהרען אויף דער ױעלט— קאסט געלד,
און קײן געלד איז ניטא  .װאס זשע טוט מען? דארף מען געפינען
עפיס אנ׳עצה  ,זוכען אשותף  :דײן געלד ׳ מײן סחורה  ...און גאט
האט איהם געהאלפען  ,ער האט געפונען אבעלן  ,אדײטש ׳ מיט׳ן נא־
מען שולץ  ,װאס נעמט זײ אױף זײנע הוצאות  ,און וױפיעל עס װעט
מאכען— איז חצי שלי חצי שלך  .נאר װאם דען ? אקלײניגקײט  :ער
װיל אקאנטראקט אויף צעהן יאהר  .״דײטשי ביזט משוגע  ,צי חסר-
דעה? װאם פאר צעהנדליגער יאהרען? גענוג איאהר  ,גענוג צװײ
יאהר  ,דרײ יאהר— אנ׳עק ! ״ חאטש האק איהם  ,חאטש בראק איהם.
אנ׳איינגעשפארטער דייטש ! דערװייל די צייט שטעהט ניט  .קאסטען
קאסט  .פון דער הײם שרײבט מען׳ מע זאל שיקען געלד  .אהין-אהער׳
מע האט זיך מיט׳ן דײטש קוים אויםגעגלײכט אויף פינף יאהר  .זיך
צושריבען מיט א קאנטראקט  ,װי עם געהער צו זײן  ,און מע האט
זיך אװעקגעלאזט אין אגוטער שעה איבער דער װעלט  .מע האט אנ־
געהויבען קלאפען קאנצערטען  ,אײנס נאך דאם אנדערע  ,אײנם נאך
דאס אגדערע  ,און דאנקען גאט  ,ם׳איז אװעק מיט הצלחה  .װאוהין
מע קומט— איז חושך .י הערען גרישא םטעלמאך— לויפט מען וױ אויף

שלום־עליפם.

אשרפה  .מענשען— אזױ װי זאמד  ,אזױ װי שטערען אין הימעל.
גבירים  ,אדירים  ,קריםטען  ,שררות— אזױ װי פליגען  ,פליגען םאלען
זײ  ,און געלד  -געלד שיט זיך פון אלע זײטען  .ס׳איז נאר אפער-
דראס  ,װאס מע דארף זיך טײלען מיט אט דעם דײטש ! פערװאם
קומט איהם אזוי פיעל געלד ? װאם האט ער ארײנגעלײגטז דעם טא-
טענס ירושה ? צי די גרויסע תורה  ,װאס דא איז ? ער קאן שוין,
ברוך-השם  ,אלײן די מלאכה פון קאנצערטען  .א טײערע מציאה ! מע
קומט צו םאהרען אין א שטאדט  ,גיט מען צו װיםען קודם אין אלע
צײטונגען  ,מע בעצאהלט  ,הײםט עס  ,פאר אנאנסען  ,און זײ הױבען
אן קלאפען און טרומײטערן  :״גרישא סטעלמאך קומט צו םאהרען !״
*גרישא סטעלמאך פאהרט !״ ״גרישא סטעלמאך איז געקומען ! ״ ...מע
דינגט אב א זאל אדער א טעאטער  ,מע קלעפט אויס אםישען  ,מע
דרוקט אב בילעטען — און א גוטען טאג  .ס׳איז נאר א װעהטאג  :דער
דײטש ! אנ׳עבירה פאר גאט  .נאר אז מע ליגט אין פאס— איז עפעס
א תירוץ? פערפאלען  :אײן שטיקעל טרײםט  ,װאס אט-אט ענדיגען
זיך די פינף יאהר  ,געהט אוים דער קאנטראקט  ,װעט ער שלאגען
״זיין
כפרות מיט׳ן דײטש— דעמאלט װער איז צו איהם גלייך?
סוזורה  ,זיין געלד״ _ _ __ __ _ _ _ _ _ _ . ..
אט אזוי לאזט אוים אט דער סטעלמאך זײן ביאגראפיע מיט א
שײנענדיג פנים  ,גלעט זיך דאס בײכעל און צופרעגט זיך בײ שטשו-
פאקען  ,װאס הערט זיך עפיס בײ איהם און װאס הערט זיך גלאט
אין ױדישען טעאטער? װארום דאס ױדישע טעאטער איז בײ איהם,
זאגט ער  ,דאס אײנציגע שטיקעל פעדגעניגען  .דעם זוהנס קאנצער-
טען— דאס איז בײ איהם געשעפט  .און אז ער װיל זיך אונטערהאל-
כען  ,געהט ער אין טעאטער  .אין ױדיש טעאטער  .ער האלט זעהר
פון ױדיש טעאטער און קען זיך דעריבער מיט אלע ױדישע ארטים-
טען  .און דערפון נעמט זיך זײן גוטפרײנדשאפט מיט שטשופאקען.
ער  ,אז ער קומט צו פאהרען  ,זאגט ער  ,אין אשטאדט  ,איז דאס
ערשטע— צופרעגט ער זיך קודם  ,װאו קאן מען עסען כשר און צי
ס׳איז דא ױדיש טעאטער ? ױדישע פיש און ױדיש טעאטער— װאס
קאן זײן בעםער דערפון ? גאך אײדער ער איז אהער געקומען צו פאה-
רען  ,האט ער שוין געהײרט  ,זאגט ער  ,אז בײ זײן פרײנד שטשו-
פאקען איז דא אנײעם  ,עפעס אײנע אראזע סםױואק  ,מע לויבט זי
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זעהר  , ...אט דאם איז זי״ —,מאכט צו איהם שטשופאק און װײזש
אן אויף מיר מיט זײגע רויטע אהנברעמענדיגע אויגען  ,און דער
סטעלמאך ציהט מיר אוים אהאנד  ,אװארעמע  ,אװײכע האנד  ,װי א
קישען  ,און אהאריגע  ,מיט קורצע גראבע האר-גע פינגער  ,און דאס
גאנצע פנים בײ איהם װערט אקארשט ניט צושמאלצען פאר תעגוג.
״טאקי באמת ?— זאגט ער  —.װער איז זי און פון װאנען?״— ״זי איז
טאקי מײנע אפלעמעניטשקע פון װארשא  ,איתומה׳לע  ,אהן אטאטען,
אהן א מאמען״ —,טאקט איהם אב שטשופאק אקײלעכיגען ליגען און
שנורעװעט צונויף די געקנײטשטע ליפען  ,ער זאל זיך עס אפילו
פערקרימען  .״נעבאך ! ׳— זאגט סטעלמאך מיט אשמײכעלע און מיט
א רחמנות-פנים  ,קװעטשט מיר די האגד  ,געזעגענט זיך אב און זאגט
צו  ,אז ער װעט קומען אויפדערנאכט  ,ער װעט קומען  ,זאגט
ער  ,גאר אהן א שום תירוץ  ,מיך הערען זינגען  .״מיט׳ן יאט ?״—
פרעגט איהם שלום -מאיר מוראװטשיק  .״זאל גאט היטען !— ענטפערט
איהם סטעלמאך און טוט זיך אזש אװארף  ,גלײך װי מע האט איהם
אבגעבריהט  — .װאם הײסט  ,מײן גרישא װעט געהן אין ױדיש טעא-
טער  ,חא-חא-חא ? לאמיך מיך נאר בעװײזען מיט איהם אײן מאל
צװישען ױדען— איז אנ׳עק  ,פערפאלען די קוה מיט׳ן שטריקעל .. .
ניט מחמת ער איז בײ מיר חלילה קײן ױד ניט  .אדרבה  .נאר
װאס דען? מע דארף עס פערשטעהן  .ם׳איז אנ׳אײדעלע מאטעריע״ . ..
(דא בעװײזט סטעלמאך מיט די קורצע גראבע פינגער  ,װאס פאר
אײן אײדעלע מאטעריע דאס איז)  .״איהר שפיעלט זיך  ,זאגט ער,
מיט מײן גרישא ? מײן גרישא  ,אז ער פאהרט  ,איז נאר ערשטע
קלאס  ,דארט װאו קײן ױדען פאהרען נישט  .און שטעהן שטעהען
מיר  ,זאגט ער  ,נאר אין בעסטען און שענסטען האטעל  .און אז
מע דארף געהן צום קאנצערט— עס מעג זײן דרײ טריט — איז נאר
געפאהרען  ,און דוקא אין אגעדעקטער קארעטע  .איהם קאן מען,
זאגט ער  ,ניט זעהען גלאט אזוי  ,אהן געלד  ,חא-חא  .איהם  ,אז
מע װיל זעהען  ,דארף מען פריהער אנקומען צום דײטש  .און פאר
א דײטש  ,זאגט ער  ,האט מען דרך-ארץ  ,חאטש אפילו דער דײטש—
צװישען אונז זאל עם בלײבען — איז סך -הכל אלײן אויך א ױד,
חאטש ער הײםט שולץ  ,נאר ער װיל ניט  ,זאגט ער  ,מע זאל
װיסען  ...עס פאסט נישט  . ..צו מיר  ,זאגט ער  ,אז עמיצער קומט
און װיל זיך זעהען מיט מײן גרישען  ,עפעס א טובה  ,אדער גלאט
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זיך בעקענען  — ,שיק איך איהם אב צום דײטש  ,חא-חא-חא  ,צום
דײטש״ ...
אט דאם איז דער סטעלמאך  .און אט דעם מענשען האב איך
וצ סערדאגקען מיט מײן גאנצער קאריערע און מיט מײן גאנצען
לעבען אפשר  .נאר װײל דער בריעף אױ שױן אזױ א ביםעל צו
לאנג  ,איבערגעחאפט די מאס  ,לײג איך אב דאס װײטערע אויף א
צװײטען מאל  .זײ געזונד  ,מײן טײערער!
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פינפטער

בריעף,

מײןטײערסטער פרײנז־!
דער ״ליעבהאבער פון ױדיש טעאטער״  ,מאיר סטעלמאך  ,איד
פמעט ניט ארױסגעקראצען פון אוגזער טעאטער  .נאכט און נאכט
האט ער געװײקט בײ אונז  ,געהערט דרײ מאל אײן שטיק  ,ם׳איז
איהם גאר ניט נמאס געװארען  .געזעםען איז ער בײ אונז תמיד אוי-
בענאן  ,צולײגט אין דער ערשטער רײהע״ געװײנטליך אומזיסט  ,װא-
רום א ״ליעבהאבער פון טעאטער״ צאהלט קײן געלד ניט  .דערפאר
האט ער אבער אפלאדירט אלעמאל פריהער פון אלעמען און שטארקער פון
אלעמען און מעהר פון אלעמען  .ער איז געװען ענטציקט פמעט פון
יעדען אײנציגען אקטיאר  .און װער שמועםט פון מיר און פון מײנע
ליעדער — איז ער געװען  ,װי זאגט שלום -מאיר מוראװטשיק ,די פפרד! .
דאס ערשטע מאל איז ער םון מײן ״פראטיג אויף דער נאכט״ אזוי
ארויס פון די כלים  ,אז ער איז ארויפגעלאפען הינטער די קוליםען
און מיט טרערען אויף די אויגען האט ער ארומגעחאפט מײן דירעק-
טןזר (שטשופאקען) און האט זיך מיט איהם אזש צוקושט.
מײן דירעקטאר האט א פאר מאל געגעבען ןזנצוהערעניש  ,אז ער
װאלט א בעלן געװען הערען זײן גרישען שפיעלען  ,האט ער זיך גע-
מאכט גיט -װיםענדיג און פעררעדט די צײהן  .שטשופאקס אנצוהערעני-
שען זענען אבער געװען אזוי גראב  ,אז ער האט שוין געמוזט ױצא
זײן און האט אײנמאל אין א זונטאג געבראכט צו טראגען דרײ בילע-
טען  :דעם דירעקטאר  ,דעם הײזעריגען און מיר _ אויף א מאטינע,
א פריהמארגענדיגען קאנצערט  .בעת -מעשה האט ער גענומען אויסמא-
לען  ,װאס פאר א גרויםארטיגער קאנצערט דאם װעט זײן  .״דאם װעט
שוין זײן  ,זאגט ער  ,אײגמאל א קאנצערט  :זײן גרישא װעט שפיע-
לען  ,דער דײטש װעט אקאמפאנירען און מארטשעלא עמבריך װעט
37 -
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זינגען  .װילט איהר אפשר װיסען  ,זאגט ער  ,װער אט די מארטשע-
לא עמײריך איז ? דאס איז  ,זאגט ער  ,די צװײטע פאטטי  .װאם זאגט
ער— פאטטיי צעהן מאל  ,הונדערט מאל  ,טויזענד מאל גרעםער פון
סאטטין ! דאם ערשטע מאל  ,זאגט ער  ,אז פאטטי האט זי דערהערט
זינגען  ,איז זי איהר געםאלען אויפ׳ן האלז און געזאגט צו איהר מיט
די װערטער  , :מיר זענען צװײ שטערען _ איך בין דער שטערן ,װאם
געהט אוגטער  ,דו ביזט דער שטערן  ,װאם געהט אויף״— און האט
זיך צעװײנט  ...פערשטעהט זיך  ,אז מיט קײן אנדערן װעט אט די
עמבריך אין א קאנצערט נישט אויפטרעטען פאר קײן געלד  ,נאר מיט
זײן גרישען— איז עפיס אנדערש  ...און ס׳איז אװעק א גאנג  :״גרי-
שא-גרישא  ,גרישא-גרישא  ...״ איך װאלט שוין געװאלט דערלעבען זע-
הען אט דעם גרישען  ,זעהען און הערען  ,װאס איז דאס פאר א מין
גרישא אויף דער װעלט?
גאט האט געהאלפען  ,איך האב דערלעבט איהם זעהען און הע-
רען  .און איך מוז דיר זאגען  ,מײן טײערער פרײנד  ,אז איך האב
געזעהען פאר זיך צװײ גרישא׳ס  .דאס הײסט  ,איך װיל זאגען  ,אז
געזעהען האב איך אײן גרישא׳ן און געהערט האב איך אײן אנדערן.
דער גרישא  ,װאס איך האב איהם געזעהען די ערשטע מינוט אויפ-
טרעטען אויף דער עםטראדע  ,איז געװען אבחור׳ל  ,שוין  -אהיבש
בחור׳ל  ,חאטש אפילו אין קורצע הויזלעך  ,א פוכלאק  ,מיט פעכקע
בעקלעך  ,מיט קלײען אוים׳ן פנים  ,און אויגען  -נאר א סימן פון אױ-
גען  .קורץ— א גאנץ געװעהנליך בחור׳ל  ,װאס װען מע בעגעגענט
דאס אין גאס  ,לאזט מען איהם דורך פארבײ  ,װי טויזענד אנדערע.
דאס אײנציגע ) װאס האט זיך געװארפען אין די אויגען— די לאקיר-
טע שיך מיט גרויסע בענדער  ,װאס האבען אויסגעװיזען א ביסעל צו
גרוים פאר איהם— צו א גרויסער פום פאר א ״װאונדערקינד״— און
דער ברײטער װײסער קײלעכיגער קאלנער  ,אונטערגעבונדען מיט א
צו גרויסען פאװער  ,אראבגעהאנגען מיט צװײ שפיצען  .װײטער איז
ניט געװען גארניט אויף איהם צו בעמערקען  .דערפאר אבער  ,אז ער
האט זיך געגעבען א נעם צום פידעל  ,דעם ערשטען פיהר געטאן מיט׳ן
בויגען איבער די סטרונעס אראב און ארויף —,איז דער פריהעריגער
בחור מיט די פעכקע באקען און מיט׳ן קלײענדיגען פנים באלד פערשװאונ-
דען געװארען  ,און אויף זײן ארט איז אויסגעװאקסען א נײער מענש.
גאר אײן״אגדער אויסזעהען  .אײן אנדער געשטאלט  .אנדערע אויגען _
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גרויסע  ,בלויע  ,הימעלשע אויגען  .א מאדנע זאך  -װאו זענען זײ גע־
װען פריהער  ,די דאזיגע אויגען ?  ...און אפשר האט זיך עס מיר נאר
אויסגעװיזען ? װארום אז רע האט אויפגעהערט צו שפיעלען  ,און דאס
פובליקום האט אנגעהויבען צו דונערן משוגענערװײז  ,איז פאר מײנע
אויגען געשטאנען װידער דערזעלבער פוכלאק מיט׳ן בדײטען קאלנער
און מיט די לאנגע שפיצען פונ׳ם פאװער  .רוהיג איז ער געשמאנען
פאר׳ן פובליקום  ,װאס האט אײנגעלײגט די װעלט  ,רוהיג און קאלט,
אזוי װי אײז  .קוים -קוים װאס ער האט זיך פערנײגט  .אפשר א מאל
צעהן האט מען איהם ארויסגערופען  .און איטליכם מאל  ,װאס ער איז
ארויםגעגאנגען  ,איז ער געגאנגען פעסט  ,הארט בײ דער ערד  ,נאר
קאלט און רוהיג  ,װי א מענש  ,װאם איז זיכער  ,אז דאס קומט איהם. ..
באלד נאך דעם  ,װי ער האט אבגעשפיעלט  ,איז אויפגעטראטען
די בעריהמטע זיגגערין מארטשעלא עמבריך  .איהר זינגען ,זאג איך מיך
אב צו בעשרײבען  .מארטשעלא עמבריך  ,אז זי שטעלט א טאן ,גיסט
ער זיך ארײן גלײך אין הארצען  ,װי א בוימאײל  ,און צוגעהט זיך אין
יעדען אבר  .דו הערסט און װערסט פערכישופט און װאונדערםט
זיך  :פון װאנען נעמט זיך אזא גלאטקײט  ,אזא זיסקײט און אזא שטאר־
קײט ? קײן שום כח לײגט זי ניט צו צום זינגען  .עם זינגט זיך אלײן.
דו זיצסט און הערםט און מײגסט ,אז דאם זינגט ניט קײן האלז ,נאר
א פידעל שפיעלט  .מארטשעלא עמבריך ,אז זי זינגט  ,זינגט מיט אל־ן,
װאם ארום איהר  ,זינגט מיט די גאנצע װעלט  .דו פערגעםט דעמאלט,
װאו דו ביזט אין דער װעלט  ,און צי ס׳איז גאר פארהאן ערגיץ א
װעלט אויסער אט די שענע  ,גלאטע ,זיסע  ,הימעלשע געזאנגען  .אט
אזוי זיגגט מארטשעלא עמבריך ! איך קאן זאגען  ,אז איך בין יענעם
פריהמארגען געװען װי אין א טשאד  ,װי אין א חלום ,װי אויף יענער
װעלט  .װארום באלד נאך איהר איז אויפגעטראטען װידער דאס בחורל
מיט די פעכקע בעקלעך און מיט׳ן קלײענדיגען פנים .אט האט ער שוין
װידער געגעבען א פיהר מיט׳ן בויגען אראב און ארויף  .אט האט שױן
װידער זײן פידעל אנגעהויבען רעדען װערטער  ,זינגען  ,װײנען ,װײנען
װי א מענש— און אט האט ער ד־ך אויפגעהױבען און איז שוין װידער
פערשװאונדען געװארען  .און אויף זײן ארט איז שוין געשטאנען
װידער אײן אגדער גרישא סטעלמאך  .א מכשף איז געשטאנען אויף דער
עםטראדע  ,װאס האט פערפישופט און צוגעצויגען צו זיך דאס גאנצע
טעאטער  .נײן .איך בין ניט אימשטאנד דיר איבערצוגעבען י־ין צעהנט־
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חלק פון דעם ,װאס איך האב איבערגעלעבט יענעם פריהמארגען  ,און
■ װאס פאר א קאנצערט דאם איז געװעזען ! עס איז שװער צו זאגען,
װער פון די צװײ האט מעהר אויסגענומען  :גרישא סטעלמאך ,אדער
מארטשעלא עמבריך ? מאל דיר ,דאס פובליקום האט זײ בײדען ניט גע•
זשאלעװעט קײן אפלאדיסמענטען  .נאר מיר דאכט ,אז איהם האט מען
װארעמער אויפגענומען און איהם האט מען מעהר אװעקגעגעבען װי איהר.
ער האט אבגעשפיעלט דאס לעצטע שטיק פון פדאגראם — און דאס גאנ-
צע פובליקום  ,װי אײן מענש  ,איז פשוט משוגע געװארען  .װי קאן
מען אזוי שטארק פערגעטערן א מענשען ? אמת  ,דאס  ,װאס ער האט
אבגעשפיעלט נאכדעם אויף בים  ,איז געװען א געטליכע זאך  .מעהר וױ
.געטליך.
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זעקסטער

בריןזף •

ליעבםטער  ,טײערסטער פרײנד!
איך האב דיר אין מײן פריהעריגען בריעף אנגעהויבען דער-
יצעהלען פון מײן בעקאנטשאפט מיט דער בעריהמטער מארטשעלא
עמבריך און האב מיך א ביםעל צו -פיעל פעררעדט װעגען דעם קאנ•
 .צערט  ,דאס איז געװען מײן ערשטער ערנסטער קאנצערט  ,װאס איך
האב װען געהערט אין מײן לעבען  .איך האב שוין נאכדעם געהערט
םך גרויםע ערנסטע קאנצערטען  .דעם װעל איך אבער אײביג-אײביג
.ניט פערגעסען  .אפשר דערפאר  ,װײל ער האט אינגאנצען מיך אי-
.בערגעמאכט  ,איבערגעשטעלט מײן לעבען  ,װי דו װעסט װײטער
זעהען ...
א נײגעבארענע  ,פול מיט נײע געדאנקען און נײע האפנונגען,
.בין איך ארויםגעגאנגען מיט׳ן גאנצען פובליקום פון טעאטער  .אין
.מײנע אויערן האבען נאך אלץ געקלונגען די זיםע טענער  ,די הײלי-
■גע אקארדען  ,די הימעלשע געזאנגען  .איך האב פאר מײנע אויגען
יגישט געזעהען קײנעם  ,אויסער די צװײ  :מארטשעלא עמבריך און
גרישא סטעלמאך  .איך האב קײן זאך ניט געהערט  ,אויסער איהר
זינגען און זײן שפיעלען  .אםך פונ׳ם פובליקום איז געבליבען שטעהן
אין דרויסען  ,בײם טעאטער  ,װארטען אפנים אויף די צװיי  ,ביז זײ
װעלען ארױםקומען״ איך בין אויך געבליבען װארטען  .איז צוגעפאה-
רען אײן אויטאמאביל און עס האבען זיך ארײנגעזעצט דרײ מענשען:
מארטשעלא עמבריך  ,גרישא סטעלמאך און דער דײטש  .גרישאס פא-
טער  ,מאיר סטעלמאך  ,איז געשטאנען נעבען זײ  ,געבויגען זיך אין
דרײען און געשמײכעלט מיט׳ן גאנצען פנים  .דאם פובליקום האט זײ
ארויסבעגלייט פון טעאטער מיט הילכיגע אפלאדיםמענטען און נישט
אויפגעהערט  ,אין דרויםען שוין  ,נאך שטארקער צו אפלאדירען  .די

שלום־עליכם

דרײ זענען אװעק מיט׳ן אויטאמאביל  ,װי אחלום  ,און איך בין גע-
בליבען שטעהן אפערפישופטע און געקוקט אי׳ין  ,װאו די צװײ גליק־
ליכע זענען פערשװאונדען געװארען  ...איך בין זיך מודה  ,אז אין
דעד מינוט האט זיך פער׳גנב׳עט צו מיר אנארישער געדאנק  :״װעל
איך אויך אמאל זײן אמארטשעלא עמבריך? װעט מען מיך אויך
אמאל ארויסבעגלײטען מיט אפלאדיםמענטען? .. .איך מוז מיך דערשלא•
גען צו אט דער עמבריך  ,ס׳זאל זיך קעהרען די װעלט ! איך װיל,
זי זאל מיך הערען זינגען— אפשר װעט ד מיר זאגען  ,װאס דארף
איך טון  ,איך זאל װערען אמארטשעלא עמבריך ?׳*...
אין דעם געהט אן מיין היטער און מײן בעשיצער— שלום-מאיר
מוראװטשיק  .״מיר געהען  ,זאגט ער,אלע אינאײנעם עסען אנבײסעף.
״װער זענען די אלע״?— איך און ער ז :ון דער דירעקטאר (שטשופאק) ,
און דער אלטער סטעלמאך געהט אויך מיט אונז  .שטשופאק האט איהם
אײנגעלאדען אין אױדישען רעסטאראן אויף געפילטע פיש מיט חרײן״
דער ״ליעבהאבער פון ױדישען טעאטער״ האט אזוי ליעב ױדישע פיש,
ובפרט גאך— אז יענער צאהלט .י  ...״א כשר׳ער טאפ מיט אכשר׳ען
לעפעל  —,טראכט איך מיר  —.מע דארף בעטען דעם ליעבהאבער פון
ױדישען טעאטער  ,ער זאל מיך בעקאנט מאכען מיט דער עמבריך.
נאר װי אזוי מאכט מען דאס  ,אז מײן דירעקטאר זאל דערפון ניט
וױםען ?״ . ..
פערשטעהט זיך  ,אז חאטש דער ״ליעבהאבער פון ױדישען טע-
אטער און פון ױדישע מאכלים״ איז געװען אזוי שטארק בעשעפטיגט
מיט די ױדישע פיש און מיט׳ן ױדישען חרײן  ,אז ער האט אזש אנ־
געהויבען צו שװיצען  ,פונדעסטװעגען האט ער ניט אויפגעהערט צו
דערצעהלען נסים ונפלאות פון זײן גרישען און פון מארטשעלא עמב־
בריך  .א קלײניגקײט— מארטשעלא עמבריך ! זי איז די אײנציגע זיב־
גערין  ,װאס זינגט פאר׳ן קײזער פראנץ-יאזעף  .מיט קײן אנדערן װעט
זי אבער נישט געבען קאנצערט פאר קײן מיליאן אפילו  ,נאר צוליעב
זײן גרישען האט זי זיך אלײן אנגעשלאגען  .און ס׳איז אװעק וזי־
דער א ליעדעל  :״גרישא-גרישא .י גרישא-גרישא ! ״  . ..מע קאן זאגען—
דער מענש איז פער׳שפורט אדער געריהרט ׳ און זײן משוגעת איז—
גרישא !
אויסגעהיט די מינוט  ,װען דער דירעקטאר מיט׳ן הײזעריגען
זענען געװען פערנומען מיט׳ן צוצאהלען זיך פאר׳ן עסען  ,האב איך
ועב״
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מיך מיט סטעלמאכען אויפגעהויבען פון טיש אויף ארויסצוגעהן  .גע-
הענדיג  ,הערט ער נישט אויף צו זיגגען  :״גרישא—עמבריך ,עמבריך—
גרישא״  .פלוצים שלאג איך איהם איבער אין מיטען און טו איהם א
זאג  :״פאני סטעלמאך  ,איך האב צו אײך אבקשה״  .דערהערט דאס
װארט ,בקשה״  ,איז דער סטעלמאך געװארען אויס מענש  .ער איז
מיט אמאל געװארען געל און גרין  ,אראב דאס שמײכעלע פונ׳ם פנים
און די אויגען האבען אויםגעטריקענט  ,געװארען קאלט און גלעזעריג.
א רחמנות געװען אויף איהם צו קוקען  .״א קלײנע בקשה —,פערחאפ
איך מיך —,גאר א קלײנע בקשה  :איך װיל ,איהר זאלט מיך בעקאנט
מאכען מיט אט דער עמבריך  ,זי זאל מיך הערען זינגען״  .דערהערט
פון מיר אט די װערטער  ,איז איהם געװארען גרינגער אױף דער נשמה.
דאס פנים האט זיך איהם װידער איבערגעאנדערשט  .עס האט זיך בע-
װיזען צוריק דאם שמײכעלע  .די געלקײט מיט דער גרינקײט זענען
אװעק ,און די בעקלעך זענען געװארען צוריק רויט  .״אך —,מאכט ער
צו מיר  ,אבזיפצענדיג —,פארװאם דען ניט ? מיט׳ן גרעסטען כבוח״. ..
,נאר אײן זאך— זאג איך צו איהם שטיל —.עס דארף זײן בסוד .פון
מײנע לײט טאר קײנער גיט װיסען  .איהר פערשטעהט?״  —. ..״איך פער-
שטעה ׳ לױבענױ ,װאס דען ,איך פערשטעה ניט? איך פערשטעה זעהר
גוט  ...נאר״ זאגט ער  ,װי קומט די קאץ איבערן װאסער ?״ און ער
טראכט א װײלע און טוט זיך א פאטש אין שטערן  :״שא ! ער האט
שוין צוגעטראכט  :מארגען  ,אם-ירצה-שם ,אין דערפריה ,ארוס זײגער
עלף  ,זאל איך קומען צו געהן צו איהם אויף דער םטאנציע ,װעט ,זאגט
ער ,זײן רעכט  .קײן פויגעל װעט ניט װיסען״ . ..
זײן בײ סטעלמאכען אויף דער סטאנציע און מײן דירעקטאר זאל
דערפון ניט געװאהרע װערען— דאס איז א ביםעל א שװערע זאך.
שטשופאק לאזט דען אב אײן אויג פון מיר? און זײן רעכטע האנד,
דער הײזעריגער— דער היט דאך מיך ,װי א געטרײער הונד  ...בין איך
געפאלען אויף אײן עצה  :אז מע דארף דעם גנב ,נעמט מען איהם
פון דער תליה  .ער אלײן  ,שלום -מאיר מוראװטשיק  ,האט דאך מיך
אמאל געבעטען  ,אז וואס איך וועל דארפען און װען איך
ווענדען צו איהם,
דארפען  ,זאל איך מיך
װעל עפיס
מיינענוי-
וועטער מיר שטעהן אין
און נאר צו איהם ,
ט ע ן  ...האב איך מיך מישב געװען און האב מיך פאר איהם פער-
טרויט  ,געזאגט  ,איך װיל מעהר ניט אײן זאך—הערען  ,װאס װעט זא-

גען 8בעריהמטע זינגערין װעגען מײן שטימע ? און עס איז מיר אב-
געראטען  :״קעצעלע .י— זאגט ער צו מיר אויף זײן לשון  —.ם׳איז דען
פארהאן  ,זאגט ער  ,א זאך אויף דער װעלט  ,װאס זאל איהם זײן
שװער םון מײנעטװעגען צו טוןץ אין פייער און אין װאסער 1גאט
זאל איהם  ,זאגט ער  ,אזוי געבען גליק און הצלחה״.
א מאדנער מענש  ,אט דער הײזעריגער ! דעם בעל-הבית איז ער
געטרײ״ װי א געטרײער הונד  .ער װעט זיך לאזען פאר איהם שנײדען
די פינגער  .און פון מײנעטװעגען  ,זעה איך  ,איז ער גרײט איהם קוי-
םען און פערקױסען דרײ מאל א טאג  .א מאדנער מעגש .י
אויף מארגען אין דערפריה נאכ׳ן קאנצערט  ,ארום זײגער עלף,
װי מיר האבען אבגערעדט מיט׳ן ליעבהאבער פון ױדישען טעאטער,
רופט זיך אן מײן בעשיצער (מוראװטשיק) צום דירעקטאר (שטשופאק),
אז ער דארף געהן מיט מיר אײנקויפען קלײגיגקײטען  .״װאס פאר
קלײניגקײטען אין מיטען דרינען ?״  -פרעגט איהם שטשופאק און קוקט
אויף מיר מיט זײנע קלײנע רויטע אהנברעמענדיגע אויגען  .״װײם איך
װאס .י— ענטפערט איהם דער הײזעריגער  — :שמאבטעליאקעס ,נאריש-
קײטען  ,נעכטיגע טעג״  .פוילט זיך ניט שטשופאק און פרעגט איהס
איבער נאך א מאל  :״װאם פאר שמאכטעליאקעם  ,נארישקײטען  ,נעכטי-
גע טעג אין מיטען דרינען ?״—״קלעק !— רופט זיך אן צו איהם מוראװ-
טשיק שוין מיט א טאן העכער  —.מע זאגט דיר  ,אז מע דארף  ,װאס
געהט עס דיך אן ?״ .. .
א מאדנע זאך מיט די צװײ ! דאכט זיך ,אזוי שעלט איהם דער
דירעקטאר און טרײבט איהם און שאפט זיך מיט איהם ,װי מיט א משרת.
גאר לאז אט דער הײזעריגער א ביםעלע העכערן דאם קול  ,אזוי פער-
שנורעװעט ער די מגושמ׳דיגע ליפען און מאכט 8שװײג  .װארום אז
ניט  ,קאן איהם אט דער מוראװטשיק אבשפיעלען א פריהמארגען  ,איהם
געבען 8געשרײ ״אי -די-אט ! ״ 8 -ז די פענסטער זאלען קלינגען .הכלל,
מיר האבען זיך אויפגעהויבען  ,איך און דער הײזעריגער  ,און זענען
$װעק צו אונזער ״ליעבהאבער פון ױדישען טעאטער״.
אברוך -הבא האט אונז דער ליעבער םטעלמאך געמאכט זעהר
א ברײטען  ,געבעטען זיצען און גענומען דערצעהלען אונז ,געװײנטליך,
פריהער פון זײן גרישען און דערנאך פון זיך אלײן  ,זײן ג^נצע בי- 8
גראפיע  ,נאך א מאל פון אנהויב  ,א מעשה פון טויזענד-אײן-נאכט  ,און
װידער אויף דרײ זײגער-שעה  .דא איז מיר שוין דער הײזעריגער
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געקומען צו-הילף ,איבערגעשלאגען איהם אין מיטען  ,געזאגט ,אז מיר
האבען זעהר װעניג צײט  .מיר װילען זיך זעהען מיט דער עמבריך ...
האט זיך אט דער םטעלמאך געגעבען א חאפ אויף און גענומען עפים
מאדנע דרעהען זיך אויף אײן ארט און בעלעבעטשען מיט דער צונג:
,װי אזוי טוט מען דאס ? װי אזוי מאכט מען דאם? איצט זיצט דארט
בײ איהר סאמע דער דײטש  ,און זײן גרישא איז אויך דארטען  .. .ער
קאן איצט נישט ארײנגעהן אהין  ...ער װיל  ,נאר ער קאן נישט״ . ..
בעת -מעשה האט דער ״ליעבהאבער פון ױדיש טעאטער״ אויסגעװיזען
אזוי קלײן  ,אז דער הײזעריגער האט זיך שוין נישט געקאנט אײנ-
האלטען און האט איהם א זאג געגעבען  :״װײסט איהר ניט  ,װאס מע
טוט?״—״אדרבה  ,װאס טוט מען ?״—״מע נעמט אײן א מיתה -משונה אט
דא אויפ׳ן אדט״  ...די דאזיגע װערטער האט ,אפנים׳ סטעלמאך אנגע-
נומען פאר א װיץ  .װארום ער האט זיך געחאפט בײ די זײטען און
האט אנגעהויבען לאכען  ,לאכט ער נאך  .האט איהם אבער מײן בע-
שיצער ניט געלאזט לאנג לאכען  .״פאני סטעלמאך !— מאכט ער צו
איהם —,הערט ,װאם איך װעל אײך זאגען  :אט די פוילע שטיק װארפט
אװעק  .איהר זאגט אונז בעסער — יא אדער נײן  .פאר אײער גרישען
האט קיין מורא ניט  .מיר װעלען איהם חס -וחלילה ניט אבבײםען .און
אײער פלומרשטדיגער דײטש פון בערדיטשעװ לאז געהן כף-הקלע  .מיר
האבען איהם אין דער ערד  .װילט איהר ארײנגעהן מיט אונז  ,איז
גוט  .אלא ניט— געהען מיר אלײן ארײן צו אט דער יפהפיה  ,און
טאקי שוין אט די רגע  ,גאט זאל מיר אזוי געבען גליק און הצלחה״. ..
דערהערט אזעלכע קלארע דבורים  ,האט זיך אונזער ״ליעבהאבער
פון ױדישען טעאטער״ איבערגעביטען אין געשטאלט  .ם׳איז איהם אזש
פערטריקענט געװארען די ליפען  .ער האט זיך צוגעזעצט  ,אויפגע-
שטאנען  ,פערשפיליעט אויף אלע קנעפלעך  ,געװאלט געבען אשמײכעל—
איז דאס נישט געגאנגען  ,און מיר זענען אלע דרײ ארײן אין אשען
מעבלירטען סאלאן  ,אויםגעבעט מיט א םך װײכע דױואנעס אויף דער
ערד  .דארט האט אונז דער זיםער סטעלמאך געבעטען זיצען ,און אלײן
איז ער צוגעגאנגען אויף די שפיץ פיגגער צו דער טיר פון צװײטען צי-
מער  ,צוגעלײגט פריהער אײן אויער און נאכדעם מיט די קורצע גרןן-
בע פינגערלעך אנגעקלאפט  :״ס׳איז איך ,איך ,סטעלמאך״— — —. ..
דא װערט װידער איבערגעריסען אין מיטען  ,און מיט דעם נישט-
—:- ■= ==1 — 45

חז־ז

שלום׳עליבם.

געענדיגטען בריעף לאזט זיך אויס לײדער דאס גאנצע פעקעל כתבים,
װאם איז ארײנגעפאלען אין די הענד ארײן צו דעם מיסטער קלאמער
םון לאנדאן  ,און מיר װײסען טאקי ניט  ,װי אזוי די בעריהמטע זינ•
גערין מארטשעלא עמבריך האט אויפגענומען אונזער העלדין.
מיר װײםען איבערהויפט זעהר װינציג פון דעם  ,װאס מיט איהר
איז פארגעקומען אין דער גאנצער צײט  .דעם נאמען ״ראזא ספי-
ו ו א ק״ בעגעגענען מיר ערשט אין א צײט ארום אין דעם גרויסען טו•
מעלדיגען לאנדאן אויף אלע גאסען אבגעדרוקט מיט גרויסע אותױת
אויף אומגעלומפערט -גרויסע אפישען אינאײנעם מיט׳ן נאמען ״גרישא
סטעלמאך״ ...
דאס איז געװען אינ׳ם אויבערשטען אריסטאקראטישען טײל
פון לאנדאן  ,װאס װערט אנגערופען מיט׳ן גאמען  :״װעסט -ענד״  .אינ׳ם
אונטערשטען טײל פון דער שטאדט  ,אויף דער ״איסט -ענד״  ,אינ׳ם
״װײטשעפעל״— דארט זענען אויך געװען אין דערזעלבער צײט אוים•
געהאנגען אומגעלומפערטע גרויסע פאוםטערס  ,מיט מורא׳דיג גרויםע
אותױת אבגעדרוקט  ,אז ״אינ׳ם ױדישען פאװיליאן-טעאטער װעלען צום
ערשטען מאל אין לאנדאן אויפטרעטען די אײנגעלאדענע גרויסע געסט
פונ׳ם קאנטינענט— דער בעריהמטער לעא ראפאלעסקא פון בוקא-
שוואלב פון
פרימאדאנא הענריעטא
רעשט און די בעליעבטע
בוענאס -אײרעס״.
דאס איז געװען ,קאן מען זאגען  ,דאס ערשטע מאל ,װאס אונ-
זערע ױנגע נע -ונד׳ניקעס ,דעם נגידס ױנגעל מיט׳ן חזנם מײדעל ,הא-
בען זיך אויפגעטראפען בײדע אין אײן שטאדט  .דאס ערשטע מאל
זינט זײ האבען פערלאזען זײער געבורטשטאדט האלענעשטי און בלאנ-
קען זיך ארום  ,װי די בלאנזענדע שטערען  ,איבער דער גרויסער װעלט
און ריכטען אב גלות -טעאטער.
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קאפיטעל דריי״
נישט

אין א

גוטער

שעה.

נישט אין א גוטער שעה איז אונזער נע -ונד׳נע טרופע ״האלצ-
מאן  ,שװאלב עט קאמפ.״ אריינגעפאהרען קײן לאנדאן  .דער דירעקטאר
פון דעם דאזיגען טעאטער  ,בערנארד האלצמאן  ,האט זיך געפיהלט,
גלײך װי ער װאלט ארײנפאלען עפיס אין א פינםטערער גרוב  ,אדער
אין א זודיגען קעםעל  ,פון װאנען ס׳איז נישט אזוי גרינג ארויםצוקרי-
כען  .אלץ האט זיך איהם אויםגעװיזען טדנקעל  ,װיםט און פינסטער.
אלץ האט איהם אויםגעזעהען װילד  ,משונה אומגעלומפערט  .די מענ-
שען מיט זײער לשון האבען בײ איהם א פנים געהאט פון רײן משוגע.
דער רעש מיט׳ן טומעל מיט׳ן הו -הא האבען איהם אינגאנצען פרי-
סשמעליט דעם קאפ  ,און ער האט געװארפען אײן אומ׳חן אויף דער
טומעלדיגער שטאדט מיט׳ן חמורגעם פערװײנטען הימעל מיט דער גאנ-
צער ענגעלשער מדיגה  ,װאם איז איהם נמאם געװארען  ,מע קןון זא-
גען  ,פון דער ערשטער מינוט  ,װאם ער האט אװעקגעשטעלט א פוס
אויף דער ענגעלשער טעריטאריע  ,ביז ער האט אנגעשמעקט מיט זײן
גאז דעם ריח-ניחוח פונ׳ם ברודנעם װייטשעפעל.
ארײנגעפאהרען אין לאנדאן אין מיטען בײטאג  ,האבען זיי גע-
סראפען א מורא׳דיגע פינסטערניש  ,װי אין מצרים  .ממש מיט די
העגד איז געװען אנצוטאפען דאס חשכות  .די דאזיגע שטאדט  ,לא -די
װאס גאט האט זי פערשאלטען  ,צוגענומען בײ איהר די זון  ,האט זי
האלצמאן  ,פון זיין זײט  ,אנגעשאלטען — ס׳זאל נאר פאלען אין װא-
סער ארײן  .ער האט איהר געװינשעװעט  ,װי אמאל הײנריך הײנע:
דער ים זאל זי אײנשלינגען און צוריק ארויסשפײען — און האט נאך
צוגעלײגט א קנײטעל  :ס׳זאל װערען פון איהר א שטיק זאלץ  ,װי פון
לוט׳ם װײב איז אמאל געװארען.
— 47
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נײן  .אונזער האלצמאן האט זיך געפיהלט אין לאנדאן זעהר־
זעהר פאםקודנע  .א םך ערגער װי אמאל  ,ניט הײגט געדאכט  ,אין
האלענעשטי  .ניט אומזיםט איז ער געװען אזוי צוטראגען און נישט
אויפגעלײגט  ,בעת ער האט נאך געקלויבען זיך מיט דער קאמפאניע
אריבערצופאהרען אהער פון טשערנאװיץ.
דאס ערשטע בעגעגעניש איז שוין געװען אויף צרות  .ארויסגע־
פאהרען אקעגען דער טרופע איז שװאלבס ברודער מיט נאך עפים א
פארשוין  ,װאס ניםעל שװאלב האט איהם פארגעשטעלט פאר די געסט,
אנגערופען בײם גאמען ״מיסטער העטשקינם״ און א זאג געגעבען צו
זײ אויף ױדיש  ,אז דאס איז א קריםט  .און חאטש ער איז א קריסט,
דאך איז ער דער בעל -הבית און דער מענעדזשער פון דעם גרויםען
ױדישען לאנדאנער פאװיליאן  -טעאטער  .דער דאזיגער בעל -הבית אוך
טעאטער -מענעדזשער האט אויםגעזעהען אין האלצמאנם אויגען גיכער,
װי א מענש  ,װאם מעג איהם אנשטעהן ארומטראגען מאראנצען אדער
אײז -װאםעד צו פערקויפען אין טעאטער צװישען די אנטראקטען.
״עפיס א בולאנער שײגעץ — האט זיך האלצמאן געטראכט — מיט אײן
אונטערגעשוירענע היטשקע מיט אײן אבגעשײלט סטרופעװאטע פנים״ . . .
אנגעטאן איז ער געװען  ,דער דאזיגער מענעדזשער  ,אין א
מאדנע רעקעל אין דער טאליע  ,ניט אויף זײן מאם גענײהט  ,קעסטעל־
דיגע אונטערגעבויגענע הויזען  ,אויבען ברײט  ,אונטען שמאל  ,אויף
גלאנצעדיגע שיך מיט הויכע אבצאסען  .פונ׳ם רויטען שמאלען האלז
האט א״הם ארויסגעשטעקט א שארפער קנאפ  ,װאס ניט דער גרויס־
ארטיגער שניפס  ,ניט די בריליאנטענע נאדעל האבען דאס געקאנט
פערמאסקירען  .אויפ׳ן פארשטעלען איהם די אנגעקומענע געהס  ,האט
דער דאזיגער מיסטער העטשקינם אױסגעצויגען צװײ פינגער  ,בעװיזען
דרײ גאלדענע צײהן און שלעפעריג א זאג געגעבען מעהר ניט אז
אײן װארט  :״אלל -רײט״  .גאכדעט האט ער זיך אויםגעדרעהט צו די־
געםט מחילה מיט׳ן חלק  ,װאס איז אײנגעפיהרט .מע זאל איהם האל־
טען פון הינטען  ,עמיצען א װאונק געגעבען מיט אײן פינגער  ,און —
צום גרויסען בעװאונדערן פון אונזער גאנצער טרופע — איז גתים־
ארטיג צוגעפאהרען אײן אויטאמאביל  .דער פארשוין  ,װאס רופט זיך
״מענעדזשער״ און הײםט מיסטער העטשקינס  ,איז ארײנגעשפרונגען אין
אויטאמאביל און איז פערשװאונדען געװארען איג׳ם געדיכטען גרויען
שװערען לאנדאנער נעבעל.
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גאנץ אגדערש האט אויםגעזעהען דער ברודער פון האלצמאנם
שותף—ניסעל שװאלב  .ער האט זיך געהאלטען א סך ברײטער פונ׳ם פער־
שװאונדענעם בעל-הבית  ,מיםטער העטשקינס  .ער האט יא אויסגעזעהען,
װי א שטאדט-בעל-הבית  ,װאם ניט נאר דאס לאנדאנער טעאטער  ,נאר
גאנץ לאנדאן מיט דער סביבה ארום און ארום געהערט צו איהם.
ברײט און דיק  ,אזוי װי א פאס  ,איז ער צװײ מאל אזױ הויך,
װי זײן ברודער  .א געגאלטער  ,שטענדיג מיט א ציגאר אין די צײהן.,
מיט א קלײן קאפעלישעל אויף דער זײט  ,א צופרידענער מיט זיך און
מיט אײך און מיט דער גאנצער װעלם  ,האט ער  ,לאכענדיג הויך אויף
א קול  ,געקאמאנדעװעט מיט די געסט  ,גלײך װי זײ װאלטען געקומען
צו אידח  ,ניט אין טעאטער ארײן.
קודם האט ער זיך ארומגעחאפט מיט יעדען אײנציגען קושען,
נישט דורכגעלאזט קײנעם  ,פונקט װי ער װאלט מיט זיי אלעמען גע־
װען בעקאגש און בעפרײגדעט מי -ױדע פון װען אן  .גאכדעם האט ער
מיט די אײגענע ידים אראבגעחאפט מחילה אלע פעקלעך פון װאגאן
און אלײן געדונגען א ״קערידזש״ און גענומען קאמאגדעװען מיט יד
געטט:
— דו  ,איזאק  ,זעץ דיך אװעק מיט ראפאלעסקאן אט דא,
אויבענאן  .הענריעטען קװעטש ארײן אין דער מיט  ,אט אזוי א  .און
איך מיט דײן שותף װעלען מיר זיך ארײנהאקען אקעגען.
בעת -מעשה האט ער פרײנדליך ארויפגעלײגט אויף האלצמאנס
דארע שפיציגע פלײצע א גראבע א קײלעכיגע א פעכקע האנד  .אונזער
דירעקטאר האט געחאפט א קוק מיט אײן אויג אויף זײן שותפ׳ס ברו־
דער און מיט׳ן אנדערן אויג — אויף זײן שותפ׳ם ברודערס האנד:
״א ביסעל א יד ! זי װאלט איהם געמעגט אבדארען הײנטיגען דאנערשטאג
פארנאכט  .. .װאס איז ער מיר דא פאר אקאמאנדיר? דעם הײסט ער
זיך זעצען אהער  ,דעם — אהין  ,און הענריעטען ארײנקװעטשען אין
מיטען ? און װאו בין איך?  .. .איך װעל זאגען דעם שותף מײנעם  ,אז
איך האפ פײגט אזעלכע זאכען  . . .מע דארף איהם  ,אט דעם װיזעל־
טיר  ,לכתחילה  ,נאך אײדער עפיס װאס  ,אבהאקען די פליגעל  ,ער
זאל װיםען דרך-ארץ  ...א דבר -אחר בעדארף מען געבען גלײך איבערן
,
פיסק !״ . ..
אט אזױ האט זיך געטראכט אונוער האלצמאן איהם צו זןוגען.
נאר אנשטאט דעם רופט ער זיך אן צו זײן שותף:
״ 133

41) -

3

^־ךי-יין

3113151־ 1/\61חט1סחגו 513 )11-
11כ
11כ
 1>1111ח 3ו׳  61> 1:ו 11ס
ח 1/1/\131׳

־וואו־וסחס
. : ^61014 -1-11 -0027 -0051

שלום • על י נם .

;

— הערסט דו  ,איציקעל? דער ״אוזי״ דײנער  ,קײן עין-הרע ,
איז אויסגעװאקסען אין דער לענג און אין דער ברײט.
דערויף ענטפערט איהם דער שותף  ,קוקט אויפ׳ן ברודער מיט
ליעבשאפט און מיט גדלות  ,און דאס פנים גלאנצט איהם  ,װי א פע-
טער קוגעל  ,און שװיצט:
— אויסגעװאקסען — זאגסט דו ? פחע  ,בײ אונז אלעמען אזא
״גאדלע״ ...
— דאס זעהט מען שוין ! — מאכט האלצמאן און טראכט זיך:
,װאו זענט איהר געװען אלע בשעת דער גרויסער חלירע?״ . ..
װי דער רוח דעם מלמד  ,האט אונטערגעחאפט דער ״קערידזש״
אונזערע אנגעקומענע געסט און געטראגען פײל אויסץ בויגען איבער
די רוישענדיגע גאסען פון דער רוישענדיגער שטאדט  .אונזער דירעק•
טאר האלצמאן האט זיך געפיהלט די גאנצע צײט  ,אז ם׳איז איהם
ענג  .ניטא מיט װאס צו חאפען דעם אטעם נעבען דעם דאזיגען
,װאסער-אקס״ — אזוי האט בײ איהם געהײסען זײן שותפ׳ס ברודער,
װאס האט ניט אויפגעהערט צו קאמאנדעװען אויך שפעטער  ,װען זײ
זענען שוין געקומען אויפ׳ן רעכטען פלאץ  ,אין װײטשעפעל  .דארט
האט זײ ניסעל שװאלב ארונטערגענומען אלעמען  ,איינציגװייז  ,כמעט
אויף די הענד אראבגעטראגען  ,און יעדען אײנציגען מיט א ״האפליא״
און מיט א געלעכטערל  ,װאס האט האלצמאנען געפיליעט בײם הארצען.
נײן  .ניט אין א גוטער שעה איז געװען האלצמאנס ערשטער
ארײנפאהר אין לאנדאן  .עפיס האט איהם געזאגט דאס הארץ  ,אז דא,
אוים׳ן ענגען האריזאגט פונ׳ם לאנדאנער גרויען הימעל  ,דארף אונטער-
געהן זײן שטערן  ,װאס האט איהם ביז אהער אזוי העל געלײכט און
געשײגט  ...זײן גאנץ ביטער הארץ האט ער אױםגעלאזט  ,װי אלע-
מאל  ,אויפ׳ן קאפ פון דער אלטער מאמע  ,שרה -ברכה נעבאך  ,און
אויף דער אומשולדיגער שװעסטער זלאטקע  ,אדער גאר אויף די אק-
שיארען און אקטריסעס  ,געשמיצט און געװארפען זיך  ,געקריעגט  ,גע-
בײזערט זיך און געשאלטען מיט אזעלכע קללות  ,װאס האלצמאן װאלט
געקאנט צונויפשטעלען פון זײ  ,װען ער זאל האבען צײט און קאנען
שרײבען  ,א גאנצען בוך נאכ׳ן אלף -בית.
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קא־יטעל פיער.
אגוטער ברודער— ניסעל שװאלב.
אמאכל און  ,להבדיל  ,אמענש האבען כמעט אײן גליק  :אי־•
נעם געפעלט  ,דעם אנדערן— ניט  .אויף װיםיעל ניםעל שװאלב האט
ניט געהאט קיין חן בײם דירעקטאר האלצמאן אין די אויגען  ,אויף
אזוי פיעל  ,אויב ניט מעהר נאך  ,האט ער בײ ראפאלעסקאן דוקא
אויסגענומען  .און אויסגענומען האט ער בײ איהם שוין דערמיט אלײן,
װאס ער איז א פרײליכע  ,א לעבעדיגע נשמה  ,און האלט אין אײז
רעדען און אין אײן לאכען  ,און דוקא הויך אויף א קול  ,מיט א פאטש
אין פלײצע  ,און איז מיט אלעמען אויף דו  .מיט אײנעם װארט— א
גוטער ברודער  ,און אסוף.
אונזער ױנגער העלד האט פון תמיד אן ליעב פרײליכע לעבע•
דיגע נשמות  .האלצמאן אלײן  ,בעת ער איז נאך געװען אין האלע-
נעשטי  ,געדיענט בײ שטשופאקען און געהײםען ״האצמאך״  ,איז אױך
געװען  ,װי מיר געדענקען איהם  ,אםרײליכע  ,אלעבעדיגע בריאה.
דאס איז ער נאר איצטער  ,זינט ער איז אדירעקטאר פון אײן אײ-
גענער טרופע  ,מיט אמאל געװארען אבעל -יסורים און אבעל-מרה-
שחורה און איז רק חושד יעדען אײנציגען  ,אז מע שארפט די צײהן
אויף זײן ״יאט״ ( אויף ראפאלעסקאן)  ,מע װיל איהם אומגליקליך
מאכען.
דא  ,אין דעם טומעלדיגען לאנדאן  ,זענען זײנע יםורים מיט
זײן מרה -שחורה מיט זײן חושד זײן געװארען נאך גרע־עז־  .און ער
האט געהאט דערצו געװיםע םבות  ,װי מיר װעלען דאס אין גיכען
ארויםזעהען  .בײ ראפאלעסקאן אין די אויגען האט האלצמאן דערמיט
אסך מעהר אנגעװאהרען  ,װי געװאונען  .װאם מעהר האלצמאן האט
אבגעלאכט און געשאלטען זײן שותס׳ם ברודער  ,אלץ מעהר האט רא-
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פאלעסקא צו איהם געצויגען און  ,אויף צו -להכעים האלצמאנען  ,גע־
װארען מיט ניםעל שװאלב דוקא אגוטער ברודער.
ראפאלעסקאן איז אט דער נפש געפעלען געװארען פון דער
ערשטער מינוט מיט אלע זײנע תנועות און פאסטעמקעם און אפילו
מיט דער שפראך  .ניסעל שװאלב  ,אז ער רעדט  ,חאפט ער אײן
װארט פאר׳ן אנדערן  ,קוים װאס מע פערשטעהט איהם  ,און מחמת
בטבע איז ער נישט קײן קלײנער ליגנער ( ער איז אײן אגענט פון
אגעזעלשאפט  ,און דאס רוב אגענטען זענען  ,זאלען מיר הונדערט
מאל מוחל זײן  ,גרויסע ליגנערס)  ,על־כן האלט ער אין אײן שװערען
זיך מיט מאדגע שװערענישען  :״װי איהר זעהט מיך א שװימענדיגען ! ״
אדער  :״איך זאל אזוי האבען אלעמענס גוטםו״ אדער  :״אויב איך
זאי א ליגען  ,זאלט איהר זיך דערװארגען מיט׳ן טיש ! ״ וכדומה אזעל-
כע שבועות  ,װאם ער זאגט זײ ארויס אזוי גיך  ,אין אײן אטעם,
אז איהר האט קײן צײט ניט חאפען מיט׳ן שכל דאם  ,װאם איהר
דערהערט ניט מיט׳ן אויער.
די ערשטע צײט האט
זיך
ניםעל
שװאלב אונטערגענומען בעװיי-
זען אונזער ױנגען העלד  ,װאס הײסט לאנדאן  .ער האט צוגעזאגט
איהם אויםפיהרען די גאנצע שטאדט אין אײן טאג.
אמת  ,אויםקוקען גאנץ לאנדאן אין אײן טאג איז אביםעל א
גוזמא  .נו  ,איז װאם? מארגען איז דען קײן טאג ניט ? און איבער-
מארגען? דער עיקר איז  ,װאס ניסעל שװאלב קען יד שטאדט לאנ-
דאן אויף אויסװײניג  ,און מיט איהם אז מע געהט  ,אדער מע
פאהרט  ,איז ניט אומעטיג  .דאס מויל מאכט זיך איהם ניט צו  .או-
מעטום  ,אויף יעדער גאם  ,כמעט אויף יעדען הויז  ,האט ער אײך צו
דערצעהלען אהיסטאריע  ,אגעשיכטע אדער אסקאנדאל  .און ניט נאר
סתם אהיסטאריע  ,אגעשיכטע אדער אםקאנדאל  ,נאר טאקי אײן
אמת׳ע מעשה  ,װאס האט זיך געטראפען דוקא פאר איהם אין די
אויגען און אפטמאל טאקי מיט איהם אלײן  .״װי איהר זעהט איהם א
שװימענדיגען און ער זאל אזוי האבען אלעמענם גוטס״
ניםעל שװאלב  ,אז ער דערצעהלט אײך עפיס  ,היפנאטיזירט
ער אײך  :ער האלט אײך בײ א האנד  ,אדער ער נעמט אײך אן בײ
אלאץ  ,קוקט אײך ארײן טיעף אין די אויגען ארײן און זעצט אײך
ארײן מיט די פינגער גלײך אין הארצען ארײן זײנע אגעשיכטע מיט
אלע ברעקעלעך  ,מיט אלע פישטשעװקעם.
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אט  ,למשל  ,הערט אשענם  :ער האט זיך אנומעלטען בעגעגענט
אין ״הײז־ -פאדק״ מיט אײנעם זעהר אגרויסען מאן  ,שיער ניט א
לארד  ,עפיס צעװערטעלט  .יענער איהם אזוי  .ער יענעם אזוי און
אזוי  .א װארט פאר אװארט  ...און חאטש איהר זענט זיכער  ,או די
גאגצע מעשה איז ניט געשטויגען  ,ניט געפלויגען  ,נאר ניםעל שװאלב
היצט זיך אזוי שטארק און לאכט בעת • מעשה אזוי געשמאק  ,אז
גיט-װילענדיג הױבט איהר אן צו טראכטען בײ זיך אין הארצען:
״װײסט איהם דער שװארצער יאהר— אפשר איז דאם אײן אמת?״. ..
מיט דעם פויגעל האט זיך עם אונזער ױנגער העלד בעפרײנ-
דעט  ,געװארען נפש אחת  ,אויםגעװעזען מיט איהם אלע מײזעגלעכער
און  ,איבערהויפט  ,אין אלע טעאטערן  ,אפערע-הײזער און קאנצער-
טען  .צײט האבען זײ געהאט איבערגענוג  ,װײל די גאסטראלירעגדע
טרופע ״האלצמאן  ,שװאלב עט קאמפאניע״ איז געװען בעשעפטיגט
אינ׳ם פאװיליאן-טעאטער מעהר ניט אז צװײ מאל אין דער װאך.
ראפאלעסקא האט זיך געפיהלט מיט זײן נײעם גוטען פרײנד
אין לאנדאן  ,וױ אפיש אין װאםער  .ער װאלט זיך געפיהלט נאך
בעסער  ,װען ניםעל שװאלב זאל ניט ארײנפאלען קײן אידעע מיטצו-
נעמען אויך די שװעםטער זײנע  ,די פרימאדאנא הענריעטא שװאלב.
ניםעל האט געװאלט  ,אז זײן שװעםטערל זאל אויך אנקוקען אװעלט,
זאל אויך הערען מוזיק  .״נישקשה  ,עם װעט איהר צו  -ניץ קומען״—
הןזט ער געזאגט  ,און געמײנט האט ער עפים אנדערש  .איהם האט
דער ברודער איזאק דעם ערשטען טאג נאך איבערגעגעבען  ,אז מע
בײדארף דעם ״יאט״ םערשלײערן פאר זײער שװעםטער ׳ פאר הענ-
ריעטען  .אניט  ,װעט איהם אט דער יאדישליװער האהן ( דאס מײנט
ער— דעם שותף האלצמאן) פער׳קנס׳ען פאר זײן שװעסטערל . ..
— פאר װעמען? פאר אט דעם גריגעם אגרעם?— האט זיך ני-
םעל שװאלב אויפגעחאפט און גענומען שטעלען ברײטע פים איבערן
צימער.
— אגרינער אגרעס— זאגסט דו? אנ׳עפעלע ו— מאכט צו איהם
איזאק שװאלב און שטעלט אװעק אויף איהם דאם רויטע פנים.
— קײ און שפײ !— ענטפערט איהם דער ברודער ניםעל און
הערט ניט אויף ארומצושפאנען הין און צוריק מיט זײנע ברײטע טריט.
אין ניסעלם קאפ ־האט מען געקאנט זעהען— ארבײט זיך עפיס
אװיכטיגער פלאן  ,אקאמבינאציע.

קאפיטעל פינף.
אמענש מיט

קאמבינאציעם.

ניסעל שװאלב איז א מענש מיט קאמבינאציעס  .אין זײן הויפט-
פראפעסיע רעכעגט ער זיך אפילו אלס אגענט  ,נאר פון דעם אליין
קאן מען אין לאנדאן קײן לעבען נישט מאכען  .מוז מען קאמבינירען.
און קאמבינירען קאמבינירט ניסעל שװאלב אלםדינג  ,װאס״ עס לאזט
זיך  .און דער אמת פאדערט  ,מע זאל דעם דאזיגען קאמבינאטאר גע-
בען א שבח הינטער די אויגען  ,אז זײנע קאמבינאציעס װײזען אויס
תחילת  ,דאכט זיך  ,משונה־װילד  ,קרום-פערדרעהט  ,רײן משוגע  ,נאר
נאכדעם קומט דאס אויס גלײך און גלאט  ,װאס גלאטער קאן שוין
גאר ניט זיין  .און טאמער מאכט זיך אמאל  ,ס׳איז נישט אזוי גלײך—
איז ער דאך ניט מעהר װי א מענש  ,און א מענש האט אמאל א
טעות.
ניםעל אלײן דערצעהלט  ,אז מיט זײנע קאמבינאציעס האט ער
שוין ניט אײן פירמא פערדרעהט דעם מח  ,געבראכען ריק און לענד.
שולדיג איז אבער נישט ער  .א םימן — מע זאל איהם געװען פאלגען
ביז׳ן סוף  ,וואלט אלסדינג געװען אנדערש  .דער גאנצער חםרון איז,
זאגט ער  ,װאם מע פאלגט איהם ניט  ,װײל מע פערשטעהט איהם
ניט  .פשוט  ,מענשען זענען בהמות  ,זאגט ער  ,אקסען  ,פערד  ,אײז-
לען  .קײנער פערשטעהט ניט קײן געשעפט ,אזוי װי ער  ,און קײנער,
זאגט ער  ,װײםט ניט  ,װאם הייםט א קאמבינאציע . ..
דאם ױדישע פאװיליאן-טעאטער זאל ארײנפאלען צו א קריםט אין
די הענד ארײן  -דאס איז אויך געװען ניסעל שװאלבם א קאמבינאציע,
אזוי װי ס׳איז געװען זײן קאמבינאציע אמאל  ,אז די אײנציגע ױדישע
צײטונג אין לאנדאן  ,״דער ױדישער קוריער״  ,זאל ארויכגעגעבען
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װערען דוקא דורך א קריםט  ,ניט דורך א ױדען  .װאס איז דער שכל ף
אט אזוי האט געװאלט ניסעל שװאלב און אט אזוי איז דאס טאקי
געװען.
אמת  ,״דער ױדישער קוריער״ האט געהאט א פנים פון א האנ־
טשירקע  ,װאם מע װישט מיט איהר די טעלער אין קיך  ,און דער
ארױםגעבער דער קריסט איז נעבאך ניזוק ונהרג געװארען  .ער האט
דערלײגט צום געשעפט פונקט אזוי פיעל פונט שטערלינג  ,װיפיעל ער
האט פערמאגט  .ער זאל געװען האבען מעהר  ,װאלט ער דערלײגט
מעהר  .נאר װער איז איהם שולדיג ? א גויעשער קאפ  .ניט געװאלט
פאלגען ניסעל שװאלבס פלאן — דרוקען דעם ״ױדישען קוריער״ צװיי
מאל א טאג  ,װי די ענגלישע צײטונגען טוען  .אינדערפריה און אויפ-
דערנאכט  .אי  ,די קשיא איז מיט א קל -וחומר  :מה -דאך יד לאנדאנער
ױדען װילען ניט קויפען דאס ױדישע בלאט אײן מאל אין טאג  ,װע-
לען זײ דאך צװײ מאל אין טאג אודאי ניט קויפען ? איז דער תירוץ:
אררבה  ,אט װײל צװײ מאל אין טאג  ,װעט מען ערשט קױםען  ,װא-
רום מע װעט װעלען זעהען  ,װאס קאן  ,א שטײגער  ,א ױדיש בלאט
דרוקען צװײ מאל אין טאג?
יד געשיכטע  ,ױי אזוי דאם פאװיליאן -טעאטער איז ארײגגעפאלען
צו א קריסט אין די הענד ארײן  ,איז אזוי אינטערעםאנט  ,אז מיר
געבען ױ דא איבער פאר אונזערע לעזער אין קורצען.
ניסעל שװאלב איז  ,װי זײן ברודער איזאק שװאלב  ,א גרויםער
ליעבהאבער פון טעאטער  .דאס ליגט שוין בײ זײ  ,אפנים  ,אין דער
משפחה  .דערצו האט ער טאקי אלײן אויך אמאל געהאט א שטי-
קעל שײכות צו ױדיש טעאטער  ,װי מיר װעלען ועהען װײטער  .דע-
ריבער איז ער פון תמיד אן געװען אײן אפטער גאסט  ,מע קאן זא-
גען  ,א שטענדיגער בעזוכער  ,במעט א תושב אין ױדישען פאװיליאן-
טעאטער  .נאר אין דער צײט  ,װאם דאם ױדישע לאנדאנער פובליקים
איז זיך געזעסען אין טעאטער  ,װי די שאף  ,און צוגעהערט אלע
נארישקײטען  ,װאם שלאגען צו דער גאל  ,און אויסגעהערט אלע זינגע-
רײען  ,װאס מע קאן פון זײ חלש׳ען  ,איז ניםעלם קאפ געװען פער-
נומען מיט אלערלײ קאמבינאציעס  .״פארװאם  ,למשל  — ,הןזט ער
זיך געטראכט — ,זאל דאס לאנדאנער ױדישע פובליקום ניט האבען א
רעכט ױדיש טעאטער  ,און נישט אײן טעאטער  ,נאר טאקי גאנצע
דרײ טעאטערס  :פאר דראמא בעזונדער  ,פאר אפערעטען בעזונדער און
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פאר ערנםטע אפערע בעזונדער? מיט אזעלכע דרײ טעאטערס קאן מען
דאך אײנגעמען די זועלטי .אין אזא טעאטעד װעט שוין אנשטעהן צו
קומען דער ױדישער אריסטאקראטיע אויך ׳ און רויטשילד אלײן אויך.
דער עיקר — א שען הויז און רעכטע ארטיסטען  .איז א הויז דארף
מען ניט קײן שענערם  ,װי דאם פאװיליאן-טעאטער  .א ב -םעל אונטער•
פרישען — װערט דאס א גן-עדן  .און ארטיסטען? א דאגה מיט ארטים-
טען\ און װאו איז אמעריקא? װינציג ״סטארס״ פארהאן אין אמעריקא ?
פאר געלד קאן מען אראבברענגען ניט נאר אדלערן פון נױ-יארק
נאר אפילו סאררא בערגארד פון פאריז  ,און פאר נױט װעט מען זיך
דערװײל בעגעהן מיט די קלאפערס  ,װאם זענען דא אין לאנדאן ,צו-
שמעלצען צו זײ זײן שװעםטערל  ,די פרימאדאנא פון זײן ברודערס
טרופע ״האלצמאן  ,שװאלב עט קאמפ.״  ,מיט דעם ױנגען ארטיסט
לעא ראפאלעסקא פון בוקארעשט  ,וגאס עס קלינגט מיט איהם איצט
די װעלט.
דאס איז געװען אין דער צײט ׳ װען די צװײ ברידער האבען
געהאלטען סאמע אין רעכטען איבערשרײבען זיך װעגען קומען קײן
לאנדאן אויף גאסטראלען  .אין יענער צײט האט ניסעל שװאלב אויפ-
געגעבען במעט אלע זײנע געשעפטען און האט זיך אבגעגעבען איג-
גאנצען נאר מיט זײנע דרײ טעאטערס  .עם זענען געפלויגען בריעף
קײן עסטרײך צו זײן ברודער  ,בריעף קײן אמעריקא  ,בריעף קײן
רוםלאנד  ,און אפילו יאהאגעסבורג און בוענאס-אײרעס האט ער אויך
ניט פערגעסען  .ער האט נישט דורכגעלאזט װאו ערגיץ א ױדיש טע-
אטער אדער א ױדישע בעריהמטהײט  .און פון אומעטום זענען געקומען
ידיעות  ,װאס מע קאן מיט זײ זײן צופרידען  .עס האט זיך געשניטען
אויף א דרך  .אײן זאך נאר איז איהם געבליבען דורכצוזעצען  ,גאר
אקלײניגקײט :
װאו נעמט מען געלד ? . ..
איז
אבער
אונזער
קאמבינאטאר ניט אזעלכער  ,װאס שטעלט זיך
$ב אין האלבען װעג  .ניםעל שװאלב איז א מענש  ,װאס געהט גלײך
און האט פײנט איבערקלויבען  ,און דערצו איז ער נאך א גרויסער
מוצלה אויך  .אט װעט איהר הארכען א שענס.
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קאפיטעל זעקס.
מע בעדארף

האבען

גליק.

אײנמאל  ,אין אחמורנעם נעבעל-טאג  ,װי עם גיט זיך אױם
־אין לאנדאן  ,װען די גאנצע שטאדמ זעהט אוים ,װי מצרים אין די
דרײ פינסטערע טעג  ,אזוי אז אפילו די אנגעצונדענע לאמטערנעס
אין מיטען העלען טאג זענען ניט אימשטאנד צו פערהיטען  ,אז פום-
געהער זאלען זיך ניט צובוצקען מיט די שטערנם  ,איז אונזער זשע-
ניאלער קאמבינאטאר ניםעל שװאלב אװעק אין קאנטאר ״העטשקינם
בראס  ,לימיטער״ ,װאס אין םיטי לאנדאן  .דארט האט ניםעל שװאלב
זײן הויפט -אגענטור פון נײה-מאשינען  ,װעלאסיפעדען  ,אויטאמאבילען
עט צעטערא.
דאס הויז ״העטשקינס בראס  ,לימיטער״ געהערט צו צװײ רײ-
כע ענגלענדער  ,געברידער העטשקינם  ,פון װעלכע אײנער  ,דער על-
טערער  ,פערברענגט כמעט זײן גאנץ לעבען אין דער שוײיץ  ,קלע-
טערט אויף די םאמע הויכע אלפען -בערג און איז נאך ניט גע׳הרג׳עט
געװארען  ,און דער ױנגערער  ,דער ,װאס מיר האבען איהם בעגעגענט
.בײם באהנהויף  ,דער פיהרט די געשעפטען.
געטראפען הןןט איהם ניסעל שװאלב שטעהן בײ אהויכען דעסק,
בײם איבערקוקען די קארעספאנדענציע פון דער פאסט  .באלד נאכ׳ן
ערשטען ״גוד מארנינג״ ,האט איהם שװאלב געבעטען  ,ער זאל אװעק־
לײגען אלע געשעפטען און זאל איהם אויסהערען  :ער האט איהם גע-
בראכט צו טראגען א״ביזנעם״ ,װאם נאר אײן מאל אין זיבענהונדערט
יאהר טרעפט זיך אזא גליק.
דער ױנגער העטשקינם האט אװעקגעלײגט די פאסט  ,אװעקגע-
זעצט זיך מיט זײן אגענט אטשער קעגען אטשער  ,פערקאטשעט די
ברײטע קעסטעלדיגע הויזען ארויף  ,איבער די דארע קנעכלעך  ,און
— 57
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קאלט  ,אהן װערטער  ,ארויםבעװיזען איד.ם ׳ אז ער איז אנגעברײט
אויסצוהערען  ,װאס פאר אמין ״ביזנעם״ דאס איז  ,װאס נאר אײן
מאל אין זיבענהונדערט יאהר טרעפט זיך אזא גליק.
אין אלאנגער רעדע  ,מיט זעהר אשענער שפראך  ,מיט אסך
פארבען ׳ האט איהם ניסעל שװאלב אויםגעמאלט די לאגע פונ׳ם ױ-
דישען טעאטער בכלל און םונ׳ם לאנדאנער פאװיליאן -טעאטער בפרט.
נאכדעם האט ער איהם צולײגט אגאנצען פלאן פון דרײ טעאטערםג
פאר ערנסטע אפערעס  ,פאר אפערעטען און פאר דראמאטען  .דערבײ
אזעלטענע געניטקײט אין די זא-
האט ניסעל שװאלב ארויםבעװיזען
כען  ,װאם דענען שײך צו טעאטער  ,קונסט און מוזיק  .נאכדעם האט
ער איהם ארויסגעלײגט אגאנצען פאק מיט בריעף און דעפעשען פון
פערשידענע ןןרטיסטען פון דער גארער װעלט און אויסשניטלעך פון
גאזעטען  .דאס אלסדינג האט ער איבערגעזעצט איהם פון ױדיש אויף
דער ענגלישער שפראך ׳ און צום סוף האט ער געבראכט אײן אוים-
בע-
שטערלינג מע
פונט
װיפיעל
פיהרליכע קאלקולאציע :
שטערלינג מע
פונט
װיפיעל
ארײנלײגען און
דארף
ארויסנעמען.
װעט
לויט דעם דאזיגען קלארען חשבון איז אויסגעקומען  ,אז אין
עטליכע יאהר ארום קאן מען אװעקקויפען פאר אײן אײגענטום ניט
נאר דאס פאיױליאן -טעאטער׳ נאר אט דאס הויז  ,מיט נאך אהויז
מיט נאך דרײ הײזער אין סיטי לאנדאן.
אין דער גאנצער צײט ׳ װאם ניסעל שװאלב האט גערעדט  ,איז
מיסטער העטשקינס געזעםען און אלץ געטראכט  ,װאס פאר א שײכות ,
למשל  ,קאן האבען צו ״העטשקינס בראס ׳ לימיטער״ אט דער גאנצער
געשפרעך ? קײן נײה -מאשינען בעדארף מען צו אטעאטער  ,דאכט זיך,
ניט האבען  .בײסיקלעך ( װעלאסיפעדען)  -אויך ניט  .םײדען אפשר
אײן אױטאמאביל  .איז איבער אײן אויטאמאביל אזוי פיעל רײד ? ! . ..
מיסטער העטשקינס האט די גאנצע צײט געקוקט דורכ׳ן פענם-
טער אויף דער גאם  ,חאטש מע האט דארט ניט געזעהען גארנישט ,
און געקלאפט זיך מיט אײן פינגער איבער די דרײ גאלדענע צײהן״
ער האט אלץ געװארט ׳ ביז דער אגענט װעט אמאל ענדיגען  .און אז
יענער האט זיך גוט אנגערעדט  ,האט זיך מיםטער העטשקינס אויסגע-
דרעהט מיט׳ן פנים צום אגענט און אקוק געגעבען איהם אין די אוי-
גען אריין  ,װי אײנער רעדט  :״װאס זשע איז דער הױצא לנו מזה ? ״. ..
! 1פ=םפ
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ניסעל שװאלב האט דעם קוק  ,אפנים  ,פערשטאנען  ,האט ער
איהם קורץ און שארף ערקלערט  ,װאס ער וױל  .ער װיל  ,פער-
שטעהט איהר מיך  ,אז ער  ,העטשקינס  ,זאל אײנגעהן אויף דער
קאמבינאציע  .בעת -מעשה האט איהם ניסעל שװאלב ארײנגעקוקט אין
פנים״— װאם פאר אײן אײנדרוק האט געמאכט אויף איהם די דאזי-
גע קאמבינאציע?
אויף דעם דאזיגען קאלטען פגים איז אבער נישט געװען אי-
בערצולײענען— איהר זאלט זאגען— אײן אות אפילו  .קאלט איז דאר-
טען געװען  ,וױ אויפ׳ן שפיץ פונ׳ם מאנטבלאן  ,און רוהיג  ,װי אויפ׳ן
פערגלױוערטעןים  .מיםטער העטשקינס האט מעהר ניט אז אזיפץ
געטאן  ,אויפגעשטאנען  ,זיך א קראץ געגעבען מיט אײן פינגער אי-
בערן קנאפ  ,װאס אויף זײן רויטען האלז  ,שלעפעריג אזאג געגעבען:
״אלל-רײט״  ,אויסגעצויגען דעם אגענט צװײ פינגער פון דער רעכטער
האנד  ,געהײםען קומען נאך אײן ענטפער אויף דער קאמבינאציע
מארגען דרײ פערטעל אויף צװעלף.
װאס פאר אײן ענטפער מיסטער העטשקינס האט געגעבען—
דארפען מיר שוין ניט זאגען  .טאקי נאר אזא מוצלח  ,װי ניסעל
שװאלב ,האט געקאנט געראטען דורכצוזעצען אזא װילדע קאמביגאציע.
מע בעדארף ניט קײן שכל  ,פרײנד לעזער  ,מע בעדןןרף ניט
קײן קענטענישען— מע בעדארף נאר הןןבען גליק.
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קאפיטעל
די

זיבען.

מוזיקאלישע

משפחה

צום חזן —,האט זיך אנגע-
— הײנט אויפדעדגאכט געהען מיר
רופען אײנמאל ניםעל שװאלב צו זײן נײעם ױנגען פרײנד  ,צו רא״
פאלעסקאן •
דערהערט דאס װארט ״חזן״  ,האט דאם ראפאלעסקאן געגעבען
א שטויס אין הארצען און א הויב אויף פונ׳ם ארט  .זײן אמאליגער
רבי  ,ישראלי דער חזן פון האלענעשטי  ,איז איהם פלוצים געקומען
פאר די אויגען  ,און מיט א קלאפענדיג הארץ האט ער א פרעג געגע־
בען ביי זיין נײעם גוטען ברודער:
— װאםער חזן ?
— דער לאמזשער חזן ,אט דער ,װאס איז געװען מיט דער חא-
ליאסטרע אין טעאטער  .האסט שוין פערגעסען ? ( ניסעל שװאלב איז מיט
זיין נײעם ױנגען פרײנד שוין לאנג אויף ״דו״) .
— אאא ? — ציהט אוים ראפאלעסקא  ,און ער דערמאנט זיך  ,אז
אנימעלטען אין פאװיליאן  -טעאטער  ,צװישען די ןזקטען  ,האט איהם
ניםעל שװאלב צוגעפיהרט הינטער די קוליסען עפים א געלען ױדען מיט
װאט אין די אויערן  .גאכ׳ן ױדען איז נאכגעגאנגען א גאנצע חאליאס-
טרע קינדער  ,ױנגלעך און מײדלעך  .װיפיעל קינדער דארטען איז גע-
װען — געדענקט ער ניט  .נאר דאם געדענקט ער  ,אז געװען זענען
דארט מעהר רויטע אײדער שװארצע  ,און אלע מיט לאכעגדיגע פנימ׳-
לעך און שעלמישע אויגעלעך.
פארשטעלענדיג איהם די דאזיגע חאליאסטרע  ,ה ;זט איהם ניםעל
שװאלב— טאקי זײ אין יד אויגען — אבגעלויבט דאם דאזיגע געזינדעל
אין טאג ארײן  ,דערצעהלט גוזמאות  ,מיט געשיכטעס  ,מיט םקאנדא-
לען  ,און גיך  ,אײן װארט איבערן אנדערן  ,מיט פײער און מיט
=)ח=שב

טט —

נע ■

ונד.

שװערענישען
 ,װי זײן שטײגער איז  .נאר די אלע מעשױת זענען רא-
פאלעסקאן
דעמאלט
,
אינ׳ם טעאטער-טארעראם  ,אין אײן אויער ארײן׳
פונ׳ם
אנדערן
ארוים  .ראפאלעםקא איז שוין געװאוינט געװארען  ,אז
אויף
יעדער
מעגשען האט ניסעל שװאלב א מעשה  ,און א מעשה מוז
זיך עגדיגען בײ איהם מיט א סקאנדאל.
איצט ,
געהענדיג אהין מיט אװיזיט  ,האט איהם ניםעל שװאלב
גאך א מאל
איבערגעחזרט
,
װאם
פאר
א זעלטענע מוזיקאלישע משפחה
דאם איז :
א
געזינדעל
פון
לויטער
זינגער און מוזיקער  .פון דעם טא-
טען דעם
חזן
ביז׳ן
קלענסטען קיגד  ,װאס איז נאך ניט אלט קײן
פיער
יאהר
,
זינגען
זײ
און שפיעלען אויף אלע אינסטרומענטען.
—
מײנסט
אפשר
,
§
ז
עמיצער האט זײ געלערנט? חא -חא 1בײ
דעם דאזיגען
חזן װערען געבוירען קינדער פארטיגע מוזיקער פון דער
מאמעס בויך— איך זאל אזוי האבען אלעמענם גוטםז
אזוי
לאזט אויס ניםעל שװאלב און חאפט זיך ארײן מיט רןז-
םאלעסקאן
אין
א
ױדיש
געװעלבעל
,
און הײסט זיך געבען ברויט און
װארשעװער
װאורשטלעך
און
געזאלצעגס ״און_עפיס גאך״  .גיסעל שװאלב
קוקט ארײן אין די געזאלצענע זאכען און בעלעקט זיך.
— צו
װאונדערט  .װאם איז דאס פלוצים ?— פרעגט איהם ראפאלעסקא פער-
—
״כיבוד״ —,מאכט צו איהם גאגץ ערגסט גיםעל שװאלב —.
זײ מוזען
דאך עפים האבען  ,מיט װאס אונז מכבד צו זײן  .און אגב
װעלען זײ
טאקי אלײן אויך עפים איבערבײסען  .ארעמע לײט ,קבצנים,
חא-חא ,
םטײטש
קבצנים
!
מע
זאל
זײ
ניט אונטערהאלטען  ,װאלטען
זײ דא
,
אינ׳ם
דאזיגען
לאנדאן
,
אם־ירצה-שם  ,אויסגעגאנגען פון הונ־
גער .
א
קלײניגקײט
?
קײן
עין
הרע  ,אזא געזינדעל .י פיקערס א םך ,און
פערדיענערס
,
ברוך
השם
,
נישט
אײנער  .ס׳איז אבער נאר דערװײל,
כל -זמן די
קינדער זענען קינדער  .לאזען זײ זיך נאר געבען א חןופ
אויף די
פיס
,
װעלען
זײ אגשיטען זזט די שטוב מיט גאלד  ,װי רו
זעהסט
מיך
א
שװימענדיגען  ...פאװאלי ,װי דו געהםט  .ם׳איז דא םינם-
טער
און
טאטען .גליטשיג און וחלקלקות  .קאנסט נאך חלילה בלײבען אהן א
אזוי
מאכט ניסעל שװאלב צו ראפאלעסקאן ,און רײבט א שװע-
בעלע גאך
א
שװעבעלע
,
און
בײדע
לאזען זיך פארזיכטיג אראב ערגיץ
אין א
קעלער
ארײן
,
אדער
גלאט
אין א גרוב  ,און טרעטען ןזרײן אין

 8מין ןזפארטאמענט  ,װאם ס׳איז שװער צו טרעפען״ װאו איהר גע־
פיגט זיך  .א קיך ניט קײן קיך  ,א קאמער ניט קײן קאמער  .נאר
ברײט און לאנג  ,און בעטלעך— װי אין א בקור־חולים  .די װענד בע־
האנגען מיט אלערלײ מוזיקאלישע אינםטרומענטען  .אין מיטען שטוב
שטעהט א גרויסער אויםגעדיענטער פארטעפיאן אפען  ,און זזקלײןמײ־
דעלע פון א יאהר זעקס־זיבען און אפשר אכט (ניסעל שװאלב זאגט,
אז זי איז נאך ניט אלט קײן פיער— טא ! לאמיר איהם צוליעב טון)
מיט רויטע הערלעך זיצט און ציהט פונ׳ם אינסטרומענט מורא׳דיגע
קולות  .יעדענפאלס  ,ניט די קולוח  ,װאס דאס קינד װיל  .מע דארף
איהם אבער מוחל זײן  ,דעם דאזיגען זקן  .ער האט שוין זײגס אבגע־
שפיעלט  .אײן אנדערער אין זײנע יאהרען װאלט שוין לאנג אנגע־
שפארט העט-װײט  ,ערגיץ אויף א בױדעם .. .
דערזעהען די ארײנגעקומענע געסט  ,װארםט אװעק דןןס זעקס־
זיבען־אדער־אכט־יעהריגע מײדעלע  ,װאס ,איז נאך ניט אלט קײן פיער
יאהר  ,דעם זקן דעם פארטעפיאן און טוט זיך א לאז צו ניםעל שװאלב
אויף די הענד מיט א געשרײ־אויס:
— דער פעטער ניםעל איז געקומען ז דער פעטער ניםעל .י .י
װי אין טעאטער אויף דער םצענע  ,האבען זיך אנגעהויבען בע־
װײזען אײנס נאך דאם אנדערע עפים פון אײן אונטערטיר פארשוינען:
ױנגלעך און מײדלעך  .װיפיעל— װײםט מען ניט  .נאר מעהר רויטע
װי שװארצע  .טאקי דיזעלבע  ,װאם ראפאלעסקא האט זײ געזעהעןבײ
זיך  ,היגטער די קוליםען  ,אלע מיט לאכענדיגע פנימ׳לעך און מיט
שעלמישע אויגעלעך  .נאך זײ טרעט ארוים אויך דער םאטער  ,דער
לאמזשער חזן אלײן  ,אױד א רױטער  ,װאם האלט שױן בײ װערען
גרוי  .נאך א יאהר צװײ־דרײ— און פון זײנע רויטע האר װעט גישט
בלײבען קײן םימן אפילו ,אז זײ זענען אמאל געװען רויט  .םונדעסט־
װעגען האלט ער זיך גאך גאנץ פעסט און גלײך און ציכטיג־זויבער.
די אויגען גלאנצען און די הענד ציטערן  ,װי בײ אלע הונגעריגע .גאר
אמכה— דאם פנים דארף גישט זאגען  ,װאם אין בויך טוט זיך . ..
— קודם לאמיר זיך נעמען עפים צובײסען —,זאגט ניסעל שװאלב,
רײבט א האנד אן א האנד און בעלעקט זיך  — .איך בין טױט־הוגגע־
ריג  ,װי זזיהר זעהט מיך א שװימענדיגען.
און רעדענדיג  ,ביגדט ער אויף די פעקלעך מיט׳ן אײנגעקוים־
טען עסענװארג און געמט זיך דער ערשטער צו דער ארבײט מיט אזא

ע׳ונד.

.מין אפעטיט  ,גלײך װי עס װאלט באמת געװען בײ איהם נאך תענית.
— װאס זיצט איהר  ,װי די מחותנים אויף 8פ־עמדער חתונה?—
צושרײט ער זיך אויפ׳ן מוזיקאלישען געזינדעל  .הויבט זיך אויף פרי-
הער דער לאמזשער חזן מיט די הונגעריגע אויגען און מיט די ציטע-
ריגע הענד  ,געהט צו בלומרשט אזוי זיך ׳ פון ױצא װעגען  .יענער
בעט ׳ קאן מען ניט זײן אזוי גראב  ...און נאך איהם— די גאנצע
חאליאסטרע קינדער  ,װעלכע ס׳איז גלײך צו דערקענען״ אז דער אפע-
טיט איז בײ זיי  ,דאנקען גאט  ,נישט צו פערזינדיגען  .ביםלעכװײז
װערט לעבעדיגער -לעבעדיגער׳ און די ארבײט געהט אװעק אזוי גע-
שמאק  ,אז אוגזער ראפאלעסקאן נעמט אויך אן א יצר-הרע צום עםען.
— זיץ׳ נעם  ,ברעך  ,שנײד׳ קײ׳ שעם דיך ניט ! ביזט דא
צװישען הײמישע׳ צװישען אײגענע —,גיט איהם אונטער ניםעל שװאלב
חשק ׳ און די חאליאסטרע קוקט אויפ׳ן ױנגען ארטיסט מיט אזעלכע
פרײנדליך  -נײגיריגע אויגען  ,אז ער הויבט אן פיהלען זיך דא גאנץ
הײמיש  ,טאקי װי צװישען אײגענע  .פון װאנען האט זיך גענומען צו
איהם פלוצים אזא אפעטיט צום עםען ? פארװאס פיהלט ער זיך דא
אזוי װארעם  ,אזוי פרײ ׳ אזוי לעבעדיג? _ א מאדנע-מאדנע געזינדעל !
די גאנצע צײט פונ׳ם עסען הערט ניסעל שװאלב ניט אויף צו
שיטען מיט רײד און מיט װערטלעך  .םאר יעדען האט רע א בעזונדעד
װערטעל מיט אײן אנדער צונעמעניש  .ניםעל שװאלב רעדט  ,און די
חאליאסטרע  ,עסענדיג  ,קאטשעט זיך פאר געלעכטער  .נאר דער פא-
טעד ׳ דער לאמזשער חזן׳ טוט זײן זאך ערנםט  ,װישט זיך אלע מי-
נוט די ליפען און עסט װײטער  .נײן  ,אונזער ױנגער העלד ׳ זינט ער
איז נע -ונד  ,האט ער זיך אזוי גוט ניט געפיהלט׳ װי איג׳ם דאזיגע;
געזינדעל  .אזוי גוט ,און בעקװעם ,און הײמליך ,און פרײ ,און לע-
בעדיג.
אבגעגעסען׳ טוט ניסעל שװאלב א װאונק צום לאמזשער חזן ׳ אין
דער לאמזשער חזן  ,גוט אויסגעװישט די ליפען שוין אויף דער רעכ-
טער אמת און איבערגעלײגט די װאטע אין די אויערן  ,טוט ער א
קאמאנדעװע צו דער חאליאםטרע  ,מע זאל זיך נעמען צו די כלים׳
געבען לכבוד יד געסט א שטיקעל קאנצערט.
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קאפיטעל אכט •
שפיעלט דעם חתן

ווײנענדיגס.

*אס ״שטיקעל קאנצערט׳  /װאם דאס מוזיקאלישע געזינדעל האט
*עגעבען  ,איז געװען נישט קײן שטיקעל  ,נאר א גאנצער  ,א זעלטע־
קאנצערט  .אײנער פון די קאנצערטען  ,װאס מע קאן זײ ניט
גער
פערגעסען קײנמאל  .אחוץ דעם  ,װאם דא זענען געװען אלע מינים
מוזיקאלישע אינסטרומענטען  :פידעל  ,פלײט  ,טשעלא  ,פיאנא  ,באס,
צימבעל  ,ארפא און קעסעלפױק  ,און אויסער דעם  ,װאם דאס שפיע-
לען גופא איז געװען מײסטעריש־גרױסארטיג  ,מיט׳ן בעסטען אנסאמבל,
דער דאזיגער פאמיליען-ארקעסטער  ,װאס איז בעשטאנען פון
האט
האלב־נאקעטע און גאנץ -בארװיםע קינדער  ,אוגזער ױנגען העלד גלאט
ביז טרערען  .קוקענדיג אויף דער דאזיגער  ,פון גאט גע-
געריהרט
בענשטער ,נאר ארעמער קאפעלע  ,קומען איהם אויפ׳ן קאפ אלערלײ
 .אין דער גאנצער צײט פון זײן נע -ונד זײן אויף דער
מחשבות
װעלט האט ער זיך שוין אנגעזעהען גענוג טאלאנטען  ,װאס װאלגערן
זיך בײ אונז אויפ׳ן מיסט  .קײנער אינטערעסירט זיך ניט דערמיט.
קײנעד קוקט זיך ניט ארום  .״נישטא  ,נישטא בײ אונז קײן מעצענא-
 —,טראכט ער זיך  ,און ער דערמאנט זיך אנ׳ם לעמבערגער מע-
טעך
צענאט  ,אנ׳ם דאקטאר לעװױס־לויתן  ,װאס פערמאגט אפשר אהאל-
בען מיליאן  .דער דאזיגער דאקטאר האט זיך תחילת ארויסגעשטעלט
פאר אליעבהאבער פון קונסט  ,פאר אמעצענאט  ,און אז ם׳איז געקו-
צו עפים  ,האלצמאן האט איהם נאר געגעבען אנצוהערעניש װע-
מען
גען שטיצע  ,אזוי האט זיך בײם דאקטאר איבערגעביטען דאם פנים,
צוגעזאגט  ,אז ער װעט קומען צו זײ אין טעאטער ארײן— און אגו-
טאג  ,מעהר האט מען איהם ניט געזעהען  ...״איך— טראכט זיך
טען
ראפאלעסקןן— לאמיך נאר װערען זעלבסטשטעגדיג און אלײן אנהוי-
ו;
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בען פערדיענען געלד  ,נעם איך אט אזא מין געזינדעל ארויס פון
דער דןזזיגער בלאטע און געב זײ די װעלט צו זעהען״.. .
ראפאלעסקא פאנטאזירט  ,װי אלעמאל  ,גאלדענע חלומות  ,און
דער בארװיסער ארקעסטער הערט ניט אױף צו בעװײזען זײנע װאונ-
דער  .אין דער צײט ,װאם די קאפעליע שפיעלט און ראפאלעסקא בע-
װאונדערט און פאנטאזירט  ,זיצט ניםעל שװאלב אין אװינקעלע מיט
דעד מוטער פון די דאזיגע געבענשטע קינדער  ,אױדינע מיט ארוי-
טען פאלשען פאריק אויפ׳ן קאפ ׳ װאס װעט דערפאר קײנמאל ניט
װערען גרוי  ,און רעדט און דערצעהלט און שװערט  , ,װי איהר
זעהט איהם א שװימענדיגען״ און ״ער זאל אזוי האבען אלעמענס
גוטס״ .. .
עס איז שוין געװען שפעט בײנאכט  ,אז ניסעל שװאלב איז גע-
גאנגען מיט זײן ױנגען פרײנד אהײם צוריק פון דער מוזיקאלישער
משפחה  .דאס לאנדאנער װײטשעפעל איז נאך געװען בעלײכט מיט
אלע לאמטערנעס  .נאר אויסער דעם הויכען פאליםמען מיט די לאנגע
פיס  ,האט מען שוין נישט בעגעגענט קײנעם  .אונזער ױנגער העלד.,
װאם איז בטבע א שװײגער  ,אײן אבגעװאויגענער  ,אבגעמאםטענער
חאראקטער  ,איז שוין לאנג ניט געװען אזוי אויפגערעגט  ,װי אין דעם
דאזיגען אװענד  .ער איז מיט אמאל געװארען רעדענדיג  .ער האט
גע׳טענה׳ט צו זײן נײעם גוטען ברודער ניםעל ,שװאלב און געמאכט
מיט די הענד:
—סטײטש  ,סטײטש ! אזעלכע געבענשטע קינדער  ,אזעלכע געבענש-
טע הענד ! װאלגערן זיך אין אזא בלאטע  ,ליגען אין אזא גרוב ! װי
איז דאס מעגליך  ,אז אין אזא שטאדט  ,װי לאנדאן  ,זאל זיך נישט
געפינען צװישען ױדען חאטש אײן מעצענאט  ,װאס זאל שטיצען די
דאזיגע מוזיקאלישע פאמיליע?
— װאס רעדםט דו  ,קינדענױ  ,מעצענאט? — רופט זיך אן צו
איהם ניםעל שװאלב ,און זײן שטימע הילכט איבערן װײטשעפעל אץ
דער דאזיגער נאכט  — .אט װעל איך דיר דערצעהלען א שענערע זאך,
װעסט דו אראב פון זינען ! פארהאן בײ אונז אײנער — דו רופםט עס
א מעצענאט  .ער איז א רוסישעד ױד  .געװען אמאל  ,קײן עין -הרע,
אנ׳אבױן  ,הײנט איז ער א ױד א מיליאנער  ,אויף אונז בײדען געזאגט
געװארען  .סטעלמאך הײסט ער  ,דער דאזיגער מעצענאט.
— סטעלמאך?
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ראפאלעסקא איז שטעהן געבליבען  .עם דאכט זיך איהם  ,אז ער
ד .אט ערגיץ געהערט שוין דעם דאזיגען נאמען  ,װאס האט א שײכות
צו רײזלען  .נאר ער קאן זיך ניט דערמאנען  ,װאו  . ..דערזעהען  ,אז
ראפאלעסקא איז שטעהן געבליבען  ,רופט זיך אן צו איהם ניסעל
שװאלב:
— זעה נאר  ,איך האב גאך גאר נישט אנגעהויבען צו דערצעה•
לען  ,איז ער שוין ארויס פון די פלים  .הער בעסער װײטער  .בעקאנט
האב איך מיך מיט דעם סטעלמאכען אט דא ניט לאנג טאקי  ,אין
פאװיליאן -טעאטעד  .ער איז אנ׳אפטער געהער אין טעאטער  .א שטאר-
קער ליעבהאבער פון ױדיש טעאטער און א מבין אויף מוזיק  .מחמת
זײן זוהנדעל  ,גרישא סטעלמאך  ,איז א בעריהמטער פידלער  ,א װאונ-
דער-קיגד  .ער האט שוין געשפיעלט װיפיעל מאל בײם קעניג אין
הויף  .און דורך איהם  ,דורכ׳ן זוהנדעל הײסט עס  ,איז ער דאס אזוי
רײך געװארען •
ראפאלעסקא האט זיך שוין דערמאנט  ,װער דער סטעלמאך איז
און װאס פאר א שײכות זײן זוהנדעל האט צו רײזלען  .און די מעשה
מיט׳ן מעצענאט  ,װאם ניסעל שװאלב דערצעהלט איהם דא  ,בעקומט
בײ איהם א גאנץ בעזונדערן אינטערעס׳ און ער טוט א פרעג בײ זײן
נײעם גוטען פרײנד:
_ אלזא  ,װאו געפינט ער זיך  ,אט דער  . ..איך מײן  ,אט דער
בעריהמטער פידעלשפיעלער?
• חאפ -זשע ניט ! — מאכט צו איהם ניםעל שװאלב  — .איך
האלט נאך ניט בײם זוהן  ,איך האלט ערשט בײם פאטער  ,בײ׳ם
■מעצענאט הײםט עס  ,װי אזוי מיר האבען זיך מיט איהם בעקאנט.
בעקאנט האפען מיר זיך מיט׳ן דאזיגען שמינדער בגעץ אין בופעט,
צװישען די אקטען  .איך זעה עפים א ױדעל דרעהט זיך מיר ארום
און קײעט און קוקט אויף מיר מיט אױגען  .ער אויף מיר  ,איך אויף
איהם  .א װארט פאר א װארט , —:פון װאגעט איז א ױד ? איהר זענט
מיר  ,זאג איך  ,עפים קענטליך״  .״איך בין  ,זאגט ער  ,םטעלמאך״.
—״אזוי  ,זאג איך  ,זענט איהר  ,הײסט עס  ,טאקי סטעלמאך אלײן?
זאגט -זשע מיר  ,זאג איך  ,מיסטעד סטעלמאך  ,פון װאסערע םטעלמאכם
זענט איהר דאס  ,אײגענטליך גערעדט?״  ...קוקט ער מיך אן מםתמא,
װי א חושימ׳דיגען  ,און מאכמ צו מיר מיט א בדוגז׳ליכען געלעכטערל ג
״װאס הײסט — פון װאסערע םטעלמאכם? איהר האט ניט געהערט,
3
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זןןגט ער  ,קײנמאל דעם גאמען גרישא סטעלמאך ? חא-חא  ,א ױד,
זאגט ער  ,זיצט אין לאנדאן און װײסט ניט ׳ אז ס׳איז דא א גרישא
סטעלמאך אויף דעד װעלט ׳ װאם האט שוין געשפיעלמ װיפיעל מאל
בײם קעניג אין הויף״  - ...״אז ס׳איז דא אין לאנדאן  ,זאג איך  ,א
גרישא סטעלמאך  ,װאס שפיעלט בײם קעניג אין הויף  ,דאס  ,זאג איך,
װײם איך  ,חאטש איך בין אין הויף  ,זאג איך  ,ניט אזא אפטער
ארײנגעהער  .נאר װאם געהער ער זיך  ,זאג איך  ,אן מיט אײך ?״
צולאכט ער זיך נאך שטארקער און רופט זיך אן צו מיר מיט גדלות:
,װאם ער געהער זיך אן מיט מיר? חא-חא .י איך בין זײנער א טאטע׳.
—״מזל-טוב  ,זאג איך  ,אז װאויל איז דעם זוהן  ,װאם האט אזא טאטען״.
און אט אזוי האבען מיר זיך צורעדט  .דאס הײסט  ,רעדען האט  ,אײ-
גענטליך  ,גערעדט אט דער לץ  .ער האט פײנט  ,אז יענער רעדט.
ער האט בעסער ליעב אלײן רעדען  .ובפרט  ,אז ער צורעדט זיך פון
זײן גדישען  ,װעסט דו איהם ניט אבשטעלען מיט קײן צעהן פערד.
טראטאטא ! טראטאטא ו גרישא-קעניג-קאנצערט-מוזיק  . . .א מעשה אהן
אג׳עק .י שלאג איך איהם איבער אין מיטען  :״איך זעה  ,זאג איך  ,אז
איהר זענט א מבין און א ליעבהאבער פון מוזיק  .אויב איהר װילט,
זאג איך  ,הארכען א ביםעל רעכטע מוזיק  ,װעל איך אײך פיהרען,
זאג איך  ,אין אנ׳ערטעל  ,און דוקא אהן געלד  ,װעט איהר הערען,
זאג איך  ,װאס הײסט מוזיק אויף דער װעלטד  .. .מאכט ער צו מיר:
.אך  ,מיט׳ן גרעםטען פערגעניגען  .בײ מיר  ,זאגט ער  ,איז ױדיש
טעאטער  ,מוזיק און נאך אזעלכע זאכען אזוי טײער  ,אז איך װעל
אײך געהן  ,זאגט ער  ,דרײ מײל צו-פום״  —.״אויםגעצײכענט !— טראכט
איך מיר  — .גאט אלײן האט דיך צוגעשיקט  ,דו גראבער פעמפיק !
אפשר איז בעשערט  ,אז דורך דײן זכות זאל די ארעמע משפחה גע-
האלפען װערען?״  ...הקיצור  ,מיר האבען אבגעשטעלט א טאג  ,גענו-
מען דעם חברה-מאן און געבראכט צו פיהרען צום לאמזשער חזן אײן
מאל און צװײ מאל און דרײ מאל — מײן סטעלמאך איז אוים מענש.
אט -אט געמט ער אײן א מיתה-משונה ! אלעמאל  ,װען ער קומט אהין,
גלוםט זיך איהם גאר ניט אװעק  .זיצט מיט אלעמען און עסט מיט
אלעמען און דערצעהלט גליקען פון זײן זוהנדעל  ,נםים ונפלאות,
יציאת-מצרים — הימעל עפען זיך ! בין איך מיך מישב אײנמאל  ,אז
דו ביזט יא אזא גוטער ברודער  ,טאמער װאלט געװען א סברה  ,מים-
טער סטעלמאך  ,איהר זאלט עפים א קלער טון מכח דער דאזיגער
:ו ^יזו

— )(7-

^

שלום׳עליבם.

משפחה ? ״מע בעדארף  ,זאג איך צו איהם פערשטעלט  ,אט די גע־
בענשטע קינדער צושטעקען אין די קאנםערװאטאריעס  ,מאכען פאר
שטיקלעך מענשען״  .קוקט ער מיך אן  ,װי א נעכטיגער  ,פינטעלט מיט
די אויגען  ,פערשטעהט נעבאך ניט  ,װאס מע מײנט  . . .רוף איך מיך
אן צו איהם שוין מיט פשוט׳ע דבורים  :״מיסטער סטעלמאך  ,זאג איך,
מע בעדארף  ,זזןג איך  ,האבען געלדד  . . .דערהערט דןום װארט
,געלד״  ,איז מײן סטעלמאך געװארען  ,װאם זאל איך דיר דערצעה-
לען  ,חא-חא-חא ? א שענערען לײגט מען אין דער ערד  ,װי דו זעהםט
מיך א שװימענדיגען ! װאם טויג דיר  ,ער האט זיך אויף דער גיך
אבגעזעגענט — און פון דעמאלט אן אוים סטעלמאך ! איך װארט איהם
אב אין טעאטער אײן נאכט  ,די אנדערע נאכט  ,די דריטע נאכט■—
ניטא מײן םױגעל  .טראכט איך מיר  :״בלאטע ! פון ניסעל שװאלבם
הענד אנטלויפט מען ניט  :״ און איך האב מיך מםתמא דערפרעגט  ,װאו
ער זיצט  ,דער דאזיגער פיפערנאטער  ,און מארש צו איהם אהײם.
איך קלאפ אן אין דער טיר  ,דערהער איך א קול פון אינװעניג —
טאקי זײן קול  ,איך האב איהם דערקענט  :״טו נאר א קוק  ,װער
קלאפט דאם  .אויב א הויכער  ,א גראבער — זאג איהם׳ אז איך בין
ניטא אין דער הײם״  .מיט די װערטער  ,חא-חא  ,װי דו זעהםט מיך
א שװימענדיגען .י דערהערט אזא מעשה  ,טראכט איך מיר  :״עי ! װילסט
דו זיך פון מײנע הענד ארויסדרעהען  ,װעט דיך קאסטען טײער  :״
אזוי דערצעהלט װײטער ניםעל שװאלב און טראכט שוין אױס
פונ׳ם קאפ א גאנצע אינטריגע מיט א םקאנדאל  ,צװײ םקאנדאלען,
דרײ סקאנדאלען  ,און האלט צו זײן ױנגען פרײנד פאר א האנד  ,און
היצט זיך  ,און שפריצט מיט פײער  ,און לאזט אויס  ,װי זײן שטײגער
איז  ,מיט א ברײטען געלעכטער און מיט א שבועה  :״חא-חא  ,איך
זאל אזוי האבען אלעמענס גוטס :״ ...
פון ױצא װעגען מאכט ראםאלעסקא א פנים  ,גלײך װי ער װאונ־
דערט זיך  .אין דער אמת׳ען אבער האט ער פון דער גאנצער מעשה
געהערט מעהר ניט װי דעם סוף  :״חא-חא  ,איך זאל אזוי האבען
אלעמענס גוטס״  .ראפאלעסקא האט גאר אין זינען בעת-מעשה עפים
אנדערש  .דער נאמען ״גרישא סטעלמאך״ האט איהם געפיקט אין מח.
סטײטש  ,דאס איז דאך דער גרישא סטעלמאך ,רײזעלס חתן ! ...װיבאלד
אזוי  ,איז ער דאך שוין אוים׳ן רעכטען װעג  . ..איצט בלײבט איבער נאר
םטעלמאך.
זיך בעקאנען מיט אט דעם גרישא
אײן זאך :

קאפיטעל

זיי פאהרען

נײען.
אמעריקא.

קיין

די גלענצענדע קאמבינאציע פון דרײ ױדישע טעאטערם אין לאנ-
דאן ,װאם דער זשעניאלער קאמבינאטאר ניםעל שװאלב האט אויסגעקאמ-
בינירט  ,האט זיך ניט אינגאנצען אײנגעגעבען.
נישט נאר דריי יודישע טעאטערס  ,װי ניסעל שװאלב האט גע-
פלאנעװעט  ,נאר אפילו דאם אײנציגע שטיקעל פאװיליאן-טעאטער אױ
אויך געגאנגען ניט אין בעםטען  .דער לאנדאנער עולם איז טאקי גע-
לאפען אויף חידושים זעהען דעם בעריהמטען לעא ראפאלעסקא פון בו-
קארעשט און די בעריהמטע פרימאדאנא שװאלב פון בוענאס -אײרעם.
דאם טעאטער איז טאקי געװען געפאקט פון אויבען ביז איאב  ,אז
ם׳איז ניט געװען אײן עפעל דורכצװוארפען  .דער גאנצער חסרון איז
אבער  ,װאס דאס פובליקום איז געװען דאסזעלבע פובליקום  ,װאס
תמיד  .דאםזעלבע װײטשעפעל מיט זײנע אײנװאוינער .דיזעלבע מעוברת׳ע
װײבער מיט דיזעלבע זויגעדיגע קינדער  ,װאס פערהילכען דאס טעא-
טער מיט זײער געװײן  .דיזעלבע בחורים און דיזעלבע מײדען  ,װאם
װארפען זיך מיט מאראנצען -שאלעכץ און רעדען אזוי הויך און לאכען
אזוי געשמאק און האלטען זיך אזוי הײמיש-פאמיליאר  ,אז דאס פא-
װיליאן-טעאטער זעהט אויס גיכער װי ׳ להבדיל 8 ,שוהל -הויף אין א קלײן
שטעדטעל אין א װארעמען ױם -טוב׳דיגען טאג צו אויםנעמעניש  ,װי
אײדער א טעאטער  .די ױדען פון דער װעסט  ,די לאנדאנער ױדישע
אריסטאקראטיע מיט׳ן לארד רױטשילד בראש  ,אויף װעלכען ניםעל
שװאלב האט  ,אײגענטליך ,געשלאגען  ,װי אויף פיער טײז  ,האבען
אפילו ניט ארײנגעשמעקט אין װײטשעפעל-טעאטער  ,װי זײ האבען ניט
ארײנגעשמעקט ביז אהער און װעלען ניט ארײנשמעקען אהין ביז משיח
װעט קומען  .גיכער װעט זיך אײן ענגלישער ארטאדאקםישער רב אװעק-
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שמד׳ען און א מאדערנער רעװערענד װעט זיך אויםלערנען דאװנען,
אײדער א לאנדאנעד ױד פון דער װעסט װעט זיך אראבלאזען אויפ׳ן
װײטשעפעל צו די שנארערס אין א ױדיש טעאטער  ,װאו ױדען רעדען
אויף ױדיש  ,שפיעלען אויף ױדיש ,זינגען אויף ױדיש און טאנצען אויף
ױדיש.
מיט אײנעם װארט  ,דאס געשעפט איז געגאנגען נישט אין בעם-
טען  .דאס גאנצע דאברע -מזל האט אויפגעגעסען די נע  -ונד׳נע טרופע
,האלצמאן ,שװאלב עט קאמפ .״  .און ס׳איז ניט געװען  ,מיט װאס צו
אויסהאלטען די אײגענע אקטיארען  .דער קאפיטאליסט  ,דער קריםט
מיסטער העטשקינס׳ האט שוין געהאלטען פמעט -כמעט בײ דער לעצ-
טער שורה פון דער םומע פונטען  -שטערלינג  ,װאס ער האט דערױף
מפקיר געװען  ,און איז גרײט געװען זיך אװעקשטעלען אין מיטען
סעזאן.
פערשטעהט זיך ,אז דאס האט אונזער קאמבינאטאר ניסעל שװאלב
שטארק געערגערט  .א גוי בלײבט א גוי  .ער װיל ניט פעישטעהן
דער קאפ — גרעםער
גרעםער
אזוואם
שװאלבס טעאריע ,
גרעסער דער טאפ — גרעסער
וואס
היטעל  ,און
דאם
פייער.
דאס
שװאלב האט גע׳טענה׳ט ,אז מע בעדארף ניט אראבפאלען בײ זיך
און מע טאר זיך ניט אבשטעלען  .אדרבה  ,מע בעדארף פערגרעםערן
דאס טעאטער  .פערגרעסערן  ,פערברײטערן און פערשענערן  .מע
בעדארף אויסשרײבען אדלערן פון אמעריקא  .מע בעדארף מאכען א
טורנע איבער גאנץ ענגלאנד  .מע בעדארף ניט שפארען קײן געלד.
ער האט בעװיזען מיט ארעכענונג  ,װי צװײ מאל צװײ  ,אז יעדען
פונט -שטערלינג  ,האס מיסטער העטשקינס לײגט ארײן אין טעאטער
אצינד  ,װעט איהם ארײנברענגען מיט דער צײט דרײ פונט  ,צעהן
פונט  ,צװאנציג פונט ,אהן א שיעור פונטען!
מיםטער ה־־טשקינם אבער האט נישט געװאלט הערען די אלע
גליקען  .מיםטער העטשקינס איז געגאנגען  ,פערקעהרט  ,מיט זײן גויע-
שען גאנג  :״לעס קראײ — מאר װאול״  ,אדער אויף ױדיש גערעדט:
םעודה.
גרעסער די
ווינציגער עולם ,
קײן סך װערטער האט ער ניט אויסגענוצט  .און איבערשפארען
דעם דאזיגען היציגען אגענט האט ער ניט געפונען פאר נויטיג .מיסטער
העטשקינס האט איהם דוקא אויםגעהערט ביז׳ן םוף  ,זיך געקלאפט מיט׳ן
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גאגעל איבער די דרײ גאלדענע צײהן און געקוקט דורב׳ן פענסטער
אין דרויםען ארויס  .און אז יעגער האט געענדיגט  ,איז ער אויפגע-
שטאנען מיט א זיפץ  ,אויסגעצויגען איהם צװײ קאלטע פינגער און ןז
זאג געגעבען קאלט און שלעפעריג  :״אלל-רײט  .מעהר ניט א שיל-
לינג״ .
װאס האט ניםעל שװאלב געקאנט טון ? זײן ױדישען קאפ װעט
ער אויף דעם טרוקענעם ענגלענדער גיט ארויפשטעלען ,און נעמען זיך
דאס לעבען איבער אזעלכע זאכען איז אויך ניט בדאי  .״עטז דער
הימעל איז צו דער ערד ניט געפאלען  .גאט איז גאט און לאנדאן איז
לאנדאן  .אז ניט דאם  ,װעט זײן אײן אנדער שװארציאהר״  . .אזוי
האט זיך געזאגט ניסעל שװאלב  ,און זײן זשעניאלער קאפ האט ניט
גערוהט  ,ביז ער האט ניט צוגעקלערט א נײע קאמבינאציע .
די דאזיגע קאמבינאציע איז בעשמאנען מעהר ניט אז פון אײן
װןזרט  ,אײן און אײנציג װארט  .נאר דאם װארט האט אין זיך אזא
מין צוציהונגם-קראפט  ,אזא מין מאגנעט  ,אזא מין פישוף  ,װאס מע
בעדארף מעהר ניט נאר ארויסלאזען דאס פונ׳ם מויל  ,װערט בײ אונז
א שלעפעריגער װאכענדיג  ,א פוילער— ארבײטספעהיג און דער גרעם-
טער אפיקורס און דער פערצװײפעלטסטער סקעפטיקער װערט פול מיט
גלױבען און מיט האפנונגען.
״א מ ע ר י ק א״ איז דאס װארט .
איך זאל האלטען בײ פערגלײכען  ,מאכען פאראלעלען  ,װאלט
איך געזאגט  ,אז אמעריקא— דאס איז א גרויסער ים  ,װאס ציהט אין
זיך אלע טײכען  .א גוטער חלום  ,װאס ניט אלעמאל װערט ער מקוים.
א װײטעסטער פונקט  ,װאס װײטער קאן מען שוין ניט פאהרען  .א
לעצטע רפואה  ,װאם אויב דאם װעט אײך ניט העלפען  ,װעט אײך
שוין קײן דאקטאר און קײן טאטער אויך ניט העלפען ...
אונזער היציגען קאמבינאטאר ניםעל שװאלב האט דאס שוין לאנג
געצויגען אהין  ,אינ׳ם ״גאלדענעם לאנד״  .ער האט געחלומט פון קינד-
װײז אן  ,אז ער מוז װערען רײך  ,און רײך קאן מען װערען נאר
דארטען  ,אינ׳ם לאנד פון דאללאר  .עס זענען געװען צײטען  ,װאם
ער האט שוין אפילו ״געסײװט״ געלד אויף א שיפסקארטע  .נאר אלער-
ליי קאמבינאציעס האבען איהם אלעמאל אבגעהאלטען ^ ,ון יעדען מאל.,
װען די אדער יענע קאמבינאציע האט ביי איהם געפלאצט  ,אזוי איז
ער געלאפען גלײך אין א קאנטאר ארײן זיך בעשטעלען א טיקעט מיט׳ן
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עליכם,

ערשטען שיף קײן נױ-יארק .נאר לויפענדיג אין קאנטאר ארײן ,פליהט
איהם ארײן פלוצים אין קאפ א נײע קאמבינאציע  ,קעהרט ער זיך אום
צוריק און נעמט זיך צו דער ארבײט  ,ביז ער פאלט דורך  ,לויםט
ער אװעק װידער נאך א טיקעט  ,קעהרט זיך װידער אום צוריק  .און
אזוי שוין עטליכע מאל .
איצטיגס מאל אבער איז דאס געװען בײ איהם פעםט בעשלא-
סען  ,אויף אײן אײזערנעם באדען  ,עס מעגען פאלען שטײנער פונ׳ם
הימעל  .גאט אלײן האט שוין אזוי געהײםען  .אלע אומשטענדען הא-
בען זיך די לעצטע צײט צוגויפגעלײגט און אויסגעבעט איהם א װעג
קײן נױ -יארק.
דער גאלדענער פלאן צו פאהרען אין דער גאלדענער מדינה איז
געבוירען געװארען אונטען  ,אין קעלער  ,בײ דער בעקאנטער מוזיקא-
לישער משפחה  .דער לאמזשער חזן האט די טעג בעקומען א בריעף
פון אמעריקא  ,ער זאל למען השם קומען צו פאהרען מיט אלע זײנע
קינדער  ,װעט מען זײ ןזבגילטען  .איהם און די קינדער , .געזאנג און
מוזיק— אזוי שרײבט איהם יענער אין בריעף— איז דארט אזא מין
ארטיקעל  ,װאס אמעריקא אלײן פערמאגט דאס גישט און מוז עס בע-
ציהען פון ״ױראפ״  .א ליאדע בלי-זמרל  ,שרײבט מען איהם װײטער,
װאס איז כל ימױ ארומגעגאנגען אין דער הײם מחילה מיט צוריסענע
תחתונים און שטיװעל  ,װערט אין אמעריקא אויף דער צװײטער װאך
פראפעסאר״ . ..
אז דער לאמזשער חזן האט איהם דורכגעלײענט דעם דאזיגען
בדיעף  ,האט זיך ניםעל שװאלב אויפגעחאפט  ,װי אײן אבגעבריהטער,
זיך דערלאנגט א פאטש אין שטערן און דעם אנדערן פאטש האט ער
געשעגקט דעם לאמזשער חזן אין פלײצע.
— מיר פאהרען קײן אמעריקא ! איך זאל אזוי האבען אלעמענס
גוטם  ,װי מיר פאהרען קײן אמעריקא ! איך האב  ,הערט איהר ,א קאמ-
בינאציע  ,א טײערע  ,א זעלטענע קאמבינאציע .י מארגען אדער איבער-
מארגען זעהען מיר זיך  .עם װעט זײן רעכט  .גוד בײ!
אין א מינוט ארום איז שוין ניםעל שװאלב געװען אויף דער
גאס  .א לעבעדיגער  ,א פרײליכער  ,א גליקליכער האט ער געשפאנט
מיט ברײטע טריט איבערן װײטשעפעל  .דאס קאפעלישעל אויף א זײט
און אונטערגעפײפט א ליעדעל  ,האט ער זיך דורכגעלײגט א װעג מיט

נע־ונד.

זײנע ברײטע פלײצעם צװישען געדיכטען לאנדאגער פובליקום ״ װאס
טראגט זיך װי א חמארע אויף בײדע טראטוארען  ,װי אײן אויסגוס,
װןןס האט ניט קײן אנהויב און האט ניט קײן סוף.
— סארא שטאדט דאם איז ! — האט זיך ניסעל שװאלב געטראכט,
.פײפענדיג  —.א חױת  ,א תענוג צו לעבען אויף ד<ר װעלט  .איך ז^ל
,אזוי האבען אלעמענס גוטס ! .. .

קאפיטעל צעהן.
אקאץ קאן

אויך

קאלי

מאכען.

דערלעזער דארף געדענקען  ,װי ניט -םײן און אונארטיג אוב׳יי
זער דירעקטאר בערנארד האלצמאן האט זיך אמאל בעגאנגען מים
דער ארעמער ברײנדעלע קאזאק  .זי האט זיך דאם װארט געגעבען
און געשװארען בײ גאט  ,אז זי מוז נאך אמאל דערלעבען ןןנקמה
אינ׳ם דאזיגען ,דרעקטאר׳  /װאם האט צו שטארק פערריסען די נאז.
ער האט שוין גאר פערגעסען  ,אט דער הונד מיט אויערן  ,אז ער
האט אמאל געהײסען ״האצמאך״ און געפוצט בײ שטשופאקען עלױ-
השלום די שטױועל  .נאר װאס האט זי איהם געקאנט טון  ,משטײנם-
געזאגט  ,אײן ארעמע אײן עלענדע נע -ונד׳ניצע  ,װאס איז בעשאםען
געװארען מעהר ניט פון יענעמם װעגען  ,מע זאל זי פריהער אויסנו-
צען און דערנאך בעלײדיגען? . ..זי האט זיך נעבאך אזוי לאנג ארומ-
געשלעפט איבער דער װעלט  ,געחאפט נאך עטליכע קלעפ פון די
,פאלשע שאלקהאפטיגע מאנסבילען״— ביז זי האט זיך דערשלעפט קײן
אמעריקא  .און דאנקען גאט  ,זי האט קײן חרטה ניט  .זי הײםט שוין
דארט ניט מעהר ״ברײנדעלע קאזאק״  .זי הײםט שוין צוריק מיט
איהר אלטען נאמען ״מאדאם טשערגיאק״, .זי האט זעהר אפײנעם
״דזשאב״ —,שרײבט זי צו הענריעטען אין אבריעף מיט גרויםע האלב-
קײלעכיגע אותױת  ,װאס זעהען אויס  ,װי געפלאכטענע בײגעל —.
אמת  ,זי איז שוין ניט מעהר קײן אקטריםע  ,װײל דא  ,אין דער גע-
בענשטער מדינה פון קאלאמבוםען  ,שרײבט זי  ,איז אײנגעפיהרט אויף
יעדער מלאכה א״ױניע״ .ױדישע אקטיארען האבען זיך זיײער ״ױניע״
און לאזען נישט צו קײן פרעמדען אקטיאר אויף דער ביהנע  .דער-
פאר האט זי הײנט אײן אנדער ״דזשאב״  ,אײן אנדער שטעלע  ,אוין
אבפבוד׳ע און אויך אין ױדישען טעאטער״. ..

נ ע• ו ג ד
װאס פאר א״דזשאב״ דאס איז — שטעהט ניט אין בריעף  .יז
שרײבט נאר ׳ אז זי האט  ,דאנקען גאט  ,שען פרנסה און איז גאנץ
צופרידען און האט שוין אויפגעגעבען אלע האפנונגען  ,װען ס׳ניט
איז איבערבײטען איהר ארט לעבען  ,און לאזט אוים מיט אברכה:
״לאז אויף זײ קומען אטויט  ,אויף אלע מאנסבילען  ,און פריהער פון
אלע  -אויף דעם יאדעשלױוער דרעקטאר — נאך לעבט ער ? ״. . .
״איהר קאנט אײך גאר ניט פארשטעלען מײן פרײד — ,שרײבט
װײטער די מאדאם טשערניאק  - ,אז איך בין געװאהר געװארען  ,אז
איהר זענט אין לאנדאן  ,די לעצטע סטאנציע פון ױראפ נאך אמערי־
קא  .אך ׳ װי גוט דאם װאלט געװען  ,האב איך מיר געטראכט  ,װען
איהר קומט אהער קײן אמעריקאי דא װאלט איהר געװען פונקט
אויף אײער פלאץ  .איך האב מיר שוין ערלויבט אפילו ארעד טון
װעגען אײך מיט אפאר מענעדזשערס פון די היגע ױדישע טעאטערם״
האבען זײ זיך שטארק צוגעהערט און נאכגעפרעגט אויף אײער ״פיק־
טשע״  .האב איך זײ בעװיזען אײער ״פיקטשע״ ,האבען זײ שיער
אײנגענומען א מיתה־משונה  .זײ האבען בײ מיר געבעטען  ,גע׳חלש׳ט
אײער אדרעס  .געװים װעלען זײ אײך שרײבען  ,אדער זײ האבען
אײך שוין געשריבען  ,מםתמא אנגאזשירט אלס פרימאדאנא  .מײן עצה:
איהר זאלט זײ קײן בעדיגגונגען ניט שטעלען און גאר ניט ענטפערן
אפילו  ,נאד נעמען און קומען צו פאהרען גאר אהן אשום אבלײגעגיש.
ביז װאנעט איז דער שיעור צו זײן נע -ונד ? פאר אנדערע אקטיארען
װעל איך אײך ניט זאגען  .שװערליך איבער דער ״ױניע״ .נאר אזעל־
כע ״סטארס״ ,װי איהר  ,אדער  ,למשל  ,װי ראפאלעסקא  ,װען איהר
קומט צו פאהרען  ,איז מעהר וױ זיכער  ,אז מע װעט אײך טראגען
אױף די הענד  .נאר װאס דען ? עם דארף זײן בםוד  .אויסער אײער
ברודער און אויםער ראפאלעםקא  ,טאר קײן בן־אדם דערפון גישט
װיסען  . ..און איבערהויפט — אט דער יאדעשליװער דרעקטאר  ,װאס
װעט אײך אזוי פערדרעהען דעם קאפ  ,אז איהר װעט זיך אײביג פון
איהם נימ אויםפלאנטען  . ..געדענקט זשע  ,למען השם ׳ ניט שרײבען
קײנעם און ניט רעדען מיט קײנעם און קומען צו פאהרען  .איך האב
שוין דא געזאגט אפאר מעגשען  ,אז איהר קומט צו פאהרען  ,האבען
זײ זיך ניט געפוילט און אבגעדרוקט די דאזיגע נאכריכט אויף די
גאזעטען אינאײנעם מיט אײער ״פיקטשע״ .איך שיק אײך די גאזעטען,

שלום •

עליכם.

און װײסט׳ אז איהר האט דא ׳ אויף דער זײט ים  ,א געטרײע אי•
בערגעגעבענסטע פרײנדין  ,װןןס איהר נאמען איז
ברײנע טשערניאק״.
ןזט אזוי האט זיך ברײנדעלע קאזאק שטילערהײד אונטערגעגרא-
בען אוגטער איהר בלוטיגען שונא האלצמאן  .מיט דעט אײגעם קלאפ
האט זי זיך אבער נישט בעגנוגעגט  .צונעמען בײ איהם די פרימא-
דאנא ןזלײן׳ האט זי זיך געטראכט  ,איז װינציג  .מע בעדארף ארוים-
רײסען פון זײנע הענד דאס סאמע בעסטע״ װאס ער פערמאגט  .דןןם
אײנציגע׳ װאס גיט איהם די װעלט צו זעהען  .דאם טײערע היהנדע-
לע ׳ װאס טראגט איהם גאלדענע אײעלעך  .מיט אײנעם װןורט— מע
בעדאדף אװעקנעמען בײ איהם דעם ״יאט״ ,ראפאלעסקאן  .פון אונ-
טער דער נאז אװעקנעמען  .אזוי װי ער האס ןזמאל צוגענומען בײם
דרעקטאר געצעל בן געצעל פון לעמבעריג די פרימאדאנא  .אזוי װי
מע האט אמאל צוגענומען בײ איהר צװײטען שונא  ,בײ שטשופאקען,
דאס צװײטע גאלדענע היהנדעלע  ,ראזא םפױואק.
אזױ האט זיך געזאגט ברײנדעלע קאזאק  ,און גאט צלײן איז
איהר געקומען צו -הילף.
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קאםיטעל עלף.
מיט

אײן

שאס

צװײ

מיט אמאל.

ברײנדעלע קאזאק האט אויף איהר גאנץ לעבען  ,אין דער הײם״
זיכער ניט איבערגעלײענט קײן צעהנט -חלק פון דעם״ װאס זי האט
זיך אנגעלײענט אין דער קורצער צײט  ,זינט זי האט זיך בעזעצט דא ׳
אין דער ״געבענשטער מדינה פון קאלומבוסעך  .דארט  ,אין דער אלטער
הײם  ,פלעגט זי אויך ליעב האבען א געדרוקט װארט  .נאד װען ? אײן
מאל אין א ױבל קריגען א ביכעל׳ א ״העכסט -אינטערעםאנטען ראמאן׳/
אויםזיצען איבער דעם גאנצע נעכט און װײנען שטילערהייד  ,אז קײנער
זאל ניט זעהען  .דא ׳ אין דער ״געבענשטער מדינה פון קאלומבוסען/
פערשפארט מען זוכען א ביכעל  .געהםט ארוים אויף דער  ,סטריט״,
טראגט מען דיר אקעגען א ״פײפער״  ,און נאך א ״פײפער״  ,און נאך
א ״פײפער״  .יעדער ״פײפער״ איז גרוים  ,װי א לײלעך  ,קאסט א
סענט און איז פול פון פויגעלמילך  .װעה  -װעה  ,װאס איז דארט ניט
פארהאן ? די סאמע לעצטע נײעס פון דער הײם און פון דער גאנצער
וועלט  ,און אלץ מיט אזעלכע שענע קעפלעך  ,װאס מע קאן זײ דער-
זעהען פאר א מײל  .הײגט װאס פאר א ראמאנען דרוקען זיך דארט !
אין יעדען ״פײפער״ געהען שטענדיג  ,פון יאהד צו יאהר ׳ צװײ רא-
מאנען מיט אמאל  ,אײן ראמאן איז שענער פאר׳ן אנדערן — אײן
אמת׳ער גן  -עדן!
פון די דאזיגע ״פײפערס״ האט אונזער ברײנדעלע קאזאק אײנ-
מאל אין א שענעם אװענד אויסגעלײענט אונטער דער רובריק פון
״דראמא  ,קונסט און מוזיק״ א נײעס  ,אז אין דער װעסט פון נױ-
יארק׳ ״אפטאון״  ,אינ׳ם אריסטאקראטישען פערטעל  ,װערען ערװארטעט
פון פאריז צװיי געסט — צװיי גרויסע ״סטארס״  :דער בעריהמטער
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סטעלמאך
װיאלין־שפיעלער פונ׳ם ענגלישען קעניגליכען הויף גרישא
און די זיגגעדין פון דער װעלט  ,װאם האט איבערגעטרןןפען פאטטין,
ספײװאק.
די װעלטבעריהמטע דאזאליע
— ראזאליע ספײװאק? — האט ברײנדעלע קאזאק אויסגערוםען
צו זיך אלײן און דערלאנגט זיך א פאטש מיט בײדע הענד איבער די
קלײדלעך  — .גװאלד  ,דאס איז דאך ראזע  ,ראזע ספיװאק!
די מאדאם טשערניאק איז געװען אויפ׳ן זיבעטען הימעל.
םטײטש  ,ראזע  ,ראזע ספיױאק קומט צו פאהרעןז און עס האבען זיך
געגעבען א טראג אין איהר קאפ  ,װי א װיכער  ,אלערלײ מחשבות און
פאנטאזיעס  .אך  ,װאם פאר א גדולה דאס װעט זײן  ,אז ראזע װעט
זי דערזעהען ! זײ װעלען פאלען אײנם דאם אנדערע אויפ׳ן האלז און
װעלען זיך צוקושען — דאס איז נומער אײנם  .נאכדעם װעט זי זיך
אנהויבען דערפרעגען בײ איהר  ,װאס מאכט זי? שוין לאנג אין דער
דאזיגער מדינה? אין װאם פאר א טעאטער דיענט זי? װעלכע ר$לען
שפיעלט זי ? אך  ,װעלכע ראלען !  ...אין טעאטער דיענט זי  ,נאר קײן
ראלען שפיעלט זי שוין מעהר ניט  .ד§  ,אין דער ״געבענשטער מדינה
פון קאלומבוסען׳  ,איז פארהאן אויף יעדער מלאכה א ״י ו נ י ע״  ,און
די ״יוניע׳ דערלאזט ניט קײן פרעמדע אקטיארען  ...זי דיענט טאקי
אין ױדישען טעאטער  ,נאר נישט אויף דער ביהנע  .זי האט אײן
אנדער דזשאב  .זי פערקעמט די ״מיםעם״  ,טוט איהר איבער די
,דרעססעם״ — נו  ,װאם מאכט דאס אוים? אבי פערדיענען און מאכען
אלעבען .װאס ? ניטאזױ?  . ..געװיס  ,געװים !— װעט איהר עגטפערן
ראזע און קוקען אויף איהר מיט איהרע גליהענדע ציגײנערישע אוי-
גען  ...די מאדאם טשערניאק פערשטעהט דעם קדק  .זי קען דאס מײ-
דעל אויסגעבונדען  .זי טראכט זיך אודאי בעת-מעשה  :״פארװאס זאל
די מאדאם טשערגיאק ניט זײן בעסער מיט מיר?״  .. .געװיס אזױ  :דארף
זי דיענען בײ פרעמדע  ,אז זי קאן בעםער האבען א דזשאב בײ 8ײן
אײגענע  ,בײ א פרײגדין  ,װאם האט געלעבט מיט איהר אמאל  ,װי
אײן אײגענע שװעסטער ? ...
אזוי האט זיך די אדעמע ברײנדעלע קאזאק פערבראכט 8גאנצע
נאכט אין די גליקליכסטע חלומות און האט אזש געפיבערט  .זי האט
נישט געקאנט דערװארטען זיך ,ביז ס׳װעט װערען טאג  ,געחאפט אויף
זיך דעם שלאפראק  ,אװעקגעזעצט זיך און אנגעשריבען א בריעף צו
״לעא ראפאלעסקא אין פאװיליאן-טעאטער  ,װײטשעפעל  ,לאנדאן״ מיט
]< =ו — — 78
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׳גרויסע האלב-קײלעכיגע אותױת  ,װאס זעהען אויס  ,װי געפלאכטענע
בײגעל  ,בזו הלשון:
״מײן ליעבער לעא ראפאלעסקא !
געװים האט איהר נאך ניט פערגעסען אײער אלטע בעקאנטע און
איבערגעגעבענע פרײנדין טשערניאק  ,ױאם איז געװען אמ$ל אינאײנעם
•מיט אייך נע -ונד  ,געדיענט מיט אײך אין אײן טרופע  ,אינאיינעם מיט
אײך געטײלט פרײדען און לײדען  ...אך  ,װאס פאר אגליקליכע צײט
דאס איז געזוען ! חאטש מיר אלע זענען ניט זשעדנע געװען קײן
צרות  .איטליכער מיט זײן פעקעל  . ..נאר לאמיר נישט רעדען פון דעם,
װאם געװען  .לאמיר בעסער שמועסען פון אצינד  .אויף די היגע ״פײ-
פערס״ האב איך אויםגעלײענט  ,אז אײער טרופע געפינט זיך איצט אין
לאנדאן און אז איהר האט דעם גרעסטען ,סוקסעס״  .איהר קאנט זיך
שוין פארשטעלען  ,װאס פאר א פרײד דאס האט מיר געמאכט  ,אז איך
האב מיך באלד אװעקגעזעצט אײך שרײבען א ״לעטטער״ און שיקען
אײך א װארעמען-װארעמען גרום פון דעם װײטען לאנד  ,װאו איך גע-
פין מיך אציגד אזן מאך א לעבען  .איך האב קײן חרטה ניט  ,װאס
איך האב פערלאזט האלצמאנען מיט דער קאמפאניע  ,און צו גאט א
האפנונג  ,אז איך װעל װײטער אויך קײן חרטה ניט האבען  .אמעריקא
איז דאס אמת׳ע לאנד פון ױדיש טעאטער  .איך מײן  ,אז װען איהר
קומט צו פאהרען אהער  ,װײסט מען ניט  ,װאו מע זאל אײך אװעק-
זעצען  .אמת  ,גיט יעדען אקטיאר נעמט מען דא גערן אויף  .דא  ,אין
דער געבענשטער מדינה פון קאלאמבוסען  ,איז אויף יעדער מלאכה
פארהאן א ״ױניע״  .אויך אקטיארען האבען זיך זײער י״ ו נ י ע״  ,װאס
לאזט ניט צו קײן פרעמדע אויף דער ביהנע  ,סײדען עם קומט א בע-
ריהמטער ״סטאר״  .צום בײשפיעל  ,װען איהר קומט אהער  ,איז גאר
קײן רעדע פון קײן ״ױניע״  .איך האב א בעװײז  .איך האב געפרובט
א רע׳־ ^טון מיט די היגע טעאטער-מענעדזשערס  ,װי װאלט זײן ׳ װען׳
למש?  ,אזא ״םטאר״  ,װי ראפאלעסקא ׳ •זאל קומען אהער אויף גאסט-
ראלעןז האבען זײ מיך אויסגעלאכט  .״הלואי  ,זאגען זײ  ,װאלט ער
נאר אזױ געקומען  ,װי מע װאלט איהם דא פערצוקערטױ איך געב
אײך איבער זײערע אײגענע װערטער און געפין  ,אז גיט לאנדאן איז
פאר אײך דער געװינשטער פלאץ  .אײער ארט איז דא  ,אין דעם
גאלדענעם לאנד  ,װאו איהר װעט זיין ניט נאר א גאסט אויף א װיילע,
נאר אײנער פון די גרעםטע ״סטארס״ אויף תמיד און אויף אײביג״
־זנ״ספ
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ערשטע בץ

טויזענדער פערעהרער  ,צװישען װעלכעמיט טויזענדער
איך-
אײער איבערגעגעבענסטע פרײגדין
ברײנע טשערגיאק״.
דערמאנט  8 :םברה  ,אז די טעג קומט
,יא  .גוט  ,איך האב מיך
אמאליגע פרײנדין ראזע םפױואק _
אהער צו פאהרען פון פאריז מײן
? .״ אױף די היגע  ,פײפערם׳  ,װאו
איהר האט זי נאך ניט פערגעםען  ,הײםט זי שוין מעהר ניט ראזע
עס װערט געבראבט איהר ״פיקטשע״
און איז נאך שענער  ,װי גע-
םפײװאק״
ספױואק  ,נאר ״מיםם ראזאליע אויםשניט פונ׳ם ״פײפער״ מיט דער
װען  .איך שיק אײך דא אײן
אדער  ,װי מע רופט זי שוין הײנט:
״פיקטשע״ פון ראזע ספױואק ,
 ,אז מײן בריעף צו
״מיסם ראזאליע םפײװאק״  .זעלבםטפערשטענדליך
 :קײן פויגעל טאר ניט װיםען  .נאר
אײך דארף זײן א הײליגער סוד
איהר װעט מיר ענטפערן אויף מײן
איך און איהר און גאט  .אויב
בריעף  ,שיק איך אײך מײן אדרעם.
ברײנע טשערניאק״.
יד
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קאפיטעל צװעלף.
װאס

איז

מיט׳ן  ,יאט״ז

ברײנדעלע קאזאק האט גוט געציעלט און ניט שלעכט געטרא•
האט איהר נאך צוגעשפיעלט אביםעל די הצלחד . ,מיט
פען  .דערצו
ברױולעך צו הענריעטא שװאלב און צו ראפאלעםקאן האט
איהרע
צוטרעפען אקוראט אין אזא צײס  ,װען דאם לאנדא-
זי בעדארפט
 טעאטער האט געהאלטען בײ צושליםען זיך  ,און דינער פאװיליאן
״האלצמאן  ,שװאלב עט קאמפ .״ — בײ צופאלען װערען •
קאמפאניע
האט זי מיט איהר בריעף צו ראפאלעםקאן איהם ממש
אױסערדעם
די אויגען געעפענט.
מיט אפאר טאג םריהער  ,אײדער ראפאלעםקא האט ער-
ערשט
דעם דאזיגען בריעף  ,האט ער  ,שפאצירענדיג מיט׳ן סופ-
האלטען
גארגעל איבער לאנדאן  ,דערזעהען אויף אײנער פון די
לער בעני
 גאסען פונ׳ם אריםטאקראטישען פעדטעל אגאנץ גרויםעןפעשענעבעל
מיט גאנץ גרויםע אותױת דעם נאמען ״ראזאליע םפױואק״,
פויםטער
אנאמען:
אדער ״ספײװאק״  ,און צוזאמען מיט דעם נאמען — נאך
סטעלמאך״  .און װי ער האט דאס דערזעהען  ,אזוי איז ער
״גרישא
שטעהן געבליבען און אחאפ געגעבען זיך בײם הארצען.
װאס איז  ,גאט איז מיט דיר ? — האט איהם דער סופלער א
—
געגעבען  — .װאם האסט דו דא אזעלכס דערזעהען ? אנ׳אלטע
פרעג
אפישע פון פאר חמעלניצקים צייטען ?
—שטעה נאר א װײלע ,לאמיר איבערלײענען ,װאס דא שטעהט—,
צו איהם ראפאלעםקא  ,און בײדע שטעלען זיך אב און װע-
מאכט
פון דער אפישע  ,אז מיט אחדשים צװײ -דרײ צוריק
רען געװאהר
געװען אין אײנעם פון די גרעםטע האללען אין לאנדאן אקאנ-
איז
3
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צערט פון צװײ בערימטהײטען  :מיסס ראזאליע ספײװאק און מאסטער
גרישא סטעלמאך ...
אשטורם האט זיך אויפגעהויבען בײ אונזער ױנגען העלד אין
דער נשמה  :סטײטש  ,אין דערזעלבער צײט איז ער  ,ראפאלעםקא,
שוין געװען אין לאנדאן —,װי האט ער דאס געקאנט דורכלאזען
אזא געלעגענהײט ? זײן מיט רײזלען אין אײן שטאדט און זי ניט
זעהען ? ! און װער װײםט — אפשר איז זי נאך איצט אויך אין
לאנדאן ? ...
און ער האט גענומען נאכפרעגען זיך  ,נאכפארשען  ,טאמער
װעט ער עפעס דערגעהן?
דער ערשטער  ,בײ װעמען ער האט געפונען צו פרעגען  ,איז
געװען זײן נײער גוטער פרײנד און פיהרער איבער לאנדאן ,ניסעל
שװאלב  .פערשטעהט זיך  ,אז ניט גלאט אט אזוי איז ער צוגעקומען
צו איהם מיט אזא זאך  .רא& אלעםקא האט איהם אחאפ געגעבען גאר
פון אײן אנדער זײט  :ער זאל איהם אויסרעכענען בײ די נעמען,
װעלכע בעריהמטע שפ־עלערס ,זינגערס און זינגערינס ער האט געהערט
אויף זײן לעבען?
ניסעל שװאלב  ,װי אײן אמת׳ער טעאטראל  ,הזןט זיך נישט
געלאזט לאנג בעטען און באלד גענומען אויםרעכענען אויף די פינגער
אצעטעל פון נעמען  ,אבער אזא מאסע נעמען  ,אז ס׳איז נאר געװען
צו שטוינען.
אמת  ,צװישען די דאזיגע נעמען זענען געװען אםך ,״פון דער
הגדה׳  /דאס הײסט  ,אזעלכע  ,װאס זענען געבוירען געװארען בײ
ניסעל שװאלב אט דא ערשט  ,טאקי אין דער דאויגער מינוט  .עס
האט זיך ארויסגעשטעלט  ,אז מיט אסך בערימטהײטען איז ניסעל
שװאלב געװען בעקאנט ,נאהענט בעקאנט ,טאקי אויסגעבונדען  .למשל,
פאטטי ...
— פאטטין לאז צו־רוה ! — שלאגט איהם איבער ראפאלעם•
קא  —.דו זאג מיר בעסער  ,צי האסט דו געהערט אמאל א נאמען
ספױואק ?
— װאםער ספױואק ? ס׳איז דא צװײ ספױואקס.
— צװײ ספױואקס? אויף אזא שלאק האט זיך ראפאלעםקא ניט
געריכט  .און ער רופט זיך אן צו זײן פרײנד:
-איהר נאמען איז ראזע  ,אדער ראזאליע ספױואק.

16131ו 5ו־ \/6וח(1
ו־=) >61ר 11סו 1כ 1וכ
חו  1/1 /\16זס 1>1ח 6

61

חח־813 )11

 01014 -1- 11 -0043 -0084ג . :־41

נע  .ונד.

ז

חא-הא !— האט זיך ניסעל שװאלי צולאכט מיט זײן ברײ־— חא
 ,װאס האט געקאנט בעדײטען  ,אז אדער ער קאן זיך
סען געלעכטער
ספיװאק  ,יװ אנדערע צװײ  ,אדער ס׳איז נישטא װע־
מיט דער ראזע
מען צו קענען.
דעם דאזיגען געלעכטער איז ״װעק בײ איהם אלאנגע גע-
נאך
װעגען פאטטין  :װי אזױ ער האט זיך מיט איהר
שיכטע װידעראמאל
װי אזוי ם׳איז שיער ניט ארױםגעשפרונגען בײ מיהם א
בעקאנט  ,און
סקאנדאל מיט פאטטיס אײן אײניקעל .. .
— מיט פאטטיס אנ׳אײגיקעל ?
! יענע האט שױן אור-אײניקלעך און אור-אור -אײ ־
— אהןן
גיקלעך !...
טאג האט ראפאלעסקא נישט גערוהט  .אמיגוט האט ער
יענעם
• * קאנט אײנזיצען אין שטוב  .עם האט איהם נאר געריסען
נישט
ארויס  .ער האט כמעט נישט געהערט  ,װאס מע רעדט
אין דרויסען
צו איהם.
איז מיט׳ן ״יאט״ ?— האט האלצמאן זיך אנגעפרעגט בײ
— װאס
זײן שותף איזאק שװאלב.
— ם׳איז דאך דײן ״יאט״ ,װאס פרעגםט דו מיך?
האט איהם אבגעלאזט און איז אװעקגעגאנגען צו
האלצמאן
דער מאמע.
װאס איז מיט׳ן ״יאט״?האט זיך געקלויבען אין קיך ארײן צושטעלען אנ־
שרה-ברכה
בייסען  ,האט זי איהם אבגעהאקט:
מיך צו -רוה מיט׳ן ״יאט״ .איך בעדארף געהן אין ״קי־
— לאז
צװײ ״טשיקענס״ און צושטעלען ״דיגער״  ,און ער
טשען״ אבפליקען
מיט׳ן ״יאט״ .׳ <נאטא בענע  :די אלטע שרה-ברכה  ,װי
״באדערט״ מיך
םײנט געהאט דאס װיסטע םינםטערע לאנדאן  ,האט זי
זי האט ניט
דאך גענאשט אביסעל ענגליש) .
האט אשפײ געגעבען  :״דו רעדסט שוין אויך אויפ׳ן
האלצמאן
אײנגעלשער מלבה ן ״ — און האט אנגעחאפט די
לשון פון דער
שװעסטעד:
איז מיט׳ן ״יאט״?— האט עד אפרעג געגעבען בײ דער
— װאס
שװעםטער.
איז געװארען אזוי טויט  ,אז האלצמאן האט שױן פער־
זלאטקע
—
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געםען אינ׳ם  ,יאט׳ און זיך דערשראקען םאר דער שװעסטער  .״װאס
איז זי עפעס אזוי בלײך געװארען?״ . ..ער האט צוגעשלאסען יד
טיר  ,אנגענומען די שװעסטער פאר א האנד  ,ארײנגעקוקט איהר
טיעף אין די אויגען ארײן:
— זלאטקע  ,װאס איז מיט דיר?
— גארנישט —,האט איהם די ארעמע זלאטקע געענטפערט  ,צו-
געפאלען מיטץ פנים צום טיש און צעװיינט זיך  ,װי אקלײן קינד,
מיט שטילע  ,גאר װארעמע-װארעמע טרערען.

קאפיטעל דרײצעהן.
קןןמפאניע.

די נייע
דער פארשטעהער פון דער פירמא  ,העטשקינס בראס  ,לימיטער
לןןנדאן  ,װאס איז אײגגעגאנגען אויפ׳ן אגענט גיסעל שװאלבס
אץ
מיט׳ן ױדישען פאװיליאן-טעאטער  ,האט געהאלטען װארט,
קאמביגאציע
עכטער ענגלענדער  .ער האט אונטערגעפיהרט די לעצטע שורה,
ווי איין
 ,װיפיעל פונט־שטערלינג ער האט דערלײגט צו די ״ביז-
אויסגערעכענט
מכבד געװען דעם אגענט מיט א קאלטען און א שלעפעריגען
נעס״ און  .ער האט אםילו נישט בעעהרט איהם  ,װי אלעמאל  ,מיט
,אלל-רײט״
קאלטע פינגער  ,נאר אויסגעדרעהט זיך צו איהם מחילה מיט׳ן
צװיי
הינטען  ,ארײגגעחאפט זיך אין זײן אויטאמאביל— און אװעק.
עם קאן זײן  ,אז אין אײן אנדער צײט װאלט אפשר ניםעל
געהאט דערפון יסורים און גענומען זיך צום הארצען  .איצטיגס
שװאלב
אבער האט ער דעם אפילו קײן איבעריגע מינוט ניט אװעקגע-
מאל
 .ער איז צו פיעל געװען בעשעפטיגט מיט זײן נײער קאמבי-
שענקט
 ,ער זאל זיך נעמען צום הארצען  ,װאם אקאלטער ענגלענדער
גאציע
זיך פער׳עקשנ׳ט  ,פערזײעט אויף ױדיש טעאטער עטליכע הוגדערט
האט
 ,און װײטער נישט א טריט ! נײן  ,א גוי איז ניט קײן
פונט-שטערלינג
 .א ױד  ,אז ער װאלט ארײנקריכען  ,װאלט ער שוין געקראכען
ױד
 :״ממה-נפשך— אדער טויט  ,אדער רויט״  ...װער האט דאס
װײטער
 ,אז אײן ענגלענדער פערשטעהט א געשעפט ? ער הויבט
אויסגעטראכט
צו פערשטעהן  .איהר מײנט אפשר  ,אז ניסעל שװאלב האט
גישט אן
ניט געזאגט אין די אויגען ? געזאגט  ,װי איהר זעהט איהם
דאס איהם
> ״מיסטער העטשקינס .י— האט ער איהם געזאגט  .איך
 8שװימענדיגען
די ברכות  ,װאס בײ מיר אין מײן ליגקען שטױועל גע-
זאל האבען
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פינט זיך מעהר שכל  ,װי בײ אײך אונטערן קאפעליש״  . ..מיט די
װערטער  ,חא-חא  ,ער זאל אזוי האבען אלעמענס גוטס . ..
אזוי האט זיך ניסעל שװאלב בעריהמט פאר זײנע פרײנד און
גענומען פלאנעװען זײן נײע קאמבינאציע  ,װאס ער האט צוגעטראכט,
און פאנטאזירען אין דער הויך  ,װי אזוי ער קומט צו פאהרען קײן
אמעריקא מיט א קאמפאניע  ,װאס בעשטעהט פון פל מאמינים שהוא:
די בעסטע ארטיסטען ( דאס מײנט ער ראפאלעסקאן)  ,די בעסטע זינ-
גערינס ( דאס מײנט ער זײן שװעסטער  ,די פרימאדאנא)  ,די בעסטע
מוזיקער ( דאס מײנט ער דעם לאמזשער חזן מיט׳ן געזינדעל)  .און װאו
איז ער  ,טאקי ניסעל שװאלב אלײן ? איהר מײנט אפשר׳ אז ער האט
שוין גאר קיין שײכות צו ױדיש טעאטער? אהא\ נאך א מין שײכות .י
א סברה  ,אז ניםעל שװאלב איז אמאל  ,ניט הײנט געדאכט  ,געװען
טאקי אין לאנדאנער פאװיליאן-טעאטער אײן ״אשער״  .און ניםעל שװאלב
גיט צו פערשטעהן ׳ װאס הײסט איין ״אשער״:
— בײ אײך הײסט דאס א ״בילעטער״  ,בײ אונז הײסט עם איין
״אשער״  .זײן ארבײט  ,פערשטעהט איהר מיך  ,איז מעהר אויסװעניג,
װי אינװעניג .מע קאן זיך אבער אהן איהם נישט בעגעהן .דער ״בילעטער״,
אדער דער ״אשער״  ,געפינט זיך בײם סאמע ארײנגאנג פון טעאטער,
געמט אב די בילעטען  ,װײזט אן אויף די זיצפלעצער  ,גיט אכטונג
אויף די ארדנונג— מיט אײנעם װארט  ,אויפ׳ן ״אשער״ שטעהט ,אײ-
גענטליך  ,דאס גאנצע טעאטער  ,אזוי װי ,למשל  ,אויפ׳ן פאליסמען
שטעהט גאנץ לאנדאן  .פרובט  ,נעמט צו פון לאנדאן דעם פאליםמען—
איז אגוטען טאג מיט דער קאפאטע ...
אזוי זאגט ניסעל שװאלב אלײן מיט א משל און האקט װײטערנ
— און איך בין  ,דארפט איהר װיסען  ,געװען אײן ״אשער״—
צװישען ״אשערם״ אײן ״אשער״  ,אײן מענש אלײן אוים׳ן גאנצען פא-
װיליאן-טעאטער  ,װי איהר זעהט מיך א שװימענדיגען ! אהא ! בײ מיר
האט מען זיך מיט מאראנצען -שאלעכץ פון די לאזשעס ניט געװארפען,
און זויגעדיגע עופ׳עלעך אין פארטער האבען בײ מיר ניט געװײנט.
אבי נאר עפים װאס— איז אנגענומען פאר׳ן קאלנער  ,אײנם ,צװײ,
דרײ  ,און מארש אין דרויסען ארויס ! אײנמאל האט זיך געטראפען אזא
מין סקאנדאל . ..
און ניסעל שװאלב פערקאטשעט די ארבעל און דערצעהלט מיט
היץ  ,מיט פײער  ,װי זײן שטײגער איז  ,װאס פאר א סקאנדאל מיט

!עיוגד.

איהם האט זיך געטראפען .די מעשה װאלט געװען זעהר א שענע מעשה.
איז אבער דער חסרון  ,זואם דארט איז געװען זעהר װינציג אמת.
דאס האט ניסעל שװאלב נאר -װאס אויסגעטראכט פון אנהויב ביז׳ן סוף,
פ ע ר פ א ס ט הײםט עס  ,און בעת -מעשה צוגעשװארען  ,״ער זאל אזוי
האבען אלעמענס גוטס  ,אניט— זאלט איהר זיך דערװערגען מיט׳ן דא-
זיגען טיש !״ .. .
באלד נאכ׳ן ״סקאנדאל״ געהט ניסעל שװאלב אריבער װײטער
צו זײנע גאלדענע פלאנען אינ׳ם גאלדענעם לאנד און מאלט די גלי-
קען אין אמעריקא מיט די םאמע ליכטיגסטע פארבען  .זײער לעבען
דארטען שטעלט זיך איהם פאר װי א מין גן-עדן  .א קלײניגקייט  ,א
קאמפאניע פון כל מאמינים שהוא ! ( ער רעכענט אוים אויף די פינגער
נאך א מ$ל דאס גאנצע צעטעל) .
— װאס איז װערט ןן טעאטער  ,זאגט שוין איהר אלײן  ,װאם
פערמאגט אנ׳אײגענעם ארקעםטער  ,אײגענע ארטיסטען  ,אײגענע מו-
זיקער  ,אײגענע ״אשערס״ —,אלסדינג  ,אלסדינג אײגענס  :װיפיעל מע
פערדיענט׳ טײלט מען זיך גלײך אויף גלײך  .נישטא אײנעם מעהר,
דעם אנדערן װינציגער— א מין קאמונע  .װאם ? ניט אזוי ?
מחמת דער דאזיגער שמועם איז פארגעקומען אונטען ,אין קעלער,
בײ דער מוזיקאלישער משפחה  ,האט זיך דער ערשטער ארויסגעשטעלט
דער לאמזשער חזן  ,אז ער איז גרײט אונטער׳חתמ׳ענען די רגע מיש
בײדע הענד א קאנטראקט אויף װיפיעל יאהר מע װיל  ,אפילו אויף
אײביג  .״אין קאנטראקט  -האט ער געזאגט— מעג שטעהן בפירוש גע-
שריבען  ,אז זײגע קינדער זענען מחויג צו שפיעלען ווען מע װיל
וויפיעל מע װיל  ,און מיט די פערדיענס-
און װאו מע װיל און
טען  ,װיפיעל ס׳װעט זײן  ,זאל מען זיך טײלען חלק פחלק״ ...
דא איז אבער ארויסגעטראטען איזאק שװאלב מיט א פראטעסט.
ער האט גע׳טענה׳ט —,און דאס רויטע פנים האט איהם בעת-מעשה
שטארק געשװיצט— אז דער פלאן איז נישט אינגאנצען ריכטיג  .װי
קאן מען פערגלײכען  ,למשל  ,ראפאלעסקאן  ,אדער די שװעםטער די
פרימאדאנא צו אבי װעמען ?  ...עס דארף דאך זײן אויף אלםדינג א
מאס און א גרעניץ ...
איז ארױסגעשפרונגען דער בדודער גיםעל און האט אװעקגעגע-
בען דעם ברודער איזאק א רעכטע פארציע:
— וד ביזט אנ׳אומגליקליכער שקלאף ! אקנעכט ביזט דוו דו
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עלום־עליכם,

ביזט  ,וױ איך זעד , .אינגאנצען פערשקלאפט געװארען פון די שענע
אנטרעפרעניארען  .דו ביזט געװאוינט געװארען  ,פערשטעהסט דו מיך,
צו עקספלאאטאטארעם ,װי געצעל בן געצעל  ,בערנארד האלצמאן און
נאך אזעלכע  .איך בין אבער ניט געצעל בן געצעל און ניט בער-
נארד האלצמאן  ,װאס זאל פאהרען רײטענדיג אויף יענעמם פלײצעם.
איך האב אין זיך קודם -כל ױשר  ,גערעכטליכקײט און מענשליכקײט.
בײ מיר איז רעכט  ,װי איהר זעהט מיך א שװימענדיגען  ,איך זאל
אװעקארבײטען אין אמעריקא א יאהר און צװײ יאהר און דרײ און
פיער און פינף און זעקס גאר אינגאנצען םון יענעמם װעגען  ,איך זאל
אזוי האבען אלעמענם גוטםז ...
זעלבסטפערשטענדליך  ,אז אויםגעפיהרט האט ניםעל שװאלב .די
אידעע פון קאמונע איז אנגענומען געװארען מיט א גרויסער מעהרהײט,
און אט אזוי האט זיך געגרינדעט א גײע קאמפאניע פון קונםט  ,מוזיק
.און טעאטער.
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קאפיטעל
דער

פערצעהן.
קאפיטאליםט.

איצט איז געבליבען נאר אײן זאך  :װאו נעמט מען געלד אויף
אריבערצופעקלען די נײע קאמפאניע קײן אמעריקא ? די דאזיגע פרא-
■גע איז אבער אויפגעלעזט געװארען א סך לײכטער און א םך גיכער ״
ױו מע קאן זיך םארשטעלען.
דער לעזער  ,װאם איז שוין א ביסעל בעקאנט מיט אונזער
זשעניאלען קאמביגאטאר ניסעל שװאלב  ,װײסט  ,אז אין געלד איז בײ
איהם קײנמאל קיין מניעד . ,דער עיקר  ,אבי א רעכטע קאמבינאציע—
,געלד  ,זאגט ער  ,איז די לעצטע דאגה  .ער איז קײנמאל  ,זאגט
ער  ,ניט געגאנגען זוכען געלד  .געלד  ,זאגט ער  ,זוכט איהם״  .אויך
איצטיגם מאל איז איהם געלד אקעגען געקומען אויף א גאגץ װדונדער-
•ליכען אופן.
דאם איז געװען אין ,קאפע-נאציאנאל״  ,בײ אונזער גוטען בע-
קאנטען מיסטער קלאמער.
מיםטער קלאמער איז  ,װי בעװאוסט  ,איטליכען בעזונדער א
גוטער פרײנד און גלאט א מענשענפרײנד  ,װי ער אלײן זאגט אויף
זיך  .נאר מיט ניםעל שװאלב אין בײ זײ א לאנגאנענדיגע גוטפרײנד-
שאפט  .מע קאן זאגען  ,אײן אלטע ליעבע  .בײ ניסעל שװאלב איז
פאר מיסטער קלאמער נישטא קײן סוד  .אלע זײנע קאמבינאציעם
פערטרויעט שװאלב פריהער פון אלעמען זײן פרײנד קלאמער  ,און
נאכדעם שוין דער גאנצער װעלט.
בײ א גלאז ביער האט איהם ניםעל שװאלב איבערגעגעבען זײן
גלענצענדען פלאן װעגען דער נײער קאמפאניע פון כל מאמינים שהוא,
װאס איז גרײט אבצופאהרען קײן אמעריקא אפילו מארגענדיגען טןןג,
.בלתי אײן זאך האלט איהם נאך אב— ער האט נאך נישט אויף שיפס-
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קארטען  ,אויף רײזע -קאסטען און אויף אנדערע הוצאות  $ .קלײניג-
קײט — קײן עין -הרע א היבשע חאליאסטרע:
די גאגצע צײט  ,װאם שװאלב האט גערעדט  ,איז מיסטער קלא-
מער געזעסען מיט צוגעמאכטע אויגען און געגלעט זיך זײן בארד  ,װאס
מאכט איהם אזוי עהגליך מיט׳ן דאקטאר טעאדאר הערצל  .דערנאך,
אז יענער האט געענדיגט  ,האט זיך מיםטער קלאמער אנגערופען צו
איהם גאגץ געלאסען:
— אלל-רײט  .זאגט -זשע מיר  ,מיסטער שװאלב  ,האט איהר
עפיס נאך װאס צו זאגען  ,צי ם׳איז שוין אלעם? אויב דאס איז אלעם,
װיל איך אײך שטעלען נאר אײן פראגע  :װען איך געב אײך  ,למשל,
א קאפיטאליסט  ,װעט איהר אײנגעהן דערויף  ,איהר זאלט זיך טײלען
מיט איהם אויף דער העלפט מיט אלע פערדיענסטעןז
בטבע איז ניםעל שװאלב אזא מענש  ,װאס האט פײנט א סך צו
טראכטען  .ער געהט מיט דעם גאנג  ,אז מע חאפט א האז אין װאלד,
זאל מע זיך ניט אבשטעלען קלערען  ,פון װאסער א זײט איהם צו
שיסען  .פיף-פאף — און א סוף  .פונדעםטװעגען האט ער  ,פון ױצא
װעגען  ,זיך דיפלאמאטיש א רייב געגעבען דעם שטערן  ,װי א מענש,
װאם פינאנםירט א געשעפט  .נאך א צװײ-דרײ סעקונדען בעקלערען זיך
האט ער פעסט ארויםגעזאגט:
— מיט׳ן גרעסטען פערגעניגען  ,מיט אלע כבוד׳ען און מיט׳ן.
בעסטען דאנק.
— אלל-רײט  .גיט -זשע מיר אײער יד  ,און לאז זײן מיט מזל
און מיט ברכה  .אײער קאפיטאליסט — דאס בין עך.
דערבײ האט מיסטער קלאמער א װײז געגעבען מיט דער האנד
אױף זיך און בעעהרט זײן פרײנד מיט אזא זיס-ליעבליך-גרויסארטיג
שמײכעלע און צו גלײכער צײט מיט אזוי םיעל זעלבםטרעספעקט  ,אז
װען  ,למשל  ,דער לארד רויטשילד אלײן זאל זײן אויף זײן ארט,
װןןלט ער זיסער  ,ליעבליכער און גרויסארטיגער נישט געקאנט זײן.
ניםעל שװאלב איז געבליבען זיצען אזוי װײט איבערראשט  ,אז
ער האט פערגעסען אויםציהען די האנד און צושלאגען דאס תקיעת-
פף  .ער קען מיסטער קלאמערן ניט דאס ערשטע יאהר און װײסט,,
אז ער איז א צױניםט  ,און א טעריטאריאליסט  ,און א קהל׳סמאן  ,און
א קאכלעפעל  ,און א גוטער ברודער  ,און א בעל-אכסניה  ,און א .רעל-
עצה  ,און װאס איהר װילט  .נאר אז מיםטער קלאמער איז א קאפיטא-
,ח^ם
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ליסט  -דאם איז פאר איהם א אונערװארטעטע  ,כמעט אונגלויבליכע
נייעס  ,מיםטער קלאמער  ,פון זײן זײט  ,האט  ,װייזט אױם  ,פער-
שטאנען שװאלבם געדאנקען  ,האט ער מיט׳ן זעלבען גרויסאױשיגען
שמײכעלע איהם א זאג געגעבען:
— עם זאל אײך נישט איבערראשען  ,װאם עך געה אײן אויף
אזא געשעפט  ,װי זאגט מען  :א בלינדער אתרוג  .עך בין אבער אויך
גיט אזוי גרין  ,װי איהר מײנט  .עך געה נישט מיט מײן גאגצען
קאפיטאל  .עך לאז איבער מײן געשעפט פאר מײן מיםעס  .עס האט
זיך מיר שוין לאנג צוגעגעסען פערקויפען לאקשען  .איטליכער בע-
דארף װיםען זײן פלאץ  ,צו װאם ער איז פעהיג  ,װי זאגט דער
אײנגעלשמען  :״עװרי װאן אין איטם פלײס״  . ..מיסטער שװאלב  ,גיט
נאר אהער אײער יד  ,פל -זמן עך האב נישט קײן חרטה  .בײ מיר
איז א פרינציפ  :מאך איך עפיס  ,זאל זײן געמאכט  ,אדער װי זאגט
דער אײנגעלשמען  :״איף ױ װאנט טו דו אטהינג״ . . .
יענעם אויפדערנאכט איז בײם לאמזשער חזן אין קעלער געװען
אזא שמחה  ,אז די שכנים  ,װאס זענען שוין געװאוינט געװארען צו
דער שטענדיגער מוזיק און צום שטענדיגען ליארעם מיט׳ן געפילדער
פון דער דאזיגער מוזיקאלישער משפחה  ,האבען זיך צונויפגעלאפען אין
דרויסען און אראבגעקוקט אראב אין קעלער ארײן דורך די ניט -פער-
דאנגענע פענסטער און געזעהען בײם לאמזשער חזן א מאסע געסט
זיצען אין טרינקען  ,און עפים אײנער א הויכער  ,א גראבער שטעהט
מיט א גלאז אין דער האנד און ״ספיטשט״  .נאכדעם האט זיך דאם
געזינדעל געגעבען א נעם צו די כלים  ,און דער הויכער דער גראבער
האט אראבגעװארפען דעם ״דזשעקעט״ און האט זיך געלאזט א טענצעל
מיט אזא היץ און מיט אזא פײער  ,װי עם קאן טאנצען נאר א
גליקליכער פאטער בײ זײן ױנגסטער טאכטער די מיזינקע אויף דער
חתונה -
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קאכיטעל פופצעהן.
דער הונד אי ז װערט דעם

שטעקען.

די ידיעה  ,אז דאס פאװיליאן-טעאטער װערט געשלאסען  ,האט
געטראפען אונזער האלצמאנען ו \ מיט אפיסטויל אין הארצען  ,און
ער איז אנגעםאלען אױף ױין שותף  ,איזאק שװאלב  ,למאי ער האט
איהם ארײנגעפיהרט אין אבלאטע  ,געלאזט שטעהן  ,גיט אהין  ,ניט
אהער  .ער האט ארײנגעזעצט^ אין איהם אזוי פיעל קללות  ,װיפיעל
עס האט נאר געקאנט אין איהם ארײן.
איזאק שװאלב האט אבער אגוטע טבע  ,אגאלדענעם חאראק-
טער  :אז מע זידעלט איהם  ,שװײגט ער  .איהר מעגט איהם זאגען,
װאם אין דער קארט  ,װעט ער אײך ניט איבערקעהרען די צונג  .ער
קוקט אײך  ,װי א זינדיגער מענש  ,אין די אויגען ארײן און שװיצט.
איצטיגס מאל אבער האט ער שוין ניט געקאנט אבשװײגען  .מע האט
איהם אנגעריהרט דעם האנאר פון זײן ברודער ניסעל  :האלצמאן האט
איהם אנגערופען מיט אמיאוסען נאמען  -און פאר׳ן ברודעד ניםעל
װעט ער אײך געהן ביז׳ן בלוט.
אצוקאכטער פון די ניט-געראטענע געשעפטען אין לאנדאן  ,א
צורײצטער פון דער טומעלדיגער חמארנער שטאדט מיט איהרע טומא-
נען און ״פאגעס״ ,מיט איהרע גרויע פינםטערע קאלטע מויערן  ,מיט
איהרע גרױע קאלטע מענשען און  ,איבערהויפט  ,אצובײזערטער פוג׳ם
אלטען הוםט  ,װאם האט איהם אד  ,אין לאנדאן  ,דערגאנגען מעהר
װיי אומעטום  ,האט אונזער ארעמער דירעקטאר ניט אויפגעהערט צו
זעגען און צו פײלען זײן שותף  .ער האט זיך געקיהלט דאם הארץ
חאטש מיט קללות:
— אײנגעזונקען װאלט געמעגט װערען אט דאם לאנדאן מיט
אײך אינאײנעם  ,אײדער איך בין אהער געקומען ! בעסער װאלט איך
—
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צובראכען אפוס ׳ אדער דו בײדע פים מיט׳ן האלז און נאקען 1ק 8יג
געװען אײן שותף  ,בעדארף איך נאך האבען אויף זיך צװײ.
— װאם װארפםט דו מיר אוים אלעמאל צװיי שותפים? —■
פרעגט איהם שװאלב.
— װאם דען? װיבאלד אז דאם טעאטער איז אוים טעאטער,
איז אונזער שותפות אוים שותפות  .װאס דארף איך אויף זיך אזעלכע
צװײ עסערם  ,װי דו מיט דײן אחי?
— טאקי באמת? איז אינו מיט די קנישעס .׳— זאגט שװאלב און
שטעהט אויף  —.מיר פאהרען במילא אװעק קײן אמעריקא.
— קײן אמעריקא פאהרםט דו ?— האלצמאן טוט איהם א קוק
ארײן אין די אויגען ארײן  —.געזונדערהײד ו אפילו אין דער ערד
ארײן.
שװאלב
לאזט
זיך
געהן
און
בלײבט שטעהן  .ער דרעהט אוים
דאס רויטע פנים צו זײן שותף:
— די שװעסטער פאהרט אבער אויך מיט אונז ...
האלצמאן טוט אפלעסקע מיט די הענד  ,חאפט זיך פלומרשט
בײ דער באק און מאכט אקרום פנים.
— או-װא ! אט צורײר איך מיר דעם םטאן און זעץ מיך אװעק
אין מיטען װײטשעפעל װײנען אויף דײנע יאהר און טעג,
שוין פון דער טיר ענטפערט איהם שװאלב:
— זאלסט דו טאקי װיסען  ,אז דו װעסט  ,אם-ירצה-השם  ,װײ-
נען אויף בײדע אויגען  .װ $רום מיט אונז פאהרט גאך עמיצער ...
דא װערט האלצמאן שוין אלערלײ פארבען  .די שפיציגע אויגען
שפריצען מיט פײער:
—ניט דעדלעבען װעט דאם דײן ברודער  ,דער ,שור-הבר״ !...
דאכט זיך  ,װאס פאר אבעלײדיגונג שטעקט אינ׳ם װארט ״שור-
הבר״ ? רופט איהם דען ניט האלצמאן אלע טאג מיט׳ן נאמען ״װיזעל-
טיר״ ,אדער ״װאםער-אקם״ ? מיט װאם איז ״װיזעלטיר״ ןזדער
״װאסער -אקס״ שענער פון ״שור-הבר״ ?— געהט -זשע רעדט מיט אזא
נפש  ,װי איזאק שװאלב  .דערהערט דאם װארט ״שור-הבר״  ,האט
זיך אין איהם אנגעצונדען אפײער  .דאם שטענדיג -רויטע פנים איז
איהם אזש געװארען גרין  .מלא רציחד״ איז ער צוגעגאנגען צו זײן
שותף גאנץ נאהענט און 8זאג געגעבען איהם שטיל  ,נאר שארף:
— הער נאר  ,דו  ,חלירע װאס דו ביזטו לאזט ארוים נאך
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מײן ברודער דאס דאזיגע װארט ״ זאג איד דיר צו  ,אז
אמאל אויף
דו געהסט ארויס סון מײנע הענד אמתז
— אמת?
— אטױטער ! א בר -מינן!
האט זיך  ,אפנים  ,װינציג-ױאם איבערגעשראקען פאר
האלצמאן
שװאלב  .ער האט זיך צולאכט און פערהוםט בעת -מעשה:
זײן שותף
? איך פון דײנע הענד אבר-מינן? חא -חאי פחע-חע -חע!
— איך
״ אײדער דו װעסט דיך געבען אײן ריהר מיט דײן בערישען
בהמד.! .
איך דיר מבטיח  ,אז איך צופאטש דיר דײגע רױטע פיס-
גוף  ,בין
קעס און מאך פון זײ אפרעזשעניצען
קײן ספק ניט  ,אז א גרויסער חלק פון דעם  ,װאם די
עס איז
זיך אײנס דאס אנרערע מבטיח געװען  ,װאלט געװיס
צװײ האבען
געװארען  ,מחמת זײ זענען  ,אײגענטליך  ,בײדע דערױף
אויסגעפילט
בעגלויבט  .איז אבער אויסגעװאקסען די אלטע שרה-
געװען רעכט
איהרע דארע ,נןזר ברײטבײנעריגע פלײצעם צװישען זײ
ברכה מיט
האט געמאכט אפשרה  :דעם זוהן האט זי צוגענומען  ,דעם
בײדע און
שותף האט זי ארויםגעװארפען און יד טיר צוגעשלאסען.
אונזער האלצמאנען האט זיך דעמאלט געעפענט דער אמתער
פאר
טיעף אין הארצען זענען איהם ארײגגעקראכען דעם שותפם
גיהנם .
״זאלםט דו טאקי װיםען  ,אז דו װעםט  ,אם-ירצה -השם,
װערטער :
נאך עמי-
װײנען אויף בײדע אויגען  ,װארום מיט אונז פאהרט
רײנע װערטער  .קלארע דבורים  .בעדארף מען נאך האבען
צער״ ...
אפירוש צו זײ?
איז איהם שוין קלאר  ,װאם דער ״יאט״ געהט ארום װי
איצט
װעלט  ...די ברידער שװאלב האבען איהם אראבגע-
אויף אפרעמדער
רעכטען װעג  .די שװעםטער האט איהם דעם קאפ פער-
םיהרט פוג׳ם
ס׳איז קלאר װי דער טאג  .עס קאן זײן  ,אז דער ״יאט״
דרעהט .
אלײן ניט גערן  .ער ק$ן זיך דעריבער קײן ארט ניט
איז אפשר
 .מע זעהט דאם דען ניט? א .׳ מע זעהט דאם זעהר גוט.
געפינען
האצמאך  ,םערברענט זאלםט דו װערען ! װאו זענען געװען
—
דײנע אויגען?
ואגט האלצמאן צו זיך אלײן און זשאלעװעט זיך ניט קײן
אזוי
אלײן ןןבער איז נאך װינציג  .ער זןןל קןןנען זיך
קללות  .קללות
3
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נע  -ונד,
אויספאטשען  ,אדער ענזיצער אנדערש ואל איהם װעלען דורכברעכען
די בײנער.
— האצמאך ,ביזט דאס װערט !— זאגט װײטער צו זיך האלצמאן,
ארומשפאנענדיג איבערן צימער הין און צוריק  ,װי אצורײצטע חיה,
און פײערענדיג מיט די שפיציגע אויגען  —.א מצוה אויף דיר״ האצ־
מאךו דער הונד איז װערט דעם שטעקען .׳
פאר הארצװעהטאג און פאר פעס אויף זיך אלײן טוט ער א
שלײדער מיט׳ן פוס אבענקעל  ,װאס שטעהט זיך אומשולדיג בײ דער
װאנד  .אויפ׳ן קלאפ קומט צו לויפען פון קיך די מאמע שרה -ברכה,
ניט טויט  ,ניט לעבעדיג:
— װאס איז שוין װײטערי װאס האט דאס געגעבען אזא קלאפ,
אז איך האב דערהערט אזש אין ״קיטשען״ ?
שרה -ברכה איז ניט ארײנגעקומען אלײן  .אין די הענד האט זי
געהאלטען א״טשיקען״  .שוין כמעט אײן אבגעפליקט עוף  .דאס עוף
האט פערװארפען דאס בלײכע טויטע קעפעל מיט׳ן איבערגעקוילעטען
האלז אהיגטער און געקוקט מיט די בלײכע פערצויגענע פערגלױוערטע
אויגלעך ,װי עס האט זיך אויםגעװיזען האלצמאנען  ,גלײך אויף איהם.
אלע אויף איהםו אלע אויף איהםן
עם נעמט איהם אן אזא כעס  ,אז ער פיהלט— אט װערט איהם
דאס הארץ צוריסען אויף צװײען  .און ער פאלט אן אויף דעד אל-
טער מיט אפענע קולאקעס און צושרײט זיך גיט מיט זײן קול:
_אין ״קיטשען״ ארײך אין ״קיטשען״ ! אין ״קיטשען״ו
די אלטע שרה -ברכה שטעהט אװײלע  ,טוט אשפײ אויס און
לאזט זיך מיט׳ן כמעט אבגעפליקטען עוף צוריק אין קיך ארײן.
— א מצוה אויף דיר !  -זאגט נאך א מאל צו זיך האלצמאן.
.דער הונד איז װערט דעם שטעקען!

קאפיטעל זעכצעהן.
א גאהענטע קאטאסטראםע.
אז עס רוקט זיך אן אויף איהם א חמארע אין דער דאזיגעד
פערשאלטענער שטאדט פון אײביגע טומאנען און ״פאגעס״— דאם האט
האלצמאן שוין לאנג פאראויסגעפיהלט  ,נאך באלד װי ער איז אהער
אנגעקומען  .ער האט נאר נישט געװאוסט  ,פון װאסער א זײט די קא•
טאסטראפע װעט קומען  .איהם איז באלד ניט געפעלען די צו נאהענטע
מחותנעשאפט פון אט דעם ״שור-הבור״ ( ניםעל שװאלב) צום ״יאט (רא•
פאלעםקא)  .װאם האט ער אבער געקאנט מאכען ? צו אויםגעװאקםען
און צו ערנסט איז געװארען דער ״יאט״— ס׳איז איהם גאר ניט צו
דערקענען  .װער װאלט דאס זיך ריכטען ) א שטײגער  ,אז אט דאם נא•
אױוע שעפעלע  ,װאם  ,דאכט זיך) ערשט גיט לאנג האט עס קײן צװײ
גישט געקאנט צעהלען  ,נישט געװאוסט קײן צורת-מטבע  ,װי מע זאגט,
װעט װערען מיט אמאל א גאנצער יש) מיט אײן אמביציע  ,מיט אײן
ערנסטער שטעלונג  ,מיט איין אײגענעם גאנג און מיט נײע השגות און
שטרעבונגען צו בילדונג  ,צו קענטעניש  ,צו לערנען שפראך און נאך
אזעלכע זאכען ? ...
און װער איז שולדיג  ,אז ניט ער אלײן ,טאקי האלצמאן ? דער
רוח האט איהם געטראגען  ,ער זאל אריבערשלעפען צו זיך דעמאלט,
אין לעמבעריג  ,בײם דירעקטאר געצעל בן געצעל  ,אינאײנעם מיט דער
פרימאדאנא  ,אויך די צװײ שלים-מזלען  :ברײנדעלע קאזאק און דעם
סורלער ,בעני גארגעל  ,אדער װי מע רופט איהם אונטער די אקטיא-
רען  :״א מענש מיט בילדונג״  .מילא  ,ברײגדעלע קאזאק  ,װיבאלד
האלצמאן האט נאר אנגעשמעקט  ,אז זי איז עפים קוצענױ-מוצענױ מיט׳ן
״יאט״  ,האט מיט איהם עפיס געשעפטען מיט סודות  ,אזוי הןזט ער
איהר געגעבען דעם װעג און פטור געװארען פון א שלים -מזל.
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ניט אזוי איז דאם אבער געװען מיט׳ן צװײטען שלים  -מזל ,מיט׳ן
סופלער  * .דער מענש מיט בילדונג״ ׳ װאס איז געװען האלצמאנם אײנ-
ציגער בעל -סוד  ,האט איהם אנגעמאכט נאך א גרעםערען חורבן  ,װי ער
האט זיך געקאנט פארשטעלען  .״דער מענש מיט בילדונג״ האט איבער-
געגעבען דעם ״יאט״ אינגאנצען זײן בילדונג  ,אינגאנצען  ,װאס ער
האט פערמאגט —,און ראס האט איהם געקוילעט  ,געקוילעט אהן א מע-
םער  .װאם פאר אפנים האט ער  ,האלצמאן  ,דער דירעקטאר  ,אציגד
בײ זײן ,״יאט״ אין די אויגען  ,אז יענער קאך שוין גאר שפראך ,לײ-
ענט שוין ביכער  ,דעקלאמירט שעקםפירען אויף אויסװעניג גאנצע שטי-
קער און חלומט שוין גאר פון א פרײער װעלט  ,זאגט ער  ,מיט נײע
הימלען ? געה טרעף  ,װאס פאר א װעלט ? װאס פאר א הימלען ? עפיס
רעדט ער מיט איהם טערקיש לשון !  .. .פון ״זעלבםטשטענדיגקײט״ שמועםט
ער מיט איהם  ,און פון א נײעם רעפארמירטען טעאטער מיט א נײעם
,רעפערטואר״  ,נײע פיעםען  ,אלסדינג נײ און נײ און נײ ! נו ,און
מיט׳ן אלטען װאס זאל מען טון ? ארויסװארפען פאר די הינד ? און
װער װעט דאס שאפען  ,אט דאס נײע ?  . . .מאדנע דבורים ! און דאס
האט ער אלץ גענאשט בײ אט דעם ״מענשען מיט בילדונג״ — א חלירע
זאל אויף איהם קומען הײנטיגען טאג  ,רבונו של עולם  ,מיט׳ן שור-
הבר אינאײנעם!
אזוי לאזט אוים האלצמאן מיט א ברכה און פערטראכט זיך א
װײלע  ,און זײנע טרויעריגע גרוי  -טונקעלע מחשבות חאפען איהם אויף
און טראגען איהם אוײבער פונ׳ם ״יאט״ אויף דער שװעסטער  ,אויף
זלאטקען . ..
די שװעסטער ! די שװעםטער ! פון איהר האט האלצמאן צרות
אויפ׳ן פוד  .זלאטקע נעבאך  ,זעהט ער  ,צאנקט שטילערהײד  ,געהט
אויס ,װי א ליכט —,און װער איז שולדיג  ,אז גיט ער  ,טאקי װידער
ער אלײן ? װער האט זי אױםגעשריבען אהער מיט דער אלטער מא-
מע  ,אז ניט ער ? װער האט זי אבגעריםען פון איהר הײם  ,פון איהר
ארבײט  ,געמאכט זי פאר אײן אקטריסע  ,ױ זאל זײן גע -ונד  ,און
געגעבען איהר האפנונגען ,פאלשע ,פאלשע האפנונגען ?  . ..אומזיםט גע-
װען זײן מיה  ,ארויסגעװארפען די גאנצע ארבײט — געזעהען  ,אז זײ
זאלען זײן נאהענט  . ..זי און דער ״יאט״  . . .געמײנט  ,אז ס׳איז א
שידוך  ,צום סוף  .. .װאס װעט זײן מיט זײן שװעםטערל  ,טאמער טןןקי
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הויבט זיך אויף דער ״יאט״ אין א שענעם פריהמארגען און פאהרט אװעק,
װי שװאלב זאגט  ,קײן אמעריקא ? . ..
האלצמאן פײניגט זיך  ,טראכט איבעד דאם ערגםטע  ,װאם עס
קאן נאר זײן  ...באלד אבער פערחאפט ער זיך  :״עט י נארישקײטען!
זוי
איז דאם מעגליך?  . ..װי קאן עם זײן ,אז ראפאלעסקא זאל זײ
אװעקװארפען און פאהרען אלײן אהן איהם אזש קײן אמעריקא ? נא־
רישקײטען ! נארישקײטעןו צו אגוט הארץ  ,צו א װײכער חאראקטער
און צו אײן עהרליכע נשמה  ,ער זאל אזעלכם טון  ...אז פאהרען ,װע־
לען זײ שוין פאהרען א ל ע א י נ א י י נ ע ם  .װי דען ?״ ...
אזוי טרײסט זיך האלצמאן  ,און באלד װערען זײנע מחשבות צו־
•ריק
שור-פערװאלקענט  :״דער הוםט  ,א חלירע זאל אויף איהם קומען מיט׳ן
הבר אינאײנעם ! ״ . ..
יא  .האלצמאנס קראנקהײט האט זיך דא  ,אין דעם װיסטען לאנ־
דאן  ,די לעצטע צײט אזוי פערשטארקט  ,אז גאט װײס ,װען ער װעט
קאנען פאהרען אזא װײטע נסיעה  .די דאקטוירים הײםען איהם גאר
פאהרען צוריק  ,אויב סאיז מעגליך,אין דער שװײץ ,זאגען זײ  ,אין
איטאליע  ...רײנע לופט  ,זאגען זײ  ,א װארעמע זון— חא־חא-חא  ,אט
נאראנים ! שוטים ׳ .אידיאטען ! אמת׳ע אידיאטען !  ...צו װאם נוצט
האלצמאנען רײנע לופט און א װארעמע זון  ,איך בעט אײך זעהר ,אהן
אטעאטער און אהן אביהגע  ,חא-חא-חא ? . ..
פאר גרױסע צרות  ,אפנים  ,צולאכט זיך עם האלצמאן אזוי גע־
שמאק און פערהוםט זיך דערבײ אזוי שטארק  ,אז די אלטע שרה-ברכה
קומט װידעראמאל צו לויפען מיט פערקאטשעטע ארבעל פון קיך  .איצ-
טיגם מאל  -שוין אהן א ״טשיקען״  ,נאר מיט א גרויסען פאלאמניק אין
די הענד  :״שוין װידעראמאל דער גוטער הוסט ?״ ...
פון שרה -ברכה׳ן שמעקט ציבעלע מיט פעפער  ,און דאם שטיקט
האלצמאנען נאך מעהר אויף צו הוםטען  .נאר ער שטארקט זיך מיט
אלע בחות  .ער האלט אײן אין זיך דעם הוסט און צובײזערט זיך אויף
דער מאמע  ,הײסט איהר געהן אין .קיטשען״ ארײן  ,צוריק צו די
ציבעלעם ,מאכט זיך  ,װי ער לאכט  ,פערקרימט מאדנע דאם מויל,
שפײט אין טיכעל ארײן און פערשטופט עם װיימ אין קעשענע— די
אלטע זאל ניט זעהען  ,אז ער שפײט מיט רויטען  ...בלאטע ׳ .ניט
שרה-ברכה׳ן נארט מען  .א מאמע האט אײן אויג  .זי זעהט גןןגץ גוט
איהר אומגליק .און זי פערברעכט מיט די הענד , :א װעהטאג איז איהר

א שלאק האט זי געטראפען ! א מכה זאל זײן דער מאמען ד — און מיט
גװאלד לײגט זי ארײן דעם קראנקען זוהן אין בעט ארײן און שיקט
אװעק זלאטקען אויף גיך  ,זי זאל ברענגען דעם דאקטאר .
א דערשראקענע  ,גאך מעהר פערזארגט און געל און בלאס װי
תמיד  ,און ,דאכט זיך  ,מיט פערװײנטע אונטערגעשװאלעגע אויגען,
חאפט זלאטקע אויף זיך דאם בורנוסעל און לאזט זיך לויפען צום
דאקטאר.
געהענדיג איבער די טומעלדיגע רוישענדיגע גאםען פון לאנדאן,
טראכט זיך זלאטקע בײ זיך אין הארצען  :״דאכט זיך  ,אזא גיהנם.
אזוי פיעל פערד  ,טראמװײען  ,אויטאמאבילען לויפען אויף און אב —
עמיצער זאל זיך אויף איהר דערבארעמען  ,זי װעלען איבערפאהרען!
איבערכ״הרען אויף טויט !״ .. .

אויף די האלצמאנס האט זיך איגערוקט א המארע  .א שװארצער
א געדיכטער װאלקען הענגט אויף זײערע קעפ  .א נאהענטע  ,אײן אוג-
פערמײדליכע קאטאסטראפע.
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זיבעצעהן.
שיפספאסאזשירען.

גליקליכע

װי א ריזיגע חיה האט אויסגעזעהען פון דערװײטען דאס גרוי-
םע װײםע שיף ״אטלאנטיק״ אויפ׳ן ים  .מיט א מאדגער עקשנות האט
זיך דאם דאזיגע בעשעפעניש געטראגען אויפ׳ן װאסער  ,זיך געשלאגען
מיט אלע פחות  ,זיך געראנגעלט מיט׳ן װינד  ,דורכגעשניטען די בײזע
װעלען פונ׳ם אטלאנטישען מעער און געשװאומען אלץ װײטער און
װײטער אױפ׳ן װעג פון סויטהעמפטאן קײן נױ -יארק.
די פערטומעלטע פאסאזשירען  ,װאס זענען די ערשטע צײט גע-
װען העכסט ענטציקט פון דער דאזיגער גרויסארטיגער נםיעה און װאס
האבען פריהער זיך גאר ניט געקאנט אברײסען פון דער שענקײט,
פון דער געטליכער נאטור און גאר ניט געקאנט אבלויבען זיך פון
גאטס װאונדער  ,װאס מע זעהט זיך אן אויפ׳ן ים  ,האבען ביסלעכ-
װײז אנגעהויבען פיהלען װי אטשאד אין קאפ און האבען אויפגעהערט
צו קוקען אין דער טיעפער  ,ברײטער  ,הויכער אונענדליכקײט ארײן,
װאם בעשטעהט פון הימעל און װאסער  ,װאסער און הימעל — אהן
אײן אנהויב און אהן א סיף •
^אײנציגװײז האט זיך דער עולם אנגעהויבען אבטראגען יעדער
צו זיך  ,אין זײן רוה ארײן  ,יעדער צו זיך  ,אין זײן קעבין  ,און
אװעקגעלײגט זיך מיט א שװערען  ,װי מיט בלײ אנגעגאסענעם מח
יעדער בײ זיך  ,אויף זײן בעטעל  ,איבערגעבליבען אלײן יעדער מיט
זײנע אײגענע אומעטיגע מחשבות און געדאנקען.
װינציג  ,זעהר װיגציג זענען געװען אזעלכע  ,װאס האבען זיך
גאך געשטארקט  ,ארומגעשפאצירט נאך אלץ הין -און  -צוריק איגערן
אויבערדעק  ,אדער צונויפגעקלויבען זיך אין אגעזעלשאפט  ,געטרונקען
ם=שנ
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גערויכערט גראבע ציגארען  ,גערעדט
ביער פון גרויסען קאפעל און
מעשױת  ,אנעקדאטען /
געלאכט הויך אויף א קול און דערצעהלט
און
יאריד — גלײך װי גאר ניט זײ מײנט
נעכטיגע טעג  ,אויפ׳ן הימעל א
מען.
פאסאזשירען איז געװען אפאר
צװישען די געצעהלטע גליקליכע
קלאמער פון לאנדאן מיט זײן
פון אונזערע בעקאגטע פרײנד  :מיסטער
שותף ניסעל שװאלב  ,דער געװעזענער
טעאדאר-הערצל -בארד און זײן
 ,אנטרעפרענער  ,רעזשיסער און
אגענט  ,הײנט בעל-הבית  ,מענעדזשער
טרופע  :״קלאמער  ,שװאלב עטקאסירער פון דער נײער טעאטער
קאמפ.״
 ,שװאלב עט קאמפ.״ מע
יא  ,פרײנד לעזער  ,אויס ״האלצמאן
האלצמאן און אויף זײן ארט אװעק-
האט ארויסגעװארפען דעם נאמען
 ,א ואך  ,װאם האט ניט אנגעריהרט
געשטעלט דעם נאמען קלאמער
עם דארף אונז נישט אנהױבען צו
קײנעם  ,אויסער האלצמאנען  .און
פון אײן ארמיע  ,װאס געהט אויף
װאוגדערן  :די װעלט בעשטעהט
ניט אבשטעלען צוליעב דעם  ,װאם
מלחמה  .א גאגצע ארמיע װעט זיך
װעג  .דער געפאלענער האט א
טאמער פאלט א סאלדאט אין מיטען
 ,װעט ער אויפשטעהן  ,אניט -
 :װעט איהם גאט געבען כח
ברירה
ניט לײגען  .מע װעט שפאנען איבער
װעט מען אויף איהם קײן כבוד
די קאלאשען און מע װעט איהם
איהם מיט די שטױועל און מיט
אז קײן האהן אפילו װעט ניט קרעהען.
טרעטען און צוטרעטען  ,אזוי
נאר װער איז איהם שולדיג  ,האלצ-
אמת  ,ס׳איז גענוג טרויעריג .
דעם הוסט אזוי װײט  ,אז די דאקטוי-
מאנען  ,װאס האט פערלאזט
ניט אראב  ,מעסטען איהם די טעמ-
רים לאזען איהם איצט פון בעט
און הײסען ניט רעדען ? — ניט
פעראטור  ,צעהלען איהם דעם פולס
א קורצע\ אז ניט רעדען — הײנט
רעדען ? ! א שענע מעשה  ,נאר
ביז א בהמה ? נײן  ,עס װעט
װאס איז דער חילוק פון א מענשען
װעלען מוזען זיך געזעגענען מיט
נישט העלפען קײן חכמות  .מיר
איהם װינשען א רפואה שלמה און
האלצמאנען אױף א צײט ,
אונזער
 ,װאס פאהרט מיט׳ן שיף פון
געהן מיט אונזער נײער קאמפאניע
װאס ציהט צו זיך די אויגען פון
אהין  ,אין יענעם לאנד ,
לאנדאן
דאט עס ענטדעקט ביז צו הײנ-
דער גאנצער װעלט ,זיגט קאלאמבום
 ,שוין העבער פיערהונדערט יאהר.
טיגען טאג
 ,מיסטער קלאמער און ניםעל
דאם אויבענדערמאנטע פארעל

שלונו־עליבם.

שװאלב  ,זענען זיך געזעסען  ,װי די טײבעלעך  ,אינצװײען בײ אײן
טישעל  ,געטרונקען ביער  ,גערויכערט ציגארען און גערעדט און גע-
רעדט און גערעדט  .דאס מויל האט זיך זיי גיט צוגעמאכט  .פון װאס
האט מען דאם געשמועסט ? פון גארניט  .אפגים  ,די בײדע הןזבען
זיך
אונטערגענומען  ,װער װעמען עס װעט אריבעררעדען און װער
װעמען
עם
װעט
איבערשטײגען אין ״בלאף״.
מיסטער קלאמער האט דערצעהלט
אלטע
מעשױת
פון
זײן ״קא-
פע-
נאציאנאל״  ,פון די רוסישע שנארערס און פון די לאנדאנעד
״טשארעטיעס״  ,װאו ער  ,קלאמער  ,איז פון המיד און אײביג אײן
עהרען -מיטגליעד  ,און גלאט מעשה׳לעך פון דער ײעלט  ,אנעקדאטען,
צוגעפעפערט מיט א משל און מיט א װיץ , ,װי זאגט דער אײנ-
געלשמען״.
בײ
ניםעל
שװאלב זענען אבער די אלע מעשױת מיט די אגעק-
דאטען
גאר
קײן
נײעס ניט  .אדרבה  .אויף יעדען אנעקדאט  ,װאם
מיםטער
קלאמער דערצעהלט איהם  ,זאגט שװאלב  ,אז ער װײסט
דאס שוין פון לאנג  .און ניט נאר ער װײסט עס — ער איז אלײן
אפילו דערבײ געװען  .א סימן — ס׳איז דעמאלט שיער ניט ארוים
דערפון א סקאנדאל  .אט װעט איהר הערען ...
און ניםעל שװאלב דערצעהלט  ,װאס פאר א סקאנדאל  ,מיט
היץ  ,געװעהנליך  ,און מיט פײער  ,און לאזען ל $זט ער אויס מיט
א
שבועה  :״װי איהר זעהט איהם א שװימענדיגען און רע זאל אזוי
האבען
אלעמענס
גוטס״  . ..און די חװאל־עס פונ׳ם ים  ,װאס האבען
זיך
געיאגט װי ײילדע חױת פון בײדע זײטען שיף  ,קלןזפען צו צום
טאקט
,
רײסען זיך אלעמאל העכער און העכער  ,װילען אריבערשמײ-
סען אריבערן דעק  ,םערפלײצען  ,איבערקעהרען  ,אײנשלינגען דאם
שיף מיט אלץ  ,װאס אויפ׳ן שיף  .נאר אונזער פארעל מאכט זיך
דערפון  .זיי טוען זיך זײערם  :זײ טרינקען ביער  ,רויכערן ציגארען
און רעדען  ,רעדען  ,רעדען  ,אהן א שיעור.
גליקליכע שיפספאםאזשירען .י
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קאפיטעל אכצעהן.
צװישען

הימעל און

װאםער.

נאך אײן פארשוין איז געבליבען זיצען אויפ׳ן אויבערדעק פונ׳ם
שיף ״אטלאנטיק״  .ער האט אבער ניט געטרונקען קײן ביער  ,ניט גע-
רויכערט קײן ציגאר  ,נאר גלאט אזוי געזעםען  ,אדער — ריכטיגער —
גע עגען בעזונדער  ,אײנער אלײן  ,אויף א טשער (שיפסשטוהל)  ,אײנ-
געהילט אין א װארעמען פלעד און איבערגעדעקט מיט א רוימער בײע-
נער קאלדרע  .דאם איז געװען נאך גאר א ױנגער פאםאזשיר מיט
זעהר א סימפאטיש אויםגעבלײכט פנים  .די מורא׳דיגע װעלען  ,װאס
האבען זיך  ,װי װילדע צורײצטע חױת  ,געיאגט פון בײדע זײטען שיף,
זענען געװארען װאם װײטער װילדער  ,בײזער און צורײצטער.
עס האט זיך אויםגעװיזען אלע מאל  ,אז ניט די חװאליע —
װעט די צװײטע  ,װאס טראגט זיך אט -אט םון דערװײטען  ,געװיס
בײקומען  ,אריבערשמײסען  ,פערפלײצען  ,איבערקעהרען  ,אײנשלינגען
דאס שיף מיט אלץ  ,װאס אויפ׳ן שיף געפינט זיך.
נאכ׳ן בלײכקײט פונ׳ם פנים איז צו דערקענען  ,אז אט דער
ױנגער פאסאזשיר איז שוין לאנג א פערטשאדעטער  .מיט האלב-אפענע
אויגען ליגט ער אויםגעצויגען  ,דעם פערטשאדעטען קאפ האלט ער
אונטער מיט בײדע הענד און קוקט זיך אײן אינ׳ם נאהענטען הימעל,
װאם איז װי צוגויפגעגאםען אינאײגעם מיט׳ן ים אזוי  ,אז ם׳איז שװער
צו דערקענען  ,װאו איז הימעל און װאו איז װאסער  .דאכט זיך,
לויטער איז דער הימעל  .דאכט זיך  ,עם לײבט אזוי די זון  .קײן
ײאלקען און קײן װינד  .װאס -זשע שטורעמט אזוי דער ים? װאס בײ-
זערט זיך אזוי דער אלטערז װאס װארפט דאם אזוי מיט׳ן שיף אהער
און אהין  /ארויף און אראב? צי אפשר װײזט זיך עס איהם נאר אויס

שלום־עליכם.

אזוי? פארװאס -זשע קאן ער דעם קאפ ניט אויפהויבען ? נישט ריהרען
מיט קײן פינגער ? פארװאס פיהלט ער אלע מאל ערגער און ערגער
אויף צו חלש׳ען ? אויף צו חלש׳ען? — נײן  .אויף צו שטארבען״
שטארבען  ,שטארבען!
און ער שטרענגט אן זײן פערטשאדעטען קאפ  ,ער װיל זיך
דערמאנען — דעם װיפיעלטען טאג איז מען שוין אט אזוי צװישען
הימעל און װאסער _ און ער קאן נישט  .ער קאן זיך ניט דערמאנען
אפילו  ,פון װאנען און װאוהין ער פאהרט  .נאכמעהר  .ער האט שוין
פערגעםען אפילו  ,װי אזוי מע רופט איהם  .אז מע רופט איהם רא-
פאלעסקא — דאס װײסט ער  .נאר דעם א מ ת ע ן נאמען זײגעם —
חאטש נעמט איהם אראב דעם קאפ  .אוי  ,דער קאפ ! דער קאפ!
— פיהלסט ניט גוט? אפשר װעםט דו געהן זיך צולײגען ביי
זיך אין קעבין ארײן? קום.
אזוי זאגט צו איהם ניסעל שװאלב און בויגט זיך אן איבער
איהם און קוקט איהם מיט געטרײשאפט אין די אויגען ארײן  .נאר
ראפאלעסקא קוקט אויף איהם מיט אזעלכע אויגען  ,גלײך װי ער האט
איהם ניט דערקענט  :װער רעדט דאס? װער שטעהט דאס איבער
איהם? ער װיל זיך אויפזעצען — קאן ער גישט  .ער שטרענגט אן
אלע כחות פון זײן זכרון  :רבונו-של-עולם ! װאס טוט זיך עם מיט
איהם? װאו איז ער דאס ערגיץ אויף דער װעלט? פארװאס קאן ער
זיך ניט דערמאנען דעם אײגענעם נאמען זײנעם ? מיט דעם נאמען
האבען דאך איהם גערופען אמאל די חברים אין חדר  ,ברידער און
שװעסטער אין דער הײם״ און די טאטע-מאמע  . . .טאטע-מאמע? װאו
זענען זײ אציגד? ...
— א גלעזעלע קאניאק  .פאלג מיך  ,נעם אויף די ליפען  ,װעט
דיר װערען גרינגער.
ראפאלעסקא הויבט ניט אן צו פערשטעהן  ,װער שטעהט דאס
איבער איהם ? װער קוקט דאס איהם אין די אויגען ארײן? דאכט זיך
א קענטליכער פארשוין  .קענטליצע אויגען  ...װער -זשע איז דער פאר-
שוין?  ...פארװאס איז איהם אזוי שװער דער קאפ ? װער קרעכצט
עס אזוי ? _ דאס קרעכצט דאס שיף  .װער פײפט עם אזוי? — דאס
פײפט דער װינד  .און עם יאגען זיך די װעלען אײנס איבער דאס
אנדערע  .אט הויבען זײ זיך אויף העכער הײזער  ,אט װערען זײ צו-
שאטען אזוי װי זאמד אויף קלײנע שפריצלעך  .פלוצים קנאלט אוים
חח  -חי

— 104

-

פפ=םם

נע  -ונד.
.אדונער און א בליץ פליהט איהם דורך פאדבײ די אויגען  .חלומות1
דער דונער איז קײן דונער  .דאם רעדט אזוי דער ים  .דאס רוישען
אזוי די חװאליעס ׳ װאס הויבען זיך אויף און װערען צופאלען  .דער
בליץ איז קײן בליץ  .דאס איז אײן אבשײן פון דער זון  ,װאס האט
געלאזט אבטובלען זיך א ליכטיגען שטראהל אין די צופלעםקעטע װא•
סערן פונ׳ם צולאזטען  ,צובײזערטען ים.
— פאלג -זשע מיך  ,זויג אוים א שטיקעל לימענע  ,װעסט דו
דערפיהלען דאס הארץ ...
אהא ! ער װײסט שוין  ,װער דאס איז  .דאס איז האלצמאן?
בערנארד האלצמאן? פארװאם -זשע איז איהם דאס פנים אזוי רויט
און פעט און פריש? אין אײן האנד האלט ער א פלעשעלע קאניאק,
אין דער אגדערער א לימענע  ,און בעט זיך בײ ראפאלעסקאן  ,ער
זאל עפיס נעמען:
— פאלג -זשע מיך  ,א שטיקעל לימענע אין מויל ארײן  .אדער
געב אהער א האנד  ,שפאר דיך אן אן מיר  ,װעל איך דיך אבפיהרען
אראב  ,צו דיר אין קעבין  ...עד ! .מיסטער קלאמער!
אזוי רופט אויס ניםעל שװאלב און דרעהט אוים דעם קאפ צו
זײן קאמפאניאן — װער? װאם? א נעכטיגער טאג ! מיםטער קלאמער
איז שוין דארט  ,װאו ניםעלס ברודער איזאק  ,װאו די שװעסטער
הענריעטא ,און װאו דער לאמזשער חזן מיט זײן מוזיקאליש געזינדעל.
אלע ליגען זיי  ,יעדער ביי זיך  ,אויף ױין בעטעל  ,און קרעכצען ,און
פאכען מיט דער נשמה  ,און זעהען דעם מלאך -המווז פאר די אויגען.
און נאר ער אײנער  ,ניסעל שװאלב  ,האלט זיך אויף די םיס  .ניסעל
שװאלב איז דער אײנציגער פון דער גאנצער קאמפאניע  ,פון דער
נײער גע -ונד׳גער טרופע  ,װאס פאהרט קײן אמעריקא  — ,דער אײנ-
ציגער לעבעדיגער מענש  ,װאס איז פדיש און מונטער.
און עס ברומט דער ים  .און עס רוישען זײנע װעלען  .און עס
שנײדט זיך אויף א בורע מיט א רעגען מיט א שנײ  .און דער װינד
שמײםט אין פנים $רײן און צוטרייבט דעם איבערגעבליבענעם עולם
פונ׳ם אויבערדעק  ,אויסער די סטױארטען מיט די מאטראסען  ,װאס
זענען שוין געװאוינט געװארען צו אזעלכע זאכען  ,און אויםער דעם
קאפיטאן  ,װאם האט ארײנגעשטעקט א לױלקעלע אין מויל ארײן און
יקוקט מיט א טרוקען שמײכעל אויפ׳ן צובײזערטען ים  ,װי אויף א פער־

שלום־עליצם.

שײטען קונדם  .און עס טראגט זיך דאס װײםע ריזיגע בעשעפעניש
װאס מע רופט דאם אן שיף און װאם הײםט מיט׳ן נאמען ״אטלאנטיק/
מיט א מאדנער עקשנות אלץ װײטער און װײטער  ,אין דער טיעפער״
ברײטער ,הויכער אונענדליכקײט ארײן  ,װאם בעשטעהט פון הימעל און
װןןםער  ,װאםער און הימעל — אהן אײן אנהויב און אהן א םוף.
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קאפיטעל נײנצעהן.
אפרויענהאנד
ער האט אנגעהויבען עטװאס אויפװאכען פון דער היהנערפלעט,
און דער טשאד האט איהם אנגעהויבען ביסלעכװײז ארויס פון קאפ ׳
האט ער מעהר דערפיהלט וױ דערזעהען  ,אז ער געםינט זיך אנ׳אויס-
געטאנענער אויף אבעטעל  ,בײ זיך אין שיפםקעבין  ,און עמיצענס
האנד האט ער דערפיהלם בײ זיך אויפ׳ן שטערן  ,אײן אײדעלע  ,א
װארעמע פרויענהאנד  .נאר װעמענס האנד דאס איז  ,װער איז די
פרוי— דאס האט ער ניט געװאוםט.
אז ער איז אויפ׳ן װאסער— דאם האט ער געפיהלט גאכ׳ן שאר-
פען ריח פונ׳ם בײזען ים און נאכ׳ן רוישען פץ די װעלען  ,װאם,
שפיעלענדיג זיך װי די װילדע חױת אויף דער שײן פון דער ליכטי-
גער זון  ,האבען נאך אלץ געבושעװעט  ,געװארפען דאס שיף העכער
הײזער  ,אנגעקלאפט ראפאלעסקאן אין פענםטערל ארײן— ער זאל
אויפשטעהן  ,ארויסגעהן אויפ׳ן אויבערדעק  ,אנקוקען גאטם װאונדער:
״גענוג שוין  ,גענוג שוין צו ליגען״  .אזוי  ,האט זיך איהם אויםגע-
דאכט  ,רעדען צו איהם די װעלען פוג׳ם ים  ,און ער נעמט צונויף
זײן איבעריג ביסעל חכ פון זײן זכרון  ,זײן גאנץ ביםעל געדאנקען
און ער טראכט  :״װי קומט ער אהער ? דאכט זיך  ,גאר ניט לאנג
איז ער געװען אוים׳ן אויבערדעק  ,געזעםען אין אטשער אזוי בע-
קװעם  ,בעװאונדערט די געטליכע נאטור  ,זיך געװארעמט אויף דער
לאשטשענדיגער זון  ,װאס האט זיך אבגעשפיגעלט אין דעם שוים פון
די שפיעלענדיגע חװאליעס  ,װאס יאגען זיך פון בײדע זײטען שיף.
אץ געקוקט אין דער טיעפער ברײטער הויכער אונענדליכקײט ארײן,
װאס בעשטעהט פון הימעל און װאסער  ,װאסער און הימעל  -אהן אײן
אנהויב און ןזהן א םוף  ...און ער װיל זיך אויפזעצען— האט ער מורא,

שלום׳עליכם.

ער זאל װידער ניט פאלען צוריק  .אינגאנצען עפענען די אויגען—
האט ער מורא  ,עס זאל זיך איהם װידער ניט פערדרעהען אין קאפ
דאס שיף מיט׳ן ים מיט׳ן הימעל מיט דער גאנצער װעלט  ,װי ביז
אהער  .און ער לאזט ארויס אשװערען זיפץ  :״אוי  ,דער קאפ ! דער
קאפד
— נאך אלץ דער קאפ? —...הערט ער אקול פון אפרוי  ,א
קענטליך קול  ,גאר ער װײסט ניט  ,װער דאס איז  .און ער פיהלט
אויף זיך אהאנד  ,אײן אײדעלע  ,אװארעמע פרויענהאנד גלעט איהם
דעם שטערן  ,פערשארט איהם די צעװארפענע האר ארויף— װער זאל
דאס זײן? . ..װעמענס האנד? .. .און ער דערמאנט זיך  ,אז מיט א
צייט פריהער— ער געדענקט ניט װען— האט ער פונקט אזוי װי
איצט אויך געפיהלט אפרויענהאנד  ,װאם האט איהם פונקט אזוי װי
איצט געגלעט דעם שטערן און געשארט איהם די האר אדױף.
האלצמאנם שװעסטערל איז דאם דעמאלט געװען  .זלאטקע ...
דאם איז געשעהען אײגמאל אין אפארנאכט  .ראפאלעםקא איז
געלעגען בײ זיך אין צימער אויף אקאנאפע און גע׳חלומ׳ט אין דער
װאהר זײנע זיסע גאלדענע חלומות  .יענע זיםע גאלדענע חלומווז ,אין
װעלכע דעם סאמע אויבענאן פערנעמט בײ איהם שטענדיג דעם חזג׳ס
טאכטער— רײזעל.
קײנער איז דעמאלט ניט געװען אין שטוב —,געדענקט ער—
נאר ער און זלאטקע  .עס איז איהם קײנמאל ניט געװען אזוי ביטער
אוים׳ן הארצען  ,װי יענעם פארנאכט  .אמאדנע בענקשאפט— געדענקט
ער— האט זיך אריינגע׳גנב׳עט צו איהם דעמאלט אין דער נשמה און
געדריקט איהם און געפרעםט און געצויגען  ,װי מיט צװאנגען  .עס
האט זיך איהם געגלוםט װײנען.
אויב ער האט געװײגט— דאס געדענקט ער ניט  .ער געדענקט
נאר  ,אז זלאטקע איז אויסגעװאקסען נעבען איהם— דאכט זיך  ,ער
אלײן האט זי צוגערופען— און געזעםען נעבען איהם און געגלעט איהם
דעם שטערן  ,אט אזוי װי מע גלעט איהם איצט  ,אין דער מיגוט,
און געשארט איהם די צעװארפענע האר ארויף  ,אט אזוי װי מע
שארט איהם איצט  ,אין דער מינוט  .און אמאדנע װארעמקײט האט
זיך איהם דעמאלט צוגאסען אין אלע גליעדער  .ער האט געפיהלט—
אזױ געדענקט ער— אװארעמע האנד פון אגעטרײע שװעסטער  ,און
ער איז איהר געװען דאגקבאר אהן אײן עק און אהן אשיעור  .ער

.

ונד.

האט יז ארומגעארעמט— געדענקט ער  -מיט זײן האנד  ,צוגעצויגען
זי צו זיך  ,בעהאלטען זײן קאפ בײ איהר אױפ׳ן שױם  ,געװײנט״
לאנג געװיינט  ,אויםגעװײגט פאר איהר זײן ביטער הארץ  ,ארײנגע-
פיהרט זי צו זיך אין זײן קדשי -קדשים ארײן  ,אנטפלעקט פאר איהר
זײן הײליגען -הײליגען סוד  .ער האט איהר דערצעהלט  ,אז ס׳איז
פארהאן איינע אזעלכע אױף דער װעלט  ,װאס ער האט זי ליעב מיט
זײן גאנצעו לעבען  ,װאס ער איז גרײט פאר איהר אין פײער און
אין װאסער  ,װאס ער קאן ניט פערגעסען ניט אין חלום  ,ניט אויף
דער װאהר  ...״װי אזוי הײסט זי ? און װאו איז זיד— אזוי האט
איהם זלאטקע דעמאלט שטיל אפרעג געגעבען  ,און דאס קול— גע-
דענקט ער— האט בײ איהר געציטערט  ,און אלײן האט זי בעת-מעשה
געציטערט  .װי אזוי ױ הײםט— האט ער איהר נישט געװאלט זאגען.
גאר װאו זי איז ?— עהע-הע ! ער זאל װיסען  ,װאו זי איזו ער זאל
דאם װיסען  ,װאלט ער שוין לאנג ניט געװען אט א דא מיט דער
װאנדער-טרופע  .ער װאלט שוין אפשר לאנג ניט געװען מעהר נע-
ונד  ,װי ער איז  ,ער װאלט שױן אװעקגעפלױגען אהין  ,צו איהר,
אלםדינג אװעקגעװארפען און אװעקגעפאהרען צו איהר  ,װארום זײ
האבען זיך דאם װארט געגעבען שוין לאנג ,נאך קינדװײז ,״אז װאו
זיי זאלען ניט זײן און וואס מיט זיי זאל זיך ניט
אינאיינעם  ,תמיד און
זאלען זיי תמיד זיין
טרעפען ,
אייביג ! . ..
נײן  .ער װײםט ניט  ,װאו זי איז  .ער װײסט נאר  ,אז
בעריהמט  ,אז זי איז גרוים  ,אז זי איז רײך  ,איהר זינגען
אויף דער װעלט  .״דעם נאמען פאטטי האסט דו געהערט?
גרעםער פון פאטטין״  —.״נאך גרעםער פון פאטטין?״— ״גאר
דער ערך ! ״

זי איז
שמ׳ט
איז זי
נישט

אזױ— געדענקט ער— האט ער דעמאלט געלויבט זײן רײזלען
פאר זלאטקען  ,אבגעלויבט אין טאג ארײן  ,ניט געזשאלעװעט קײן
העלע פארבען  .אמין מלאך  ,אמלאך פון גאט !  ...און ער האט זיך
מחיה געװען —,געדענקט ער— װאם ער האט געפונען פאר װעמען
אבצולױבען  ,זיך בעריהמען מיט זײן געליעבטער  .װארום װער נאך
װעט איהם װעלען אזוי אויסהערען  ,װי די דאזיגע זלאטקע ? ער זעהט
דען ניט ,אז איטליכם װארט זײנם איז בײ איהר הײליג  ,תורת-משה?
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ניט ׳ װי עס קלאפט איהר דאס הערצעל? ער פיהלט
עד פיהלט דען
ױ פלאטערט אין זײגע הענד  ,ױו אפױגעלען. ..
דען ניט  ,ױו
ארעמע זלאטקע האט בעת -מעשה איבערגעלעבט—װײםט
װאס די
 .װאס געהט עס איהם אן? אבי ער האט אױסגעגא-
ניט ראפאלעסקא
הארץ  .אבי ער האט אנטפלעקט פאר איהר זײן
סען פאר איהר זײן
סוד  .געװארען גרינגער אויף דער נשמה.
דעמאלט פאר זלאטקען זײן הײליגען סוד ׳ האט
אויפגעדעקט
אין אײנװעגס פערטרויעט אויך דאם ׳ װאס ער רעכענט
ער איהר שוין
 .ער האט איהר איבערגעגעבען אלע זײנע פער-
צו טון אויף װײטער
 ,װי אזוי ער װעט זיך מיט זײן בעריהמטער אמאל
בארגענע פלענער
בל -סוף צונויפקומען און שוץ קײגמאל זיך ניטבעגעגענען און סוף
גיט  .קײנמאל ניט ! און בעת -מעשה האט ער
צושײדען  .קײנמאל
זלאטקען— געדענקט ער — מיט בײדע הענד׳ שטארק-
ארומגענומען
צום הארצען און גענומען ביי איהר דאס ווארט,
שטארק צוגעדריקט
צונויפגעהן מיט זײן רײזלען ןער האט זיך שוין
אז ער װעט זיך
נאמען אויך— פערפאלען !) ׳ װעט רע נעמען צו
ארויסגעחאפט מיט׳ן
הײםט עס  ,װארום ער פיהלט׳ אז זלאטקע
זיך אויך זי ׳ זלאטקען
און איבערגעגעבען  ,װי אשװעםטער  ,ױו אײן אײ-
איז איהם געטרײ
גענע שװעסטער.
מיר געטרײ װי א שװעסטער?— זאגט ער צו
— איא ׳ בױט
זי ארום װארעם ׳ א סך װארעמער׳ װי א ברודער
איהר און געמט
 ...נאר זלאטקע שװײגט  .ראפאלעסקא פער-
נעמט ארום אשװעסטער
שװײגט זלאטקע? נעמט ער יז ארום נאך
שטעהט ניט ׳ פארװאס
פרעגט זי ׳ פארװאם זי ענטפערט איהם ניט? שוין-
שטארקער און
האט ער אטעות? שוין -זשע האט זי איהם ניט ליעבן
זשע
ליעב ? .׳ — .און זלאטקע טוט זיך אװארף צו איהם,
— ניט
און קושט איהם און האלזט איהם ׳ און טרערען גי־
חאפט איהם ארום
סען זיך ׳ גיםען זיך פון איהרע אויגען.
װיינסט וד ׳ נארעלען װאם-זשע װײגסט וד ? װאס-
װאס-זשע
זשע װײנםט דו ?— .. .
אן— געדענקט ראפאלעםקא— פלעגט ער װעלען
פון דעמאלט
אלײן מיט זלאטקען ׳ אביסעל רעדען מיט איהר װעגען
אפט בלײבען
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דײזלען  .און דאס איז איהם געװען גאר ניט אזוי שװער  .װארום
האלצמאן— אזוי האט איהם אויסגעװיזען  -האט אנגעװענדעט אלע מיט-
לען  ,אז זײ זאלען בלײבען װאס אפטער אינצװײען מיט זלאטקען.
ןןזוי האט יך איהם אויםגעדאכט  .און אפשר האט ער אטעותי נײן.
ער האט ניט קײן טעות  .װארום װאס דען פלעגט עפיס האלצמאן
פלוצים אװעקגעהן  ,איבערלאזען איהם אלײן מיט דער שװעסטער  ,זיך
אומקעהרען צוריק  ,געבען אקוק  ,אויב זײ זיצען אינאײנעם  ,און
באלד װידער אװעקגעהן ? ...אך  ,האלצמאן ! האלצמאן .י װי שװער
ס׳איז איהם געװען דאס געזעגענען זיך מיט האלצמאנען ,װי שװער ! .. .
— שוין צײט אויפצושטעהן  ,טײערער ! מע זעהט שוין ארויס
לאנד  ...מיר זענען שוין באלד אין אמעריקא  ,טײערער  ,שענער,
טײערער ! ...
אקענטליכע שטימע  .א פרויענשטימע  ...װער רעדט דאס איבער
איהם ? ...װער רופט דאם איהם ״שענער״  ,״טײערער״ ? ...ער האט
נאך אבער אלץ מורא אויפצוזעצען זיך— ער זאל צוריק ניט פאלען.
ער האט נאך אלץ מורא עפענען די אויגען— עם זאל זיך איהם װי-
דער ניט פערדרעהען אין קאפ דאס שיף  ,מיט׳ן ים  ,מיט׳ן הימעל,
מיט דער גאנצער װעלט  ,װי ביז אהער  .און ער זינקט אין זײנע
שװערע בלײענע געדאנקען  .און ער לעבט איבער נאך א מאל די שװע-
רע מינוטען פון זײן געזעגענען זיך מיט האלצמאנען  .און ער שלאגט
זיך על -חטא.
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קאפיטעל צװאנציג.
בערבארד !
זיי געזונד ,
איז געװען א פריהמארגען  ,א קאלטער װאלקעגדיגער פריה״•
דאם
און פון קעלט און פון ״פאגע״  ,װי עם גיט זיך
מארגען פון רעגען
אין דעם קאלטען פעררויכערטען פערװײנטען לאנדאן.
אויס א פריהמארגען
זענען שוין געװען בײ ראפאלעסקאן אײנגעפאקט ,און
די זאכען
שוין אויך געװען פארטיג צו דער נםיעה  ,פארטיג ארום
אליין איז ער
 ,אנגעטאן  ,פעררויכערט א האװאנעציגאר  ,בע•
און ארום  :אבגעגעסען
א קעב און ארײנגעלאפען נאר אױף א װײלע— זיך געזעגענען
שטעלט
מיט האלצמאנען.
— זײ געזונד  ,בערנארד !
געזונד —,האט איהם האלצמאן געענטפערט מיט די אוי-
— פאהר
רעדען איז איהם פערבאטען  ,שטרענג פערבאטען  .אךו:
גען  ,דען דאס
געמעגט רעדען  ,װאלט האלצמאן איהם חאטש עפים
װאלט האלצמאן
זאגען  ,עפיס אזעלכס א שארפס— אויסבײזערן זיך  ,אויסזידלען
קאגען
קומט  ,אויםשעלטען זיך  ,װי ער קאן— װאלט ראפא-
גוט  ,װי איהם
זיך  ,געװען א סך גרינגער אויפ׳ן הארצען  .נײן  ,האלצ-
לעסקאן  ,דאכט
אװעקגעשטעלט אויף איהם זײנע שארפע שפיציגע אוי-
מאן האט נאר
 ,װיפיעל טרויער  ,װיפיעל אונענדליכער טרויער איז געװען
גען און—אך
קוק .י האלצמאן האט איהם נאר אויסגעצויגען א דארע
אינ׳ם דאזיגען
 ,און װי עס האט זיך אויסגעװיזען ראפ§לעסקאן ,צו א
שפיציגע האנד
װארעמע האגד.
האט זיך ראפאלעםקאן ביט געװאלט אזוי גיך אװעקגעהן
קײנמאל
 ,װי אין דער מינוט  .און ער האט געהאט די מעג-
פון האלצמאנען
 ,זיך אויפזעצען אויפ׳ן קעב— און זײ געזונד. ..
ליכקײט אװעקצוגעהן
דעם  ,ער זאל זיך נעמען צו דער טיר״ האט ער זיך,
נאר אנשטאט
=0£סכ
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נאכ׳ן געזעגענען שוין  ,אװעקגעזעצט צוריק אויף א שטוהל׳ נעבען בע-
טעל  ,װאו האלצמאן איז געלעגען איבערגעדעקט מיט דער בעריהמטער
טענדעװערענדע און געפיבערט  ,און א שארפער ריח פון רפואות האט
זיך געלאזט הערען  ,א ריח פון רפואות  ,פון אפטײק  ,פון בר-מינן .. ..
פון זינט ראפאלעסקא קען זיך מיט האלצמאגען האט ער איהם
נאך אזוי שלעכט ניט געפונען  ,װי איצטיגם מאל  .דער טויט איז איהפ
געלעגען אויף די ליפען  ,דורכגעלײכט זיך אין די שפיציגע אויסגע-
לאשענע אויגען  ,זיך אויסגעצויגען אויף זײנע שפיציגע אבגעשטארבענע
אויערן און געשװעבט איבערן גאנצען חדר  .אין דער מינוט האט
זיך ראפאלעסקאן פארגעשטעלט  :װי אזוי זײן פרײנד האלצמאן װעט
ליגען אויף דער ערד מיט די פיס צו דער טיר  ,אינגאנצען איבער-
געדעקט מיט דער טענדעװערענדע  .דאס טויטע פגים װעט מען ניט
זעהען  ,נאר די שפיצען פים װעלען ארויסשטעקען  .און א ליכטעל
װעט ברענען בײ איהם צוקאפענס  .און פון בײדע זײטען אויף דער
ערד װעלען זיצען איבער איהם די מאמע שרה -ברכה מיט דער שײעם-
טער זלאטקע  ,װעלען איהם בעװײגען  ,ברעכען די הענד און לײענען
מיט א ניגון א גאנץ צעטעל  ,װי פון א מענה-לשון  , :״הארציגער זוהן!
טײערער ברודער  ,געטרײער ! אויף װעמען לאזט דו אונז אי-אי -אי-
בער? !  ...״
ער געדענקט איהם  ,דעם דאזיגען טרויעריגען ניגון  ,םון האלע-
געשטי— לאה די חזנ׳טע האט אמאל בעװײנט איהר אלטע מאמע  ,װאם
איז געשטארבען צו עטליכע און זיבעציג יאהר  .און עס דאכט זיך
איהם אוים  ,אז ער פיהלט דא דעם טויט  ,עם שמעקט מיט רפואות,
מיט אפטײק  ,מיט בר-מינן— און עס װילט זיך איהם אין דער מינוט
נאר לויפען  ,לויפען אין דער װעלט ארײן.
נאר אנשטאט דעם  ,ער זאל לויפען  ,בלײבט ער זיצען  ,בויגט
זיך אן איבער האלצמאנען און רעדט צו איהם אזוי װארעם  ,אזוי
פרײנדליך  ,און טרײסט איהם און זאגט איהם צו  ,אז װי נאר ער
קומט קײן אמעריקא  ,אזוי שרײבט ער איהם באלד א בריעף  ,אלע טאג
װעט ער איהם שרײבען בריעף  .און װיבאלד ער  ,האלצמאן  ,װעט נאר
אויפשטעהן פון בעט— און אויפשטעהן װעט ער דאך גאר אין גיכען—
אזוי זאל ער זיך אויפזעצען מיט דער שװעסטער און מיט דער מאמע
און פאהרען גלײך צו איהם קײן נױ-יארק  ,גלײך צו איהם .. .
ראפאלעסקא קוקט אראב צו זיך אויף די שפיץ שטױועל  .ער
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שלום׳עליכם.

פיהלט  ,אז עס ברענט אויף איהם דאם פנים  ,װארום ער זאגט א לי•
גען  ,אגרויסען ליגען  :האלצמאן װעט ניט געזונד װערען קײנמאל .ער
װעט קײן אמעריקא ניט פאהרען קײנמאל  .און װען ער װאלט אפילו
זײן געזונד און קאנען פאהרען  ,װאלט איהם די נייע קאמפאניע סיי־
װי ניט װעלען מיטנעמען  ,ניט איהם  ,ניט זײן שװעסטער— ס׳איז דורכ-
אוים ליגען  ,שקר וכזב .י נאר ראפאלעםקא האט אנגעהויבען לײגען,
לײגט ער װײטער  ,אין אײן אטעם  .״אודאי — זאגט ער — װאלט גלײ•
כער געװען  ,װען די שװעםטער זאל פאהרען באלד מיט דער גאנצער
קאמפאניע  ,קאן זי אבער ניט  .װי קאן זי איבערלאזען דעם ברודער
אלײן אין לאנדאן ? ״ . ..
דא חאפט איהם אן האלצמאן בײ א האנד און עס צינדען זיך
איהם אן די שפיציגע אויגען און אין הארצען חריפעט איהם  , :א
יתומה  . ..נעבאך א יתומה  ".. .מעהר קאן האלצמאן ניט ארויסרעדען.
עס שטיקען איהם די טרערען . . .
— זײ געזונד  ,בערנארד ! — זאגט איהם ראפאלעםקא נאך א מאל,
צום לעצטען מאל  ,און איז צופרידען  ,װאס ער איז שױן אויף יע•
נער זײט טיר און זעהט שוין ניט מעהר פאר זיך דעם האלב -טויטען
האלצמאנען און העדט שוין ניט מעהר דעם שארפען ריח פון רפואות,
פון אפטײק  ,פון בר -מינן  . ..ער קוקט זיך ארום און דאנקט גאט ,װאם
ער האט אין דער מינוט חאטש ניט בעגעגענט נישט זלאטקען  ,נישט
די אלטע שרה -ברכה  .װאו זענען זײ ?  . ..זאל ער זײ אבװארטען? נײן.
ער װעט בעםער געהן פאהרען  .עס גלוםט זיך איהם לויפען  ,שפרינ-
גען  ,נאר ער האלט זיך אײן  ,מאכט לאנגזאמע טריט  ,זעצט זיך ארויף
פאװאלינקע אויפ׳ן הויכען קעב  ,װעלכער חאפט איהם אויף און פיהרט
איהם געשװינד אב צו דער באהן  .דארט טרעפט ער די גאנצע קאמ-
פאניע  :בײדע ברידער שװאלב מיט דער שװעסטער די פרימאדאנא און
דעם לאמזשער חזן מיט׳ן מוזיקאלישען געזינדעל  . . .״װאס אזוי שפעט?
מיר קאנען נאך אנװעהרען דאס שיף״ .. .
ערשט דעמאלט אטעמט ער אב א ביםעל פרײער ׳ אז ער שטעהט
שוין אויפ׳ן אויבערדעק פונ׳ם ״אטלאנטיק״  ,און דאס שיף געהט אב פון
סויטהעמפטאן רוהיג  ,מיט גדלות  ,מיט זעלבםטרעםפעקט  ,גרויסארטיג-
שען  .אויך דאם װעטער איז דא שען  .נישטא די קאלטע װאלקענם
מיט דער געדיכטער ״פאגע״ פונ׳ם קאלטען לאנדאן  .פרײגדליך קוקט
אראב די ליעבע זון פון רײנעם הימעל  .שטיל און גלאט  ,װי שפיגעל-
=ופ= שפ
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גלאז  ,איז דעם ים  .און עם גליטשט זיך דאס שיף איבערן װאסער,
קוים -קוים װאס ריהרט אן די װעלען  ,װעלכע הויבען ערשט אן ארויס-
צוסרעטען  ,בויגען זיך און בוקען זיך  ,לאזען זיך זעהען  ,געבען אב
א גרום פונ׳ם גרויסען ברײטען ים  ,װאם בעװעגט זיך און שטעהט אויף
אײן ארט פון אײביג ביז אײביג  .און א ליעבע װארעמקײט צוגיסט זיך
בײ ראפאלעסקאן אין אלע גליעדער  .ער פיהלט זיך פרײ  .ער פאהרט
אהין ,אהין ,צו זײן געליעבטער  ,צו זײן איינציגער געליעבטער. ..
נאר פלוצים װאקסט אוים הארט נעבען איהם הענריעטא שװאלב ,אויס-
געפוצט װי תמיד און אויםגעצירט אין אלע עכטע און פאלשע ברי-
ליאגטען  ,װי תמיד  .זי גימ איהם איהר האנד ,און זײ לאזען זיך בײ-
דע שפאצירען איבערן אויבערדעק  .הענריעטא האט זיך אויפגעהאנגען
אויף זײן האנד ; זי פערקוקט איהם אין די אויגען און לאכט מיט איהר
הילכיגען קאקעטישען געלעכטער און בעװײזט פאר דער גאנצער װעלט
אי״דע שענע פערעלדיגע צײהנדלעך  .און די גאנצע װעלט קוקט גאך
מיט* אויגען דעם דאזיגען פארעל און װילען טרעפען  ,װער איז דאס:
שװעםטער און ברודער? חתן-כלה ? אדער אפשר גאר מאן און װײב?. ..
אט אזױ האט אונזער העלד געזעגענט זיך מיט זײנע פרײנד,
מיט זײנע סאמע נאהענטע פרײנד  ,מיט האלצמאגען ,װאס איז איהם
געװען געטרײ װי א ברודער  ,און מיט האלצמאנם שװעסטערל  ,װאם
איז איהם געװען איבערגעגעבען װי א שװעסטער  ,מעהר װי א שװעס-
טער  ...״זײ געזונד  ,בערנארד״— אט דאס איז געװען אינגאנצען  ,װאם
ראפאלעסקא הןזט געהאט צו זאגען צו זײן פרײנד בערנןזרד האלצמאן.

קאפיטעל אײן און צװאנציג.
א שלים -

מזל׳דיגער

קוש.

אויב ראפאלעםקא האט זיך געהאלטען מיט האלצמאנס שװעס•
טערל װי א ברודער  ,האט ער זיך מיט דער פרימאדאנא שװאלב
אלײן נישט געװאוםט  ,װי אזוי צו האלטען  ,פון תמיד אן דאט הענ-
ויעטא געטאנצט ארום איהם  ,געקאקעטירט  ,געשפיעלט מיט איהם
אפט אין ברוגז׳לעך  ,אלײן בײ זיך אין הארצען האט זי גאנץ גוט
געװאוסט  ,אז ער איז צו איהר קאלט װי אײז ,נאר פאר דער װעלט
האט זי ארויסבעװיזען  ,אז ער איז אין איהר פערליעבט ספנות און
אז זי איז זײנע נאך נישט א אפיציעלע פלה.
פון דעם האבען געװאוסט אלע  .מע האט שוין אפילו געהאט
געשמועסט װעגען ברעכען טעלער און װעגען שטעלען א חופה  .נאר
װי אזוי מאכט מען דאס? פארהאן א צרה  ,װאס הײםט האלצמאן.
די ברידער שװאלב האבען ארויסגעזעהען  ,אז כל -זמן ראפאלעסקא
װעט זײן נאהענט מיט זײן פרײנד און אימפרעםאריא  ,װעט האלצמאן
נישט דערלאזען  ,אז דער ״יאט״ זאל ארײנפאלען צו זײער שװעסטער
אין די הענד ארײן  .האבען זײ גענומען זוכען מיטלען  ,װי אזוי
פטור צו װערען פון אט דעם ״יאדעשליװען שלים-מזל״ (האלצמאן) .
און גאט האט זײ געהאלפען  ,עס איז זײ געראטען ארום און ארום,
נאך מעהר װי זײ האבען געװאלט  .נישט נאר האבען זײ בעדארפט
פועל׳ז בײ ראפאלעסקאן  ,ער זאל מיט זײ מיטפאהרען אינ׳ם גאל-
דענעם לאנד ; ראפאלעסקא אלײן  ,דערהערט  ,אז זײ קלויבען זיך
קײן אמעריקא  ,האט ער פמעט אנגעשלאגען זיך צו זײ  ,אז ער װיל
מיט זײ מיטפאהרען  .די ברידער שװאלב זענען געװען אויפ׳ן זיבעטען
/הימעל  :״דער יאט איז טאקי  ,אפנים  ,רעכט פערקנאקט אין אונזער
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בע״ונד.

האבען די דאזיגע ברידער אבגע׳פסק׳ענט צװישען
דורבאטש ! ״ — אזוי
האבען ניט געװאוסט  ,װעמען זײ האבען דערמיט
זיך  .שוטים ! זײ
זײ האבען ניט געװאוםט  ,אז די אײגענע ברײנ•
צו פערדאנקען .
האט גערופען קײן נױ -יארק זײער שװעסטער די
דעלע קאזאק  ,װאס
געצויגען אהין אויך ראפאלעסקאן דערמיט  ,װאס
פרימאדאנא  ,האט
אצינד זײן געליעבטע  ,דעם חזנ׳ס טאכטער פון
דארט געפינט זיך
די ברידער שװאלב האבען אבגעשמועסט  ,אז װיבאלד
האלענעשטי  ,און
קײן אמעריקא  ,אזוי שטעלט מען אװעק ,םיער
מע קומט צו פאהרען
אײן עסק  .דערװײל דארף עס נאך זײן
שטעקענס״ — און גע׳פטר׳ט
בסוד-סודות  ,קײן פויגעל טאר דערפון ניט װיםען.
 ,אז דער סוד איז ניט פאר אלעמען  .פאר
פערשטעהט זיך
א סוד  ,און פאר װעמען ניט  .למשל פאר
װעמען עס דארף זײן
איז בײ ניםעל שװאלב ,װי מיר װײםען ,בכלל גישטא
מיםטער קלאמער
קלאמער איז געװען דער ערשטער  ,װאס איהם האט
קײן סוד  .מיסטער
דעם דאזיגען גלענצענדען פלאן  .מיסטער
ניסעל שװאלב םערטרויעט
אױסגעהערט  ,װי זײן שטײגער איז  ,מיט צו-
קלאמער האט איהם
און גלעטענדיג מיט פיער פינגער זײן הערצל -בארד.
געמאכטע אויגען
האט געענדיגט  ,האט איהם מיסטער קלאמער געזאגט,
אץ אז יענער
דאס כלל ניט קײן נײעס  ,ער װײסט עס פון לאנג,
§ז פאר איהם איז
דעם שדוך גארנישט װאס אױסצוזעצען  ,בלתי
און אז ער האט קעגען
מע טאר נישט פערלאזען אין דער לאנגער באנק,
נאר אײן זאך  ,אז
װי זאגט דער אײנגעלשמען  :״סלאװ אט סטארט
אײבס-צװײ-דרײ ,
 .מע דארף זעהען װאס גיכער קודם ברעכען טעלער,
פאסט אט ענד״
און טאקי שוין שטעלען א הופה  ,װעט זײן אלל-
און טאקי באלד ,
יד חברה פײפערם ( דאס מײגט ער אקטיארען) זענען
רײט  .װארום אט
א פאלק  ,װאס פי -פו -פא!
האט ארױסגענומען די פיער פינגער פון זײן
מיםטער קלאמער
א מאך געטאן מיט זײ אין דער לופטען דרײ
הערצל-בארד און האט
 צו בעװײזען  ,װאם די חברה פײפערס זענען.מאל הין און צוריק
פון שטעלען א חופה איז געװען אויך זײער
דיזעלבע מײנונג
 ,דער לאמזשער חזן  ,מיט װעלכען ניםעל שװאלב
דריטער קאמפאניאן
אין קעלער בעזוגדער אין א חדר און
האט זיך פערשלאסעןן־אונטען
איהם דעם גאלדענעם פלאן  .און מחמת דאם
בסוד-סודות איבערגעגעבען
די ״קיטשען״  ,װאו די לאמזשער חזנ׳טע האט
דאזיגע חדר איז געװען
£פ=םנ
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סאמע געקאכט ,דינער״ ,איז דאס שױן פאד דער חזנ׳טע אויך געװען
אויס געהײמגיס  ,אויס םוד  ,און דעם זזזנ׳ם קינדער  ,דאס גאנצע
מוזיקאלישע געזינדעל  ,אלע האבען ארויסגעקוקט  ,װען װעט מען ברעכען
טעלעד און װען װעט מען שטעלען חופה?
נאר אײן מענש האט סון דעם אלעמ נישט אנגעהויבען צו װיסען.
דאס איז געװען לעא ראפאלעסקא  .איהם איז אפילו אויף די געדאנקען
נישט געקומען  ,װעגען װאס דא האנדעלט זיך  .זײן קאפ און זײן הארץ
זענען געװען דארטען  ,װאו דעם חזנ׳ם טאכטער  ,די איצט בעריהמטע
דאזע אדער ראזאליע ספױואק  ,צו װעלכער ער שטרעבט מיט אלע
כחות  ,װעלכע ער זעהט אין חלום בײנאכט און בײטאג אויף דער
װאהר  ,צוליעב װעלכער ער האט זיך בעשלאםען אװעקװארפען אויפ׳ן
טויטען  -בעט זײן אלטען גוטען פרײנד האלצמאן  ,װאס האט זיך
מפקיר געװען צוליעב איהם  ,און זײן שװעסטערל  ,װאם איז אײנ-
געגאנגען װי א ליכט  ,נישט געקאנט זיך אפילו געזעגענען מיט איהם ...
אך ! װאם פאר מיאוסע מעשים ער האט אבגעטאן אין דער לעצטער
צײט— ער קאן זיך עם גאר גיט מוחל זײן.
און ליגענדיג איצט בײ זיך אט דא אײנער אלײן אויף זײן
װיעגבעטעל אין שיפסקעבין  ,װאו ער הויבט אן ביםלעכװײז קומען צו
זיך  ,טראבט ער זיך  :״װי אזוי האט ער געקאנט אזוי נידעריג פאלען,
אזוי מיאום בעגעהן זיך מיט די סאמע נאהענטע גוטע פרײנד  ,פראםטע
אומשולדיגע מענשען ?״ ...
װי א טרויעריגער קאלײדעסקאפ  ,װי א פאנאראמע פון אלערלײ
בילדער  ,אײנס שװארצער פונ׳ם אנדערן  ,געהט איהם דורך פארבײ
דאם גאנצע לעבען זײגם ביז אהער  ,און ער זעהט ניט פאר זיך כמעט
קײן אײן לויטערען פונקט  ,ניט אײן פינטעלע א ליכטיגס  .דורכאויס פינס-
טער  ,דורכאויס נידערטרעכטיג  ,דורכאויס םערברעכען  ,פערברעכען  :דעם
טאטען בע׳גנבעט  ...פון דער הײם אנטלאפען  . ..די מאמע גע׳הדג׳עט...
האלצמאנען אבגעליגנערט  ...זלאטקען אבגענארט  ,מיאוס אבגענארט,
זיך פערשטעלט פאר א ברודער  ,איהר צוגעזאגט ליעבע  ,צובראכען
א ױנג אומשולדיג הארץ  ...און איצט פאהרט ער אין א װײט אומבע-
קאנט לאנד אויף שטענדיג  ,אויף אײביג ! נײן  .ער איז נידעריגער
פון נידעריג  .ער איז װערט  ,מע זאל איהם פײנט האבען  ,און ער
האט זיך פײנט אין דער מינוט  ,און ער שלאגט זיך על-חטא  ,און ער
איז זיך אלײן נמאה  ,גמאס ומאוס ! ״אוי  ,דער קאפ ׳ דער קאפ ! ״

—אלץ דער קאפ ? . ..
פרעגט איהם א קענטליכע שטימע  ,א שטימע פון א פרוי,
אזוי
איבער זײן בעטעל  ,האלט די האנד אויף זײן שטערן  ,גלעט
װאס זיצט
שארט איהם די צעװארפענע האר פונ׳ם קאפ ארויף און
איהם און
אין די אויגען ארײן אזוי װארעם  ,אזוי ליעב און אזוי
קוקט איהם
 .װער זאל דאם זײן ? ער דערפיהלט א ריח פון פודער און
פרײנדליך
 ,בעקאנטע פארפומען  .ער װאלט געמעגט שװערען  ,אז דאס
פארפומען
שװאלב  .ער עפענט אויף אײן אויג  ,דאס אנדערע אויג
איז העגריעטא
פאר זיך נאהענט אבעקאנט װיים אנגעפודערט פנים מיט
און דערזעהט
אנגעפארבטע ליפען  .יא  .דאם איז הענריעטא שװאלב  .דאס װײסע
רױטע
שמעקענדיגע פנים איז נאהענט  ,גאנץ נאהענט צו זײן
אנגעפודערטע
אויגען קוקען איהם טיעף אין די אויגען ארײן  .און די
פנים  .איהרע
אנגעפארבטע ליפען שעפטשען איהם שטיל פון דער נא-
רויטע שטארק
הענט  :״טײערער ! שענער  :טײערער ! ״ .. .
דער מינוט װערט אלץ פערגעסען  ,פערגעסען  ,אז ער האט
אין
געשלאגען על־חטא  .פערגעסען אפילו  ,װאוהין און צו־
זיך נאר־װאס
ער פאהרט און װאו ער איז  .און װער ער איז  .און
ליעב װעמען
זיך צו  ,װי די האנד גלעט איהם  ,און װי די אויגען קוקען
ער הערט
 ,און װי די ליפען שעפטשען איהם  :״שענער ! טײערער !״—
אויף איהם
— און ער נעמט זי ארום מיט זײנע הענד  .נאך א
נאך א מינוט
— און איהרע רויטע ליפען בויגען זיך צו איהם נאך נעהענטער
מינוט
זיך צונויף מיט זײנע ליפען און װערען פערשטארבען אין
און גיסען
א לאנגען-לאנגען קוש.
עס איז צו מורא האבען  ,אז דער דאזיגער קוש װעט אונזער
אבלויפען גלאט  .דאס אױ געװען אויב ניט קײן אוים-
העלד ניט
קוש  ,א קוש פאד עדות  ,װארום װאס דען זענען פון
בערעכענטער
זײט טיר גראד אין דער צײט אויסגעװאקסען דרײ פארשוינען:
יענער
שװאלב  ,מיסטער קלאמער און דער לאמזשער חזן ? ...
ניםעל

קאפיטעל צװײ און צװאנציג.
ןןמעריקא .י

אמעריקאו

פון אלע פאסאזשירען ,װאס זענען אנגעקומען דעם דאזיגען טאג
קײן נױ־יארק מיט׳ן שיף ״אטלאנטיק״  ,האט זיך קײנער אזוי ניט גע־
שטופט בעצײטענס צום ארויםגאנג  ,קײנער האט זיך אזױ ניט געער־
גערט  ,קײנעד איז ניט געװען אזוי אויפגערעגט־נערװעז  ,אזוי אומגליק־
ליך משוגע  ,װי אונזערע אחינו בני ישראל  .און דאס איז גאנץ גרינג צו
פערשטעהן  :דער גרעסטער טייל פון די ױדישע פאסאזשירען זענען דאך
פון דעם מין  ,װאם מע רופט עס ״עמיגראנטען״  .דאס זענען דאך
מענשען  ,װאס קומען קײן אמעריקא צו געפינען דא א נײע הײם ,אנ־
שטאט יענע אלטע הײם  ,װאם האט זיי אזוי מיאוס בעהאנדעלט און
אזוי אונערבארעמליך ארויםגעװארפען  . ..און זײ קוקען ארוים אויפ׳ן
לאנד  ,װי אויף משיח׳ן  .און זײ שלאגען זיך צונויף אלע װי די שאף.
דאס הארץ קלאפט  .דער פולם שלאגט הונדערט צװאנציג  .״רבונו של
עולם  ,ליעבער גאט ! װזןם ערװארטעט זײ דןז  ,אינ׳ם דאזיגען געבענש־
טען לאנד???״ ...
זעלטען־זעלטען װער פון זײ עם האט ניט אין נױ־יארק א זוהן
אדער א טאכטער  ,א מאן אדער א װײב  ,א קרוב  ,א גואל ,א פרײנד,
א בעקאנטען  ,װאס װארט אויף זײ בײם ברעג און איז גרײט ״אראב-
צונעמען״ זײ פון שיף  ,אום צו פערגרינגערן זײ דעם פײן ,װאם מע
האט אויםצושטעהן אויף דער ערשטער םטאנציע  ,װאס מע רופט עס
דארט מיט א שענעם נאמען  :״טרערען־אינזעל״.
פאר ױדישע עמיגראנטען איז דאם א מין אבקומעניש  ,א חבוט-
הקבר  ,א שטיקעל פאר־גיהנם  ,װאו זינדיגע מענשען מוזען דורכלײ-
טערן זײערע נשמות  ,בכדי זײ זאלען קאנען נאכדעם ארײנקומען אץ

 11כ3113131ו־  1/\6חט1סחו1
 11כ
 11ס
ו־ © 1> 8ר
ח  1/1 /\131־וו 1>11ח 3

313011 -

. : .101014 - 1-11 -0062 -0122ו־\1ן1-ס811

נע  -ונד.

:גן -עדן  .אמאל האט דאס דאזיגע פאר -גיהנם געהײםען ״קעםעל -גארדען ' .
געביטען,
:דיײנט הײסט עם ״עלים אײלאנד״  .דער נאמען האט זיך
.אבער די צרות מיט די לײדען  ,די זיפצען מיט די טרערען ,די בזױנות
•מיט יד שפיכות -דמים זענען געבליבען דיזעלבע און װעלען מםתמא
בלײבען מיט׳ן אויבערשטענס הילף אויף װײטער אויך דיזעלבע  ,כל-
זמן מענשען װעלען געװעלטיגען אויף מענשען  ,כל -זמן מענשען װעלען
ארויםבעװײזען פון צײט צו צײט  ,אז אין זײ געפינען זיך נאך סימנים
פון חױת . ..

צװישען אלע איבעריגע פאםאזשירען  ,װאם זענען ארויס אויפ׳ן
:אויבערדעק אנקוקען דאם גאלדענע לאנד דערװײל פון דערװײטען  ,זע-
נען געװען אויך די בלאנזענדע ארטיסטען פון אוגזער נע -וגד׳נער
טרופע ״קלאמער  ,שװאלב עט קאמפ״  .א פערגעניגען געװען אנצוקו-
קען די דאזיגע טרופע פרײליכע עמיגראנטען  ,װאס האבען זיך אויס-
.געפוצט  ,יעדער נאך זײן גוסט אץ נאך זײן שטאנד  ,צוגעגרײט זיך
זײן״ די גאלדענע מדינה פון קאלומבוסען״  ,װי עם גע-
מקבל פנים
הער צו זײן  ,פײערליך  ,ױם -טוב׳דיג.
די ברידער שװאלב האבען זיך אנגעטאן אין זייערע שענסטע
־ױם  -טוב׳דיגע קלײדער  ,פריהער זיך גוט ״ארומגעשײװט״  ,נישט איבער-
געלאזט קײן םימן פון געװאוקס אוים׳ן פנים — װער מיר בארד ? װאם
מיר װאנםעם ? גלאט און רײן  ,װי א טעלער  .און דאך האבען בײדע
ברידער געהאט פערשידענע פנימ׳ער  .אײנער ( ניםעל) האט אויםגעזע-
הען  ,װי א דײטש א קאלבאסניק אינ׳ם הײליגען זונטאג  ,און דער אנ-
דערער ( איזאק) איז מעהר געװען עהנליך צו א רוםישען קאפראל  ,װאס
איז נאר  -װאס ארוים פון דער דיענסט און געגעבען זיך דאס װארט
ניט טרינקען מעהר קײן בראנפען  ,נאר ביער.
דערפאר האט אבער מיסטער קלאמער אריבערגעשטײגט זײ בײ-
דע  .ער האט דאס א ביםעל צוקעמט זײן הערצל -בארד רעכטם און
לינקס  ,עפיס גאר מעשה סקאבעליעװ  .דאם שנײ -װײםע העמד מיט׳ן
זוײסען שניפם אונטערן שטארק אויםגעשניטענעם םמאקינג האבען איהם
בעדארפט צוגעבען חן פון אײן אמת׳ען דזשענטעלמען  ,װען ער זאל
גאר ניט געװען חאפען דעם אבבליק פון אײן ןזבערקעלנער אין א
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גרויסארטיגען האטעל  .דורכגעהענדיג אין שפיגעלדיגען  ,רײניגגהים״.,
האט ער געחאפט א קוק אויף זיך אין שפיגעל •,געבליבען שטעזןן א
װײלע  ,װײזט אוים  ,גאנץ צופרידען  .ער איז געװען איבערצײגט  ,אז
אויפ׳ן גאנצען שיף איז ער אויב ניט דער שענסטער מאנספארשוין.
און פערקעהרט  ,לאמיר זעהען  ,װאם װעט זאגען נױ-יארק ? אפשר איז
אין אמעריקא דא שענערע פון איהם  ,און אפשר נײן ?  ...מיסטער
קלאמער האט זיך ניט געקאנט אײנהאלטען  ,ער זאל ניט א זאג טון
צו זיך אלײן מיט זעהר אבעשײדען שמײכעלע:
— מיםטער קלאמער ! איהר זענט אלל -רײט ...
גאנץ אנדערש איז דאם געװען מיט׳ן פערטען שותף פון דער
דאזיגער קאמפאניע  .מיר רעדען פונ׳ם לאמזשער חזן  .דער לאמזשער
חזן  ,חאטש ער איו שױן לאנג פון פוילען און חאטש ם׳איז נישטא
בײ איהם קײן זכר פון קײן פאות  ,און אויב איהר װעט מיר צוזא-
גען  ,אז צװישען אונז װעט דאס בלײבען  ,װעל איך אײך דערצעהלען
א סוד  ,אז ם׳איז א סברה  ,אז אפילו דארט  ,װאו עם הויבט זיך אן
בײ איהם בארד  . ..נאר למאי זאלען מיר רעדען לשון-הרע ? קורץ ,ער
האט ארױםבעקומען זײן אלטע חזנישע שבת׳דיגע קאפאטע מימ׳ן זײי
דענעם בײגארטעל  .די װעםטע האט ער פערשפיליעט ביז ארויף און
א פנים האט ער אנגעצויגען אויף זיך אזא פרומס  ,אז בײדע שװאלבס
מיט׳ן מיסטער קלאמער האבען זיך נישט געקאנט אײנהאלטען און הא-
בען אלע דרײ אויסגעשאסען:
דאם ?
װאס איז
—
▼
1
— אמעריקא .י— האט זײ אבגעענטפערט דער לאמזשער חזן מעהר
גיט אז מיט אײן װארט און געגעבען זײ צו פערשטעהן דעם שכל—:
אמעריקא  ,פערשטעהט איהר מיך  ,איז ניט ױראפ  ,און נױ-יארק איז
ניט לאנדאן  .א מ ע ר י ק א איז א לאנד מיט א ממה-גפשך  :ביזט דו
אנ׳ארטיםט— ביזט דו אנ׳ארטיסט  .ביזט דו א חזן  -ביזט דו א חזן.
האט איהר עם צוקײעט?
אויב זײ האבען עס צוקײעט אדער ניט _ דאם װייסט מען ניט.
נאר דער לאמזשער חזן איז געגאנגען מיט אפראקטישען דרך  :ביז
װאנען זײנע קינדער װעלען אמאל אנהױבען פערדיענען געלד אין אמע׳
ריקא  ,ביז װאנען די חברה ארטיסטען װעלען אמאל אנהויבען שארען
גןןלד אין דער גאלדענער מדינה  ,װעט ער דערװײל חאפען א דאװען
בײם עמוד ( עם געהט צו ימים נוראים) טאקי פאר זײנע לאנדםלײט,
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די לאמזשער ױדען  ,װאס האבען איהם ארויסגערופען אהער מיט זיי
מוזיקאליש געזינדעל  .דאנקען גאט  ,ער פיהלט זיך נאך אין כח  .ער
האט אויפ׳ן ים ניט פערלוירען גארניט פון זײנע פלים  .פערקעהרט .די
נםיעה אויפ׳ן שיף  ,פיהלט ער  ,האט איהם  ,אדרבה  ,נאך דורכגעלוי-
טערט אביסעל די שטימע ,און עם קיצעלט איהם שוין אין האלז  ,און
עם גארגעלט זיך איהם  ,און עם זינגט זיך איהם דעם גאנצען פריה-
מארגען  ,פון זינט מע האט אנגעהויבען ארויםצוזעהען פון דערװײטען
דאס לאנד  .מיט אײנעם װאדט  ,דעד לאמזשער חזן האט דערפיהלט
דעם חזן  ,האט ער זיך אנגעטאן  ,װי אחזן  ,און ארויפגעצויגען אויף
זיך דעם חזנישען פנים  ,װי עס פאסט פאר א חזן צו די ימים נוראים.
אויך די חזנטע האט זיך אנגעטאן ױם -טוב׳דיג  .אויבען  ,אויפ׳ן
געלען פאריק  ,א זײדענע פאטשײלע  ,פערבונדען מיט צװײ שפיצען,
נאר בײדע אויערן ארויסגעשטעלט  ,מע זאל זעהען  ,ערשטענס  ,די זיל-
בערנע -פערגאלדעטע אוירינגלעך  ,װאם באמבלען זיך בײ איהר פון נאך
דער חתונה אן  ,און  ,צװײטענס  ,פארװאס זאלען ניט ארויםשטעקען
חאטש א בי& על איהרע אײגענע בלאנדע האר ? זי װײסט דען  ,װאס
פאר א לאנד אמעריקא איז ? װער װײםט  ,װאס געהט דארטען מעהר
אן  :צי צניעות  ,צי חציפות ? אפשר דארף מען דארט בײדע זאכען?
א קשיא אויף אמעריקא ? .. .
דערפאר זענען אבער זײערע קינדער  ,דאס מוזיקאלישע געזינ-
דעל  ,געװען אויסגעקלײדט גאנץ אײראפעאיש  .אלע  ,פונ׳ם גרעםטען
ביז׳ן קלענסטען  ,זענען זײ געגאנגען אנגעטאן קינדערש  :האלבע הויז-
לעך ,גראבע פאלקעס  ,קורצע װײטיקלעך און קלײנע קאפעלישלעך אויף
די לאנגע האר  .קורצע הויזלעך און לאנגע האר האבען געטראגען אלע
בעריהמטע ״װאונדער -קינדער״  :הובערמאן  ,און פידעלמאן ׳ און גרישא
סטעלמאך  ,אזוי לאנג ביז ם׳איז נאר געװען מעגליך צו בעהאלטען די
בארד און װאנסעס  ,װאם צו א געװיםער צײט הויבען זיי אן  ,װי ם׳איז
בעװאוסט  ,צו שפראצען און צו װאקסען מיט רוחות  ,חאטש גאלט
זײ  ,חאטש שנײדט זײ  ,חאטש טוט זײ װאס איהר װילט ן
װער  -װער — נאר דאס מוזיקאלישע געזינדעל איז געװען צופרי-
דען מיט דער דאזיגער נסיעה מעהר פון אלעמען  .זײ האט ערװארטעט
אין דער גאלדענער מדינה דאס  ,װאם קײנעם ניט  .אז מע האט זײ
אנגעזאגט די גוטע בשורה  ,אז מע זעהט שוין ארויס דאס לאנד ,זענען
זײ ארויס אלע אויפ׳ן אויבערדעק  ,זיך ארומגענומען אלע  ,םערלײגט
■30=31
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א האנד אויף א האנד  ,און אלע אינאײגעם האבען זײ ׳ גלײך װי ם׳איז
ביי זיי געװען אבגעשמועסט פון פריהער  ,אויםגעצויגען איין אמעריקא•
ניש ליעדעל צום טאקט פון די װעלען  ,װאם האבען שוין איצט גע•
קלןןפט מיט װינציגער צארן ׳ נאר מיט מעהר ריטם:
— אמע־רי -קא  :אמע -רי -קא ! . .. .
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קאפיטעל דרײ און צװאנציג.
רוהיג איז דער ים.
רוהיג איז געװען דער ים בײ די ברעגעם פון אמעריקא  ,בעת
דאס שיף איז שוין געװען ניט װײט פון נױ-יארק  .ניט שטיל  ,נאר
ר ו ה י ג.
דער צובײזערטער ים ׳ אז ער בערוהיגט זיך  ,אטעמט ער אב,
װי אײן אײנגעמאטערטע ריזיגע חיה  .גרוים איז דער ים ׳ װען ער
צושפיעלט זיך און צופלעסקעט זיך מיט אלע זײנע װעלען  .שען איז
דער ים ׳ װען ער בערוהיגט זיך  .מאיעםטעטיש שען ׳ נאטירליך שען.
אשלל פון פארבען  ,אלערלײ פארבען  ,װעלכע עם פערמאגט
נאר די מילדע נאטור  ,האבען זיך אין איהם איצט אבגעשפיגעלט צו
דערפרעהען דאס אויג פון די אויפגעלעבטע פאםאזשירען  ,צו בעלוינען
זײ פאר זײערע אנגסטען ,װאם ער האט זײ פערשאפען אין די עטלי-
כע שװערע טעג פון דער שװערער נסיעה  .און פול זענען געװארען
אלעמענם הערצער מיט דאנקבארקײט צו דער געטליכער נאטור און
מיט בעגײסטערונג צו דער אײביגער מעכטיגקײט  ,װאס האט בעשא-
פען אזא גרויסע״ אזא שענע  ,אזא ליעבע  ,זיסע װעלט  .זײ האבען
מוחל געװען דעם ים ׳ מוחל געװען מיט׳ן גאנצען הארצען  ,און הא-
בען אויסגעשאטען אלע װידעראמאל אויפ׳ן אויבערדעק פון שיף ׳
װידעראמאל גענומען בעטראכטען און בעװאונדערן גאטם װערק  ,װי-
דעראמאל געװען קאנטעט  ,אויפגעלײגט און צופרידען ,גלײך װי גןזר-
ניט געװען.
נאר אויב די אלע פארשוינען׳ װאס אויפ׳ן שיף ׳ זענען מיט
זײער צוקומען נאהענט צו די ברעגעס פון נױ -יארק געװען צופרידען,
דארפען מיר זאגען אויף דעם ױנגען פארעל  ,װאס איז געשטאנען
אויפ׳ן אויבערדעק געארעמט  ,הארט אײנס געבען דאם אנדערע  ,אז
■ 3031
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דאם גליקליכסטע
אויסגעזעהען  .און
פריש און געזונד
און מקנא געװען.

דאס איז געװען אגליקליך פארפאלק  ,אויב ניט
פארפאלק אויפ׳ן שיף  .יעדענפאלס  ,אזוי האט דאס
שען איז געװען דאס פארעל  ,שען און ױנג און
און גליקליך  .אסך אויגען האבען געקוקט אויף זײ
אגליקליך  ,גליקליך פארעלז
װער איז געװען דאס ױנגע פארעלן פערשטעהט זיך  ,אז ניט
קײן אנדערע  ,נאר די פרימאדאנא שװאלב מיט איהר געליעבטען לעא
ראפאלעםקא  .צי איז ראפאלעסקא געװען גליקליך  -װײסען מיר ניט,
נאר אז הענריעטא איז געװען אוים׳ן זיבעטען הימעל— דאס איז
געװיס.
גליקליכע  ,גליקליכע הענריעטא— זי האט זיך עס דערלעבטי
אזא צײט געװען אויפ׳ן געיעג  ,זיך נאכגעיאגט נאך דעם דאזיגען
שענעם בחור םון דעם ערשטען טאג אן  ,װאס זי האט איהם דער-
קעגט אין לעמבערג  ,ביז דער םאמע לעצטער צײט אין לאנדאן  .און
ערשט דא  ,אויפ׳ן שיף  ,איז איהר געראטען ,זי האט איהם געפאקט—
ער איז איהרער  ,ער איז איהרער (. ..
װאס פאר אנצחון דאס איז— דאס װײסט נאר זי אלײן  ,און
װײטער קײנער ניט  .אין איהרע אויגען האט אבגעשטראהלט דער דא־
זיגער נצחון  .איהר פנים האט געשײגט פון גליק ,פון העכסטען גרעס־
טען גליק  .אלע איהרע גליעדער האבען געשריגען אין אײן קול:
״זעהט איהר אט דעם שענעם בחור מיט די גוטע מילדע אויגען  ,מיט
יד בלאנדע שענע לאקען— גיט איהם נאר נישט קײן עין־הרע— ער
איז מײנער  :מײנער ! מײנער ! ״...
און זי לעהנט זיך אן אויף זײן האנד נאך שטארקער  ,און טו־
ליעט זיך צו איהם נאך נעהענטער  ,און פערקוקט איהם פון אונטען
ארויף טיעף־טיעף אין יד אויגען ארײן  ,וױל אויםטײטשען דאס פײ־
ערל  ,װאס ברענט אין זײ  ,װיל װיסען  ,פון װעמען ער טראכט
אצינד  .פון װעמען ? חא־חא— פון איהר מסתמא  ,פון װעמען דען ?
אנו ,זײט זיך קארשט מטריח  ,שפאצירט זיך דורך פון אײן עק שיף
ביז׳ן אנדערן  ,געהט* דורך אלע קלאסען און געפינט נאך אזא שען
מײדעל  ,װי הענריעטא שװאלב  ,מיט אזא װײס פנים  ,מיט אזעלכע
קארשען־ליפען  ,מיט אזוינע שיסענדיגע אויגען  ,װאס קוקען כלומרשט
קורצזיכטיג  ,מיט אזוינע פערעלדיגע צײהנדלעך ,װאס אז זי לאכט,
זענען דאך אלע מאנסבילען נאך איהר די כפרה ! אנו  ,געפינט ג§ך

נע־ונד.

אײנע דא  ,אױם׳ן שיף  .װאם ם׳זאל ליגען אזױ עלעגאנט אויף איהר
דאס קלײד  ,װאס איהרע האר זאלען זײן אזוי גרױסארטיג פערקעמט,
װאם דאם היטעלע זאל זײן אזוי צוגעפאסט צו די האר  ,װאם דאם
קעלנערל זאל אזוי ארומנעמען דאס העלזעל  ,װאם דאס הענטשקעלע
זאל אזוי ארומנעמען דאם הענטעל ? הײנט װער פערמאגט איהר שמוק ?
איהרע שטיינער?
אך  ,עם קאן זײן  ,אז דא פאהרען אויפ׳ן שיף דאמען  ,װאם
פערמאגען אפשר בעסערע שטײנער  .למשל  ,אט איענע הויכע דארע
טרוקענע ענגלענדערין מיט די גאלדענע צײהן טראגט אויף זיךשמוק—
הענריעטא מעג זיך עס װינשען פערמאגען חאטש האלב  :אויפ׳ן
האלז— פערעל ,אין די אויערן— שמאראגדען  ,א מעדאליאן— פון שמא-
ראגדען  ,אויף אלע פינגער — בריליאנטען  ,סאפירען  ,רוביגען און
שמאראגדען  ,שמאראגדען  ,שמאראגדען ! נאר װאם פאר אפנים האט
די דאמע אלײן ? משטײנס געזאגט ! װי זעהט עס אויס אויף איהר?
װאס פאר א חן דאם האט ? װען זי  ,הענריעטא  ,א שטײגער  ,טוט אן
אויף זיך אט די שמאראגדען  .א ! זי װעט שוין אבער האבען שמא-
ראגדען  .זי װעט שוין האבען  .לאזען זײ שוין נאר קומען אין דעם
אמעריקא  .לאזען זײ זיך נאר ארומקוקען  ,װאו זײ זענען אין דער
װעלט  .לאז נאר ראפאלעסקא זיך בעװײזען אויף דער סצענע  . ..לאז
ער אקארשט אבשפיעלען עטליכע פײנע גאםטראלען  ,לאז נאר דאם
פובליקום דערזעהען  ,װאם פאר אײן אוצר דאס איז —,װעט שױן דע-
מאלט זײן בריליאנטען מיט סאפירען  ,מיט רוביגען  ,מיט שמאראגדען ...
— געפעלט דיר אביסעל שמאראגדען?
הענריעמא טוליעט זיך צו ראפאלעסקאן און לאזט ניט אראב
פון דער ענגלענדערין איהרע פלומרשט-קורצזיכטיגע אויגען.
— װאםערע שמאראגדען ?— פרעגט ראפאלעסקא.
— בלינדער יאץ  :חא-חא  ,דו זעהסט ניט?
נײן  .ער זעהט ניט  .ניט קײן ענגלענדערין  ,ניט קײן שמא-
דאגדען  .ער קוקט גאר ניט אפילו אהין  ,װאו זי װײזט איהם אן  .א
פערטראגענער מלאך דאס איז  ,חא -חא!
העגריעטא צולאכט זיך  ,ניט װײל ס׳איז דא װאס צו לאכען,
נאר צוליעב דעם  ,זי זאל בעװײזען אײן איבעריגען מאל איהרע פע-
רעלדיגע צײהנדלעך  .און זי קוקט אויף ראפאלעםקאן מיט איהר נײעם
קוק  ,װאם זי האט ניט-לאנג אײנגעשטודירט אקעגען שפיגעל.

שלום׳עליבם.

דעם דאזיגען קוק האט זי גענאשט אין לאנדאן גאר אין דער־
לעצטער צײט פון א קורצזיכטיגער דאמע מיט אלארנעט  .יענע דאמע
האט איהר אויסגעזעהען רײצענד  ,בעת זי האט שטארק קורצזיכ-
טיג געקוקט דורכ׳ן לארנעט  ,האלב-צונויפגעמאכט די אויגען און אינ-
גאנצען צונויפגעצויגען די ברעמען  .הענריעטא האט באלד איבערגענו-
מען די דאזיגע פאזע  .זי האט זיך אװעקגעשטעלט אקעגען שפיגעל,
האלב-צונויפגעמאכט די אויגען און אינגאנצען צונויפגעצויגען די ברע-
מען  -און פון דעמאלט אן איז אװעק אגאנג.
— יענטעל  ,װאס איז מיט דירז— האט זי דער ברודער איזאק
אײנמאל אחאפ געגעבען אויג אויף אויג.
— װאס איז דען  ,איציק?
— װאס קאטשעבורעסט דו עם עפים פלוצים מיט די אױגען.,
אז דו קוקםט?
הענריעטא איז רויט געװארען  ,אבגעשיקט דעם ברודער אין דער
ערד ארײן און האט שוין אבער אנדערש ניט געקאנט קוקען  ,נאר װי
יענע קורצזיכטיגע דאמע מיט׳ן לארנעט.
עם איז געװען א צײט— און גאר נישט לאנג איז דאס געװען—
װאס ראפאלעסקא איז נאך ניט געװען איהרער  ,װײט ניט איהרער .עם
איז איהר געשטאנען אויפ׳ן װעג זלאטקע  .אט דאס ײק -און -שפײענדיגע
מײדעל מיט׳ן שפיצעכיגען נעזעל  .הענריעטא אלײן האט נישט ארויס-
געזעהען גארגישט  ,נאר דער ברודער איזאק און דער ברודער ניסעל
האבען איהר געעפענט די אויגען  . ..צו שטארק ברענען בײ איהר די
אויגען  ,אז זי דערזעהט איהם  .צו רויט װערען בײ איהר די בעקלעך״
אז ראפאלעסקא קוקט אויף איהר  ,און צו  $פט בלײבען זײ איבער
אלײן אינצװײען  .. .דערויף האט זי אויפמערקזאם געמאכט איהר ברו-
דער איזאק  .אײנמאל האט ער איהר געזאגט  :״קום  ,דורבאטש  ,װעל
איך דיר עפיס װײזען״  ...און ער האט אנגענומען הענריעטען פאר א
האנד און האט זי צוגעפיהרט צו דער טיר און געהײםען איהר ארײנ-
קוקען דורכ׳ן לעכעל פוג׳ם שליםעל  .נאר דאס  ,װאס הענריעטא האט
דערזעהען  ,איז געװען פונקט דער היפך פון דעם  ,װאס איהר ברו-
דער האט געמײנט  .זי האט דערזעהען ראפאלעסקאן ארומגעהן מיט אײן
אנגעבויגענעם קאפ הין און צוריק מיט גרויסע שפאנען איבערן צימער,
די הענד פערשטעקט אין די קעשענעם  ,און דאם קײ-און -שפײענדיגע.
מײדעל מיט׳ן שפיצעכיגען נעזעל איז געזעסען אויף אשטוהל און האט
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געװײנט , ...״איהר ברודער האט ער נאכדעם געזאגט פאר זײ _ איז
מםוכן קראנק  .דער דאקטאר זאגט ,אז האלצמאן איז געפעהרליך״ . . .
,א תירוץ פאר די בענשליבט—,האט געדרונגען איזאק שװאלב  ,װאם האס
נאכגעקוקט נאך זײ  ,װי א רעכטער שפיאן  - .אז דער ברודער איז
געפעהרליך  ,דעריבער דארף די שװעםטער זיצען בײ א פרעמדען בחור
אויפ׳ן שוים און װײנען מיט טרערעןץ״ —. ..״דו לײגסט  ,װי אהונדו״י—
האט איהם העגריעטא א װארף געטאן אין פנים ארײן און א קלאפ גע-
געבען מיט דער טיר  .און פונדעסטװעגען איז איהר דער װארעם
ארײן טיעף אין הארצען און געטאטשעט-געטאטשעט שטילערהײד  .און
א פײערל האט געברענט אין הארצען  ,אוי  ,געירענט-געברענט ! ...
דאנקען גאט  ,ארויס פון דעם גיהנם  .איצט איז זי מיט איהם אלײן.
איצט איז גיטא מעהר קײנער אויפ׳ן װעג  .קײנער  ,קײנער ! ...
דאם ערשטע  ,װאס װעט זײן  ,אז זײ װעלען קומען קײן נױ-
יארק  -אזוי האט אבגע׳פםק׳ענט בײ זיך העגריעטא  -איז אבפאטאגרא-
פירען זיך מיט איהם אינצװײען אין פערשידענע פאזען  .פאזע נומער
אײגס  :זײ געהען בײדע אויפ׳ן שפאציר  .פעסט געארעמט  .ער—
אין זײן עלעגאנטען גרויען אויבערראק  .זי—מיט א באא אויפ׳ן האלז,
דאס היטעלע אויף א זײט  ...פאזע נומער צװײ  :זײ זיצען אײנס אקע-
גען דאס אגדערע בײ א קײלעכיג טישעל  .ער האלט איהר הענטעל
אין זײן האנד און קוקט אויף איהר אנפאם  ,װעהרענד זי האלט האלב-
צונויפגעמאכט די אויגען ,אינגאנצען צונויפגעצויגען די ברעמען  ,פונקט
װי יענע קורצזיכטיגע דאמע מיט׳ן לארנעט  .פאזע נומר דרײ  :אויף א
ליכטיגען פאן צװײ קעפלעך  —,זײן קאפ און איהר קאפ— צוגעטוליעט
פעסט אײנס צום אנדערן  .דא דארפען שוין איהרע אויגען זײן אינ-
גאנצען אפען און קוקען ארויף  ,װי די הײליגע מאדאנא  ...פאזע נו-
מער פיער  . . .נאר װי דערלעבט מען שוין  ,װי דערלעבט מען שוין
קומען קײן אמעריקא!
— נאך עפים װייט צו אמעריקא1
ער הערט נישט  .ראפאלעםקא הערט ניט  ,װאם הענריעטא שװאלב
רעדט צו איהם  ,און זי קעהרט ױך אום צוריק צו איהרע מחשבות
װעגען פאטאגראפירען זיך באלד װי זײ װעלען קומען קײן נױ -יארק.
איהר ברודער ניסעל זאגט אפילו  ,אז דאם ערשטע  ,װאס װעט זײן
אין נױ-יארק  ,איז— שטעלען א חופה  .ער זאל זיך  ,זאגט ער  ,ניט
שעמען  ,װאלט ער נאך דא  ,אויפ׳ן שיף  ,געשטעלט א חופה  -״ער זאל
—
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שלום־עליכם.

אזױ האבען אלעמענם גוטס״  ...הענריעטא אבער מײנט ניט אזױ .הענ־
ריעטען װילט זיך זײן פריהער א כלה  ,חאטש עטליכע װאכען א פלה.
װאס האט זי קײן צײט ניט ? זי האט אזוי לאנג דערויף ארויסגעקוקט.
פארװאס זאל זי זיך ניט צוטײלען אט דעם פערגעניגען? . ..
— נאך עפים װײט צו אמעריקא ?— פרעגט זי בײ איהם נאך א
מאל  .נאר ער הערט זי ניט  .ער איז  ,אפנים  ,גאר אויף אײן אנדער
װעלט ? יא  ,אויף אײן אנדער װעלט  .אט באלד  ,אקערשט װי מע
זעהט ניט  ,איז ער דארטען  ,װאוהין ער שטרעבט אזוי לאנג  ,כמעט
דאס גאנצע לעבען זײנם  .אט באלד  ,אקערשט װי מע זעהט ניט,
װעט ער זעהען די  ,װעלכע ער האט נאך ניט פערגעסען אויף קײן
מינוט אפילו  .װי אזוי װעט זײן זײער ערשטע בעגעגעניש אינ׳ם דאזי-
גען לאנד נאך אזוי פיעל יאהרען ? װעט זי איהם דערקענען? ער זי
װעט שוין יא דערקעגען  .ער האט איהר בילד  ,װאס די מאדאם
טשערניאק האט איהם דא גיט לאנג צוגעשיקט  .עס ליגט בײ איהם
אט דא אין בוזעמקעשענע  ...און ער דריקט מיט דער האנד אויף דער
בוזעמקעשענע  ,און הענריעטא איז איבערצײגט  ,אז דאס מײנט מען
זי  .װעמען דען ׳ אז ניט זיז  . ..און זי לײגט זיך אן אויף איהםנאך
נעהענטער  ,גאר נאהענט  ,און פערקוקט איהם אין די אויגען  ,און
לאשטשעט זיך צו איהם  ,װי א קעצעלע :
— באלד װעלען מיר זײן אין אמעריקא  ,װי מײנסט דו?—
פרעגט זי בײ איהם אדריטען מאל און דערלאנגט איהם מיט׳ן פינגער
איבער דער נאז און צולאכט זיך  :חא-חא -חא!
ראפאלעסקא שטעלט אװעק אויף איהר די אויגען  .ער װײסט
ניט  ,װאס זי לאכט  .מע האט איהם איבערגעשלאגען סאמע די בעס-
טע געדאנקען  . ..אין דער מינוט האט ער שוין גאר געהאט פערגעםען
אן דער ׳ װאס שטעהט אנגעלעהנט אויף זײן האגד  .האט זי איהם
דערמאנט  .און ער בעטראכט זי פון אויבען אראב און קלערט בעת-
מעשה  , :צו װאס אט דער פלירט ? ...װאס עפים אזוי שפעט פער-
פון איין צרה ארויס  ,אין
ליעבט זיך אין דער דאזיגער ?...
אנדערער אריין״...
דער
און גאר ניט -װילענדיג קומט איהם אויפ׳ן זינען װידעראמאל
זלאטקע מיט איהר שטענדיג מעלאנכאליש אויסועהען  ,מיט איהרע
פערשװאלענע אויגען פאר געװײן  .און ניט-װילעגדיג דערמאנט ער
זיך אן האלצמאנם לעצטע  ,קױם אויסגעחריפעטע און פערשטיקטע
—1זו
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זיך ׳, .א יתומה  ...נעבאך א יתומה״  ...ער
װערטער בײם געזעגענען
קאן ער ניט  .ער װאלט אבעלן געװען״ אז
װאלט װעלען פערגעסען ,
 ,אז דאס גאנצע ב־םעל יאהרען פון זינט
זײן גאנצע פערגאגגעגהײט װעלט זאל בלײבען אויף יענער זײט ים,
ער איז נע־ונד אויף דעד
 ,אזוי אז ער זאל קומען אין דעם דאזיגען
אין דער אלטער װעלט
געבארענער  ,א לויטערער  ,א רײנער  ,אײןנײעם לאנד ארײן א פריש
איז געװען אמאל  ,אמאל  ,אין זײנע ערשטע
אומשולדיגער  ,װי ער
יאהרען  . ..נאר וױ אויף צו -להכעיס פערגעסטלויטערע רײנע קינדער
קריבען אין קאפ ארײן דוקא די ערגסטע געדאנקען,
זיך ניט  ,און עם
טרויעריגסטע.
דוקא די
פון זיך די דאזיגע געדאנקען און ביל-
און בכדי אבצוטרײבען
ארײן  .שוין װידער קאן ער פון איהם די
דער  ,קוקט ער אין ים
 .אלע פאסאזשירען זענען װידער אויפ׳ן אויבער-
אויגען ניט אברײסען
זיך שױן אין ים  .זײ קאנען זיך שוין װי-
דעק  .װידער שפיגלען זײ
אין זײן פראכט און גלאנץ  .גיטא קײן ערך
דער זאט ניט אנקוקען
ער בײזערט זיך  .ניטא קײן פערגלײצען צו
צו זײן גרױסקײט  ,װען
זײן שענקײט  ,װען ער בערוהיגט זיך.
דער יס בײ די ברעגעם פון גױ-יארק  ,ניט
רוהיג איז בעװען
שטיל  ,נ§ר ר ו ה י ג.
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שלום״עייכט.

קאפיטעל פיער און צװאנציג.
דער

לאמזשער

חזן אין

טראבעל.

װי בעװאוםט  ,איז דער ארײנטריט אין גן -עדן ארײן ניט אזוי
גרינג  :מע מוז פריהער געלײטערט װערען  ,דורכגעהן אלע שבעה מדורי
גיהנם.
װי  ,להבדיל  ,דארט  ,אין גן -עדן העלױן  ,אויף יענער װעלט,
אזוי איז אויך דא  ,אינ׳ם גן -עדן התחתון  ,װאס מע רופט עס אמערי-
קא  .נישט פאר יעדען זענען אפען די טויערן און נישט אלעמען קומט
אן דאס ארײנגעהן גלײך.
די  ,װאס װײםען פון דעם םוד —,און זעלטען װער עם װײםט
דאס נישט— געמען אן אלע מיטלען בעצײטענם  ,נאך אײדער זײ
פאהרען ארויס פון דער הײם  ,און בעװארעגען זיך און בעשירמען
זיך מיט אלעס  ,װאס נויטיג איז  .און דאך קלאפט זײ דאס הארץ
נאך מיט װיפיעל מײל פאר נױ-יארק  .און עס װארפט זײ ^ אין היץ
און אין קעלט  .און עם קלאפט זײ א צאהן אויף א צאהן  .און מע
גענעצט פיבעריש  ,און מע ציהט זיך  ,און מע פוצט זיך  ,און מע
בעקוקט זיך אײנס דאס אנדעדע  ,און מע בעט גאט  ,מע ז$ל חלילה
ניט געשטרויכעלט װערען און נישט האבען קיין טראבעל בײם פערהעד,
מע זאל גיך און געשװינד געלײטערט װערען  ,דורצגעהן די שבעה
מדורי גיהנם פון ״טרערען-אינזעל״ און ארײנטרעטען בשלום אין די
טויערן פון גן -עדן  ,דאס מײנט מען  -אינ׳ם גאלדענעם לאנד .
אוגזערע בלאנזענדע ארטיסטען פון דער נע -ונד׳נער טרופע
״קלאמער  ,שװאלב עט קאפ .״ האבען זיך אויסגעלאכט פון דער גאנצער
צערעמאניע  .א טײערע מציאה אמעריקא .י זײ װאלטען אײך געקאנט—
זאגען זײ — דרײ מאל ארײן און ארוים און װידעראמאל ארײן.
1ד^  - -= --ו 3
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״נאראנים — זאגען זײ — האבען אויסגעטראכט שװעדיגקײטען  .קײן שום
שװעריגקײטען  .אבי מע איז געזונד און ױנג און פריש און פרײליך
און מע געהט אנגעטאן װי א מענש  ,און מע האט צו בעװײזען א
ראר טאלער  ,און מע קאן אנרופען בײם נאמען א פאר בעקאנטע —
בלאטע שבבלאטע ! ״
װאס הערט  ,למשל  ,אמעריקא אזא דזשענטעלמען  ,וױ מיסטער
קלאמער  ,װאס טראגט אזא עלעגאנטען סמאקינג און װאס ענגליש איז
וײן מוטער-שפראך? אדער אזא ריז  ,װי ניםעל שװאלב  ,װאס האט
ער מורא צו האבען? אדער איזאק שװאלב? אויף אלע עמיגראנטען
געזאגט געװארען.
פון דעם ארטיסטישען פארפאלק  ,ראפאלעסקא און הענריעטא,
שמועסט מען ניט  .פאר אזעלכע ױנגע שענע געװנדע עלעגאנט -געקלײ-
דעטע פארשוינען זענען דאך אפען אלע טירען מיט אלע טויערן.
נישטמעהר דער לאמזשער חזן מיט זײן מוזיקאליש געזינדעל.
בעשערט א מענשען יסורים\ דאס הײסט  ,עס װאלט דא אויך
אבגעגאנגען גלאט  .זײ זענען  ,דאנקען גאט  ,אלע געזונד און שטארק
אויף אלע אברים און האבען  ,ברוך-השם  ,אײן אפעטיטעל צום עםען—
הלואי װאלטען זײ נאר אזוי געהאט אלעמאל װאס צו עסען  .האט
זיך אבער געטראפען מיט׳ן חזן אײן אומגליק  -און ער איז אלײן שול-
דיג אינ׳ם אומגליק  :ער האט בעדארפט צו װיסען פריהער  ,אז אזא
מטופל מיט קינדער  ,קײן עין -הרע  ,װי ער איז  ,האט בעדארפט זיך
אייפצורעדען מיט זײנע קאמפאניאנען בעצײטענם  ,זײ זאלען איהם
בעװארענען מיט די עטליכע טאלערס  ,ער זאל האבען  ,װאס צו װײ-
זען  ,טאמער טוט מען איהם א פרעג . . .
ער פערענטפערט זיך ׳ באשר ער האט ניט געװאוסט  .ער האט
געמײנט  ,זאגט ער  ,אז אמעריקא איז אמעריקא  .צום סוף איז דאם
גאר  ,גאט זאל ניט שטראפען פאר די רײד  ,ערגער װי לאמזשע.
װיפיעל ארעמע לײט  ,למשל  ,קומען אן קײן לאמזשע — מע זאל זײ
דאס עמיצער פרעגען  ,צי זײ האבען געלד  ,צי זײ האבען ניט קײן
געלד? א שענע זאךו
דער לאמזשער חזן האט נעבאך גוט געשװיצט  ,א םך מעהר װי,
להבדיל  ,בײם עמוד  .שטעלט אײך פאר  ,מע נעמט א ױדען און מע
טוט איהם פלוצים אין מיטען דרינען  ,פון דער העלער הויט  ,א
חאפ  ,ער זאל װײזען ״מאני״  .װאס פאר א ״מאני״? טאלערס מײנען
3
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זײ  .אמעריקאנער דאללארם  .ענגלישע פונטען מאכט אויך גישט אויס.
און אפילו רוסישע רובעלם  ,זאגען זײ  ,איז אויך א מטבע  .אבי די
מטבע זאל זײן  .אזוי האט מען איהם אויפגעקלערט שוין נאכדעם,
שוין שפעטליך  .ער בעדארף בעװײזען— האט מען איהם געגעבען צו
פערשטעהן — מזומנ׳ע גראשענס  ,אז ער האט  ,הײםט עס  ,מיט װאס
אויסצוקומען די ערשטע צײט און נישט פאלען צו-לאסט אויף פרעמ-
דע  . ..״אויף פרעמדעז חלילהי״— האט זיך נעבאך דער חזן גענומען
פערענטפערן  ,װי װײט ער האט געקאנט  ,האלב ענגליש  ,חצי דײטש.
ער האט געגעבען צו פערשטעהן מיט בײדע הענד  ,אז ער איז חלילה
ניט אײנער  ,אז ער איז דא  ,קײן עין-הרע  ,מיט א גאנצער חאליא-
םטרע  . . .אויב אזוי  ,האט מען איהם געגעבען צו װיסען  ,זאל ער
מוחל זײן בעװײזען  ,מיט װאס װעט ער אויסהאלטען די דאזיגע חא-
ליאסטרע ?
הקיצור  ,װאס װײטער איז אונזער חזן געקראכען אלץ טיעפער.
עס האט שוין געהאלטען דערבײ  ,אז מע זאל איהם אבפיהרען צו
יענע  ,װאס האלטען בײם פםוק ״השיבנו נאזאד״ . . .
אומזיםט איז געװען נעבאך זײן שטאמלען  ,האלב ענגליש  ,חצי
דײטש  .אומזיםט איז געװען זײן מאכען מיט די הענד  ,זײן װינקען
מיט די ברעמען און זײן אפעלירען צו זײן שותף מיסטער קלאמער,
װעלכער קאן רעדען ענגליש.
מיסטער קלאמער האט זיך געמאכט  ,װי ער זעהט ניט  .מיסטער
קלאמער איז א בריה אויף געבען עצות דארט  ,אין װײטשעפעל  ,בײ זיך
אין ״קאפע-נאציאנאל״  ,אבער ניט דא  ,בײם אדאבגעהן פון שיף,
אויפ׳ן אמעריקאנישען באדען ,װאו ס׳איז אזא טומעל מיט אזא געפיל-
דער פון די ״פערשאלטענע רוםישע שנארערס״  ,אז מע קאן משוגע
װערען ! אונזער מיםטער קלאמער האט זיך פאװאלי אויסגעדרעהט,
אױסגעגלעט דעם סמאקינג  ,צונומען זײן הערצל-בארד אויף צװײען,
אהער און אהין  ,מעשה סקאבעליעװ  ,און האט זיך אבגעטראגען— װי
זאגט דער אײנגעלשמען  :״אי דיסאװאו איט בעג ענד בעגעדזש״ .אויף
אונזער גוײש לשון װעט עם הײםען אזוי גרוים  ,װי  :״מאיא חאטא
ס׳קראיאו״ ...
א גליק  ,װאם אויפ׳ן שיף האט זיך נאך געפוגען א צװײטער שותף,
ניסעל שװאלב  ,א מענש מיט קאמבינאציעס  .דערשמעקט פון דערװײ-
טען  ,אז דער חזן איז אין טראבעל  ,האט אונזער געניאלער קאמבי-

נעיונד

פערשטאנען  ,װאס דא טוט זיך  .האט ער אבגערופען די
אזייט  ,זיך גע׳םוד׳עט מיט איהר אװײלע ,שארף געװאונ-
אויגען און עפיס געפארעט זיך בײ איהר אין בוזעם.
ער א װאונק געגעבען צו איהר און צו איהרע קינדער :

נאטאר באלד
חזנ׳טע אויף
קען מיט די
דערנאך האט
,קומט י״
אין אײן אנדער צײט און בײ אנדערע אומשטענדען  ,מאלט אײך,
װאלט אונזער קאמבינאטאר געחאפט פון דער חזנ׳טע גאר א מיאוסען
פםק  .די האלב -צנועה׳דיגע און האלב-חצופה׳דיגע לאמזשער חזנ׳טע
פאהרט טאקי  ,װעלען מיר זאגען  ,מיט א קאמפאניע ארטיסטען אין א
לאנד  ,װאס הײסט אמעריקא  .ם׳איז אמת  .מע דארף אבער נישם פער-
געסען  ,אז דערװײל איז זי איהם חלילה נישט קײן חאריסטקע ,נישט
קײן טענצערין און נישט קײן זינגערין און אפילו ניט קײן פרימאדאנא
(דאס מײנט זי זײן שװעםטער הענריעטא)  ,װאם קושט זיך מיט א
פרעמדען בחור ( דאס מײנט זי ראפאלעסקאן)  ,װאס מע װײםט נאך
ניט  ,צי איז ער איהר א חתן  ,צי א נעכטיגער טאג?  ...דערװײל איז
זי נאך דעם לאמזשער חזנ׳ם א װײב מיט חופה וקידושין  ,און אזא חברה-
מאן  ,װי גיסעל שװאלב  ,דארף װיסען דרך-ארץ  .. .נאר איצט  ,בשעת
בהלה  ,אוןן דערצו נאך דערהערט  ,אז איהר מאן איז אין טראבעל,
האט זי גאר קײן צײט ניט געהאט זיך ארומצוקוקען אפילו  .און דא
האט זי אט דער חברה -מאן שװאלב געגעבען א נעם בײ דער האנד,
זי צוגעפיהרט גלײך צום טישעל און  ,װי א מענש  ,װאס רעדט גוט
ענגליש  ,איז ער ארויסגעטראטען אלם מליץ -ױשר פאר׳ן חזן מיט דער
חזנ׳טע מיט זײער גאנצען מוזיקאלישען געזינדעל  ,אזוי צו זאגען (מיר
זעצען איבער זײן רעדע אויף אונזער ױדיש לשון) :
— מײנע העררען ! איך בין בעפאלמעכטיגט אײך פארצושטעלען
די פרוי פונ׳ם דאזיגען הערר  ,זײ קאנען קײנם ניט רעדען קײן ענג-
ליש א װארט אפילו  .זעהט איהר אט די חאליאםטרע ( ער האט א
װײז געגעבען מיט אײן האנד אויפ׳ן גאנצען געזינדעל)? דאם איז מיט
גאטס הילף א משפחה פון לױטער מוזיקאנטען  ,בעגאבטע טאלאנטען.
זײ אלע  ,װי איהר קוקט זײ אן ,פוג׳ם פאטער ביז׳ן קלענםטען קינד,
פערדיעגען זיך זײער שטיקעל ברויט  ,מע קאן זאגען  ,שטיקער גאלד.
נאר אײנע  ,אט די דאזיגע ( ער האט אנגעװיזען אויף דער חזנטע) ,
זי איז די אײנציגע  ,װאס פערדיענט גארנישט  .זי איז נאר א געטרײע
פרוי צום מאן  ,א מוטער צו די קינדער  ,א בעל -הבית׳טע אין שטוב

שלום־עליכם.

און א יאיסירערין פון געלד  .די גאנצע קאסע געפינט זיך שטעגדיג בײ
איהר אין א גוטען ארט  ...ביי דער פרוי ארויםבעקומען א םענט  ,הערט
איהר  ,איז פקריעת ים-סוף ! ...
דאם זענען געװען די װערטער  ,װאם ער האט געזאגט צו די
אדונים אויף ענגליש  .און צו דער חזנטע האט ער א זאג געגעבען שוין
אויף פשוט ױדיש:
— ױדינע !
שפיליעט
אויף
,
זייט
מוחל  ,דעם בוזעם און ארוים
מיט די פארעם ! .. .
*

*

#

שוין אז מע האט געשטעלט א פוס אויף דער טריקעניש  ,אויפ׳ן
אמעריקאנישען באדען  ,האט ערשט דעמאלט דער לאמזשער חזן ארוים־
געזעהען  ,אין װאס פאר א סבנה ער איז געשטאנען און פון װאסער א
צרה ער איז אויםגעלײזט געװארען  .האט ער ארומגעחאפט זײן בעשי-
צער און זײן אויסלײזער  ,אויף װיפיעל ס׳איז נאר מעגליך געװען
ארומצוחאפען אזא פארשוין  ,װי ניםעל שװאלב  ,גענומען איהם קושען
און האלזען און שטיקען און דאנקען איהם מיט טרערען:
— טאטענױ ! הארצענױ ! פאטערל ! איהר זענט דאך עפים א ױד
א חכם ! א שלמה המלך .י א מלאך פון גאט ! א ...א . ..איך װײם אלײן
ניט װאם !— און ער האט איהם װידעראמאל געװאלט חאפען קושען.
— אבער גענוג ! גענוג !— האט זיך ניםעל שװאלב געריסען פונ׳ם
חזנ׳ס הענד  —.װאס װיל פון מיר דער ױד? ער װעט מיך באלד דער-
שטיקען  ,אט דער ױד  ,אויפ׳ן אמעריקאנישען באדען  ,איך זאל עזוי
.הןבען אלעמענס גוטס!
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קאפיטעל פינף און צװאנציג.
געבענשט זאל

זיין דאס

לאנד.

אין דעם ריהדענדען מאמענט  ,װען דער לאמזשער חזן האס
ארומגעחאפט זײן בעשיצער און זײן אויםלײזער צו האלזען און צו
קושען  ,און יענער האט זיך אבגעשלאגען פון איהם מיט בײדע הענד,
האט ניסעל שװאלב דערזעדיען עפעס אבעשעפעניש אין געשטאלט פון
א נקבה  ,מיט ארויטע ראטאנדע  ,מיט אברײט םנים  ,װי די לבנה
אין אנהויב חודש  ,מיט אפעט שמייכעל און מיט אםך װײסע צייהן.
דאס בעשעפעניש— האט ער געזעהען— האט זיך פריהער ארויפ-
געװארפען אויף זײן שװעסטער הענריעטא  .דערנאך האס זי זיך גע-
שמאק צוקושט אויך מיט זײן ברודער איזאק  .און צום סוף איז זי
ארויפגעפאלען אויף ראפאלעסקאן  ,האט איהם ארומגעחאפט מיט איהרע
גראבע קורצע הענד און גענומען איהם קושען און האלזען  ,װי8
שװעסטער  ,װי אמאמע  ,װי אגעטרײע מאמע.
— װער איז די חיה?— האט זיך ניסעל שװאלב געװענדט פרי-
הער צום חזן  ,דערנאך צו דער חזנ׳טע  .נאר דער חזן מיט דער
חזנ׳טע זענען אלײן אויך געװען אין די הענד פון אבינטעל פאר-
שוינען  ,לאמזשער ױדען און װײבער  .זײ האבען זיך ארויפגעװארפען
פריהער אויפ׳ן חזן  ,דערנאך אויף דער חזנ׳טע  ,דערנאך אויף דער
חאליאסטרע  ,געהאלזט און געקושט און צוגעקװעטשט שטארק-שטארק
צום הארצען.
צװישען די דאזיגע ױדען זענען געװען אלערלײ מינים טיפען:
אזעלכע  ,װאם האבען זיך שוין לאנג אויסגעגרינט אין אמעריקא  ,און
אזעלכע  ,װאס זענען נאך געװען גאנץ גרין  ,נישט אנגעװאהרען קײן
טראפען פונ׳ם צלם אלקים  ,אפילו די רויטע פאטשײלע פונ׳ם האלז
נאך ניט אראבגענימען.
—

137

—

11כ 3|}3131־ 1/\61חט1סחגו
11כ
ח  1>^111' 1/1/\161ח 3ו׳ !61> 8ו 1ס

813011 -

.: ^ >31014 -1-11-0071 -0139׳ו^1-1ס811

שלום  -עלי  5ם.

אויך די װײבער זענען געװען פון אלערלײ מינים  :גאנצע אוןי
האלבע יענקיכעס  ,װאס רופען זיך שוין ״מיסעם״ און ״לײדי״ ,טראגען
גרויסע ״העטם״ אויפ׳ן קאפ און גאלדענע צײהן אין מויל ; און אזױ-
נע  ,װאס קאנען זיך ניט צושײדען מיט׳ן שײטעל  ,װעלכם געהט מיט
אװײםען שרונט אין מיטען קאפ  ,פונקט אזוי װי מע טראגט בײ זײ
אין לאמזשע— אמת׳ע ״יענטע-מירעלס״ ...
אלע די דאזיגע אויסגערעכענטע טיפען  ,סײ די גרינע  ,סײ די
אויסגעגרינטע  ,םײ די מיםעסען  ,םײ די ״יענטע-מירעלס״ —,אלע האבען
זיך מחיה געװען מיט זײערע לאנדסלײט— מיט דעם לאמזשער הזן און
זײן משפחה  .און אלע האבען געשריגען  ,געליארעמט און געפילדערט,
געװארפען זיך און געמאכט מיט די הענד— פונקט װי דאס װאלט גע-
װען ניט אין נױ-יארק  ,נאר טאקי אין מיטען לאמזשע אויף דער ױ-
דישער גאס.
די לאמזשער ױדען און װײבער האבען פשוט בעפאלען זײערע
לאנדסלײט  ,דעם לאמזשער חזן מיט דער מוזיקאלישער משפחה  ,גע-
מאכט אויף זײ אמין פאגראם  ,געשלעפט יעדער צו זיך  ,דער אויף
״ברעקפעםט״ ,דער אויף ״דינער״ ,דער אויף ״סאפער״ .למען השם,
צו מיר ! נײן  ,צו מיר ! גאר אהן אשום תירוץ .׳
דער לאמזשער חזן מיט זײן געזינדעל זענען געװען װי פער-
כישופט  .װי א חלום איז זײ פארגעקומען דאם אלעס  .װארום פון זינט
זײ זענען אװעק פון לאמזשע  ,פון זינט זײ זענען נע -ונד אויף דער
װעלט  ,און װיפיעל צײט זײ האבען זיך געװאלגערט אין לאנדאנער
װײטשעפעל  ,האבען זײ נאך אין ערגעץ אזא מין קבלת -פנים מיט
אזא מין ברוך -הבא מיט אזא מין אויפנאהמע ניט געהאט  ,װי דא.,
אויף דעם אמעריקאנישען באדען  ,און אפילו נישט געזעהען אין חלום.
נאכמעהר  :אין לאמזשע אלײן זענען זײ קײנמאל בײ קײנעם נישט
געװען אזעלכע אנגעלײגטע געסט  ,װי אט דא  ,אין דעם גליקליכען
פרײען לאנד  ,אין דער גאלדענער מדינה פון קאלומבוםען  .אדרבה.,
דארט אין דער הײם  ,צװישען אײגענע  ,צװישען ױדען  ,זענען זיי׳
געװען גרוים בײ איטליכען אין די אויגען  .אויך אין װעג האט מען
זײ אפט געגעבען אקאפוליער אנצוהערעניש  ,אז זײ זענען צו אגרױ-
סע משפחה  .אפילו מיסטער קלאמער  ,װאם איז שוין כלומרשט אײן
אײגענער מענש  ,אשותף קאן מען זאגען  ,האט זײ אויך אפאר מאל
אויפ׳ן שיף אזאג געגעבען  ,אפילו מיט אזים שמײכעלע  ,למאי זיײ
^
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האבען פערנומען דעם גאנצען ״סקארב״ פון דער הײם  ,נישט איבער-
און דא— נאט אײך
געלאוט אביסעל קינדער אין לאמושע לוכרון
פלוצים אזעלכע געהויבענע געסט  ,אזוי טײער  ,אז מע צורײםט זיך
שיער  ,מע שלאגט זיך אזש פאר זײ !— געבענשט זאל זײן דאס לאנד!
געבענשט זאל זײן דאס לאנד!
און דער חזן מיט דער חזנ׳טע קוקען אײנם אויפם אנדערע און
לאזען אטרער  .און דאס מוזיקאלישע געזינדעל װערט ברײטער װי
לענגער  .עס טראגט זײ אין דער לופטען  .זײ װײסען ניט  ,װעמען
זײ זאלען ענטפערן פריהער  .זײ װעלען  ,אם-ירצה-השם ׳ זײן אומע-
טום  .װאס דען? אשאלה אביםעל ! זײ װעלען  ,אם -ירצה-השם  ,זײן
בײ אלעמען  .בײ דעם אויף ״ברעקפעסט״  ,בײ דעם אויף ״דינער״,
בײ יענעם אויף ״סאפער״  .אײן מענש אלײן קאן זיך טאקי ניט צו-
רײסען  .ס׳איז אמת  .אבער אזא געזינדעל  ,קײן עין-הרע  ,חא -חא,
נישקשה  ,עס װעט  ,אם-ירצה-השם  ,זײן רעכט ! עס װעט זײן רעכט!
ניסעל שװאלב שטעהט און בעטראכט די דאזיגע סצענע ,און עס
פדעהט זיך איהם דאם הארץ  .װער נאך װייסט  ,אזוי װי ער  ,װי
ארעם און עלענד אט דאם געזינדעל איז געװען אין לאנדאן? פלוצים
האבען זיך בעװיזען בײ זײ אזוי פיעל פרײנד  ,און גוטע פרײנד:
װאס זשע? ער האט דען ניט געװאוםט פריהער  ,אז עס װעט אזוי
זיין ? געװאוםט  ,ער זאל אזוי האבען אלעמענם גוטס  ,װי ער הזזט
געװאוסט  .דערויף איז דאם אמעריקא  .געבענשט זאל זײן דאס לאנד!
שאדע נאר  ,װאס ער האט קײן צײט ניט צוגעהן צו די דאזיגע
גאסטפרײנדליכע לײט  ,זײ אבדאנקען פאר׳ן לאמזשער חזן און אין
אײנװעגס טאקי זיך מיט זײ אביסעל נעהענטער בעקענען און מאכען
מיט זײ אשמועס װעגען אמעריטשקע  ,יאנקי דאדעל קאלומבוסעס
מדינה  ...אנ׳עבירד ! ,ניםעל שװאלבם קאפ איז פערגומען אין דער
מינוט דער שװארציאהר װײםט מיט װאס  ,מיט עפים א שלאק  ,א
רויטע ראטאנדע  ,װאס איז ארויפגעפאלען פריהער אויף זײן שװעם-
טער  ,דערנאך אױף זײן ברודער און איצט אויף ראפאלעםקאן— און
קושט איהם  ,און קושט איהם  ,און קושט איהם  ,פריהער אין אײן
באק  ,דערנאך אין דער אנדערער באק  ,דערגאך אין די ליפען  .און
װידעראמאל אין אײן באק  ,אין דער אנדערער באק  ,דערנאך אין די
ליפען  .אמעשה אהן אנ׳עק!
נײן  .ניסעל שװאלב קאן דאס שוין מעהר ניט איבערסרןזגען.
:ופצסס
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געהט ער צו צו דער רויטער ראטאנדע  ,נעמט זי אױעק פון ראפא־
לעסקאן:
— ווער איז די חידי?
עס װײזט אוים  ,אז ראפאלעסקא אלײן האט זיך מחיה געױען,
װאס מען האט איהם אויםגעלײזט פון אײן אנשיקעניש  .ער האט זיך
צורעכט געמאכט די צעװארפענע האר מיט׳ן צוקנײסשטען היטעלע און
שטעלט זײ פאר אײנם פאר דאס אנדערע:
 -מיין פרײנד שװאלב  ...מײן אלטע בעקאנטע ברײ  .. .מאדאםטשערגיאק.
שיער-שיער האט זיך ראפאלעסקא ניט ארױסגעחאפט מיט איהר
אמת׳ען נאמען  :״ברײגדעלע קאזאק״.
דאס איז געװען זי.
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קאפיטעל זעקס און צװאנציג.
בחצוצרות

וקול

שופר.

די צײט  ,װאם אונזער נײע נע -ונד׳נע ארטיסטיש-מוזיקאלישע
קאמונע ״קלאמער  ,שװאלב עט קאמפ.״ האט אויסגעקלויבען צו קומען
קײן אמעריקא  ,איז געװען די סאמע בעסטע  ,די סאמע הײסע צײט׳
איך װאלט געזאגט— די אמת׳ע שניט-צײט אינ׳ם ױדישען קװארטאל
פונ׳ם פערטומעלטען  ,פערטארעראמטען ׳ פערהאװעטען  ,פערביזיטען און
פערביזנעסטען נױ -יארק.
דאס איז געװען
אין
דעם
חודש
 ,װען דאס ױדישע לעבען אין
די ױנײטעד סטײטם
פון
אמעריקא הויבט אן נאך די לאנגע שלעפעריגע
װאכען פון זומער -װאקײשאן אויפצװואכען פונ׳ם שלאף  .װען דער ױדי-
שער דופק אין די גרויםע שטעדט הויבט אן צו קלאפען שטארקער,
װי אלעמאל  .װען די ױדישע גאם װערט נאך מעהר ױדישליך  ,װי אלע־
מאל  .װען די ארויסגעבער פון די ױדישע בלעטער װערען שיער ניט
צוזעצט פון די שרײענדיגע אנאנםען און מורא׳דיגע רעקלאמעם  .דאם
זענען  ,מעהרםטענטײל  ,אנאנםען  ,װאס רופען אײך אין שוהל ארײן,
װאס רעדען װעגען חזנים  ,מנינים ,שופרות׳ לולבים  ,אתרוגים  ,לשנה-
טובה -קארטען און נאך אזעלכע הײליגע זאכען  ,װאס זענען שײך צו
גאט  .מיט אײנעם װארט— דאס איז געװען ױם-טוב-צײט  ,ערב ראש-
השנה  ,א צייט  ,װאס מע קאן זי בעטיטלען מיט דרײ װערטער:
בחצוצרות וקול שופר.
פונקט װי בײ אונז אין דער אלטער װעלט  ,אזוי אויך דא,
פון דער זײט ים  ,אין דער נײער װעלט  ,זענען די דאזיגע טעג  ,די
איבערגאנגםצײט פונ׳ם אלטען ױדישען יאהר צום גײעם יאהר  ,פונ׳ם
זומער צום װינטער  ,א צײט פון ליקװידירען אלץ װאם אלט און אבגע־
פ ]2י 3
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װאם אבגעריבען און אבגעױעלקט  .פון אי-
ניצט  .פון אױפפוצען אלץ
דיענערשאפט  .פון איבערניצעװען מלבושים
בערבײטען מענשען און
בעשטעלען מלמדים און חדרים  .פון איבערציהען
און שוכװארג  .םון
 ,אדער  ,װי מען רופט עם דארט  ,״מו-
זיך און איבערקלויבען זיך
דער אנדערער  .מיט אײנעם װארט — די
פעך םון אײן דירה אין
װעלט איז אומעטום אײן װעלט .
װערען אנגערופען דארטען די דאזיגע טעג.
״סיזאן״
װארט  ,א טײער װארט  ,דאס סאמע ליעבע
״םיזאן״ איז א גוט
דאזיגען לאגד פון ארבײט פאר יעדען אײנציגען
זיסע װארט אין דעט
גיט הענד  ,װי פאר דעם  ,װאם זוכט הענד.
גלײך  :פאר דעם  ,װאם
װי פאר דעם  ,װאם מאבט שװיצען  .פאר
פאר דעם  ,װאס שװיצט ,
איז א מטבע  ,װי פאר דעם  ,װאס א דאללאר
דעם  ,װאם א ״ניקעל״ װאם זוכט א שטיקעל ברויט  ,װי פאר דעם,
איז א ממזר  .פאר דעם ,
דעם  ,װאם שמאכט מיט װײב און קינ-
זואס זוכט פערגעניגען  .פאר
הויך  ,אויפ׳ן ״טאפ-פלאר״  ,אדער אונטען,
דער ערגיץ אויבען גאנץ
און אהן ליכט  ,װי פאד דעם  ,װאס האט
אין ״בײסמענט״  ,אהן לופט
אויף דאטשעס  ,דארט הײסט דאם —
פערבראכט דעם גאנצען זומער
גאנצע טעג מיט גאנצע נעכט אין
אין די ״קעטסקילם״  ,געשפיעלט
״פינאקעל״  ,װאס איז במעט אזוי שכל׳דיג,
״פאאוקער״  ,אדער אין
״םטוקעלקע״  ,אדער גאר אין אזא
װי אונזער ״אקע״ מיט אוגזער
עם בײ אונז ״פלירט״  ,בײ זײ ״פלױרט״,
שפיעל  ,װאם מע רופט
יענעמס װײב בשתיקה  ,אדער גע-
און װאם בעשטעהט פון אברעדען
בפרהסיה  ,מיינם און דײנס און שותפות׳-
ביטען זיך מיט יד װייבער
דיגם  ,הפקר פעטרישקע .. .
די איבערגאנגסצײט  ,די צײט פון בענײאונג,
״םיזאן״ איז אויך
פון טעאטער בכלל און אויך פונ׳ם
פון אבפרישונג און אויפלעבונג
פערנעמט נאך דער פרעםע א בכבוד׳ען פלאץ
ױדישען טעאטער  ,װאס
פון נױ-יארק  .די ױדישע ״פרעסס״ װערט
אינ׳ם ױדישען קװארטאל
צײטונגען האבען דעמאלט װאס צו טון.
דעמאלט ביזי  .די ױדישע
פארבײלויפענדיגע ארטיקלען מיט׳ן נאמען:
קודם בעװײזען זיך
טעאטער  -װעלט״ .דאם זענען,
יודישער
״נײעס פון דער
נאכריכטען  ,אונטערגעחאפטע ידיעות  ,אומ-
מעהרסטענטײל  ,פליהענדיגע
קוליסע און אויםגעטראכטע פליאטקעם  ,װאס
שולדיגע ליגענס פון דער
געפלויגען  .למשל  :אז דער און דער טעאטער-
ניט געשטויגען  ,ניט
ופסו
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׳מענעדזשער קומט נעכםטע װאך פון ״ױראפ״ מיט די גרעסטע זיגגע־
ריגס פון דער פאריזער אכערא  .אז דער און דער מענעדזשער האט
אויםגעדונגען יענעמם און יענעמם טעאטער  .אז יענער און יענער מע•
נעדזשער האט געמאכט אריבערמופען צו זיך  ,אבגערעדט הײסט עס,
יענעם און יענעם ״סטאר״  .אז די און די בעריהמטע פרימאדאנא פער־
לאזט די ױדישע ביהנע און געהט אריבער צו דער אמעריקאנער  .אז
יענער און יענער בעריהמטער אויטאר  ,װאס האט זיך געמאכט אונ־
שטערבליך מיט זײנע מוזיקאליש-רעאליסטיש-דראמאטישע װערק  ,האט
אנגעשריבען צום סיזאן דריי רעאליסטיש-מוזיקאליש־פאטריאטיש-מעלא-
דראמאטישע פיעםען  ,װאס האבען איבערטראפען אלץ  ,װאס מען האט
װען געזעהען אין דיעזען לאנד  .דערבײ װערט געגעבען א קיצעל אין
זײט ארײן דעם און דעם ״סטאר״  .א קניפ אין בעקעל דער און דער
פדימאדאנא  .א שמיר איבער די ליפען דעם און דעם טעאטער־מענעד־
זשער און א שמײכעל יענעם און יענעם אויטאר  .מיט אײגעם װארט—
דאס זענען דערװײל ניט מעהר אז פלאפלערײען  ,װאס די ״פרעסס״
ערלויבט זיך ערב סיזאן  ,בעת דער זומער האלט ערשט בײם אונטער־
געהן.
גאנץ אנדערש זעהט עס אויס מיט דער פרעסע ,בעת דער טע־
אטער -סיזאן איז שוין ארײנגעטראטען און האלט שוין אין פולען גאנג,
דעמאלט  ,אז איהר עפענט אויף א ױדיש בלאט  ,טוט אײך א בליאםק
אין די אויגען אגאנצע רײהע פון שרײענדיגע ארטיקלען מיט מורא׳דיגע
קעפלעך און פערשידענע נעמען  .עס שעמערירען פאר אײך גאנצע
זײטען  ,דארט הײםט עם ״פײדזשעם״  ,פון אויבען ביז אראב מיט
קידוש-לבנה-אותױת  ,שענע גלאטע װערטער  ,הויכע קלינגעגדיגע פרא-
זען  ,װאס גיסען זיך װי בוימאײל און לײענען זיך גרינג  ,װי א װא־
סער  ,און רעדען צו אײך װעגען הימעלשען פערגעניגען  ,װאס דער
און דער מענעדזשער האט אנגעגרײט פון אײערטװעגען  ,און פון א
אמת׳ען גן־עדן-גענוס  ,װאס איהר װעט האבען אין יענעם טעאטער .די
דאזיגע שענע גלאטע בוימאײלדיגע ארטקילען זענען אזוי בריה׳ש צו־
:ויפגעשטעלט  ,אזוי ממזריש אויםגעשטאטעט  ,אז דער פשוט׳ער נאאי־
\יער לעזער עפענט אויף מױל און אויגען  .ער װײסט ניט  ,צי איז
דאס א לײטארטיקעל  ,אדער  ,װי מע רופט עם דארט  ,אײן ״עדיטא-
ריעל״  ,פונ׳ם רעדאקטאר אלײן? צי איז דאם אזא מין קריטיק  ,א
הללויה  ,א לויבגעזאנג פונ׳ם צופרידענעם ענטציקטען ״•י״ט־־י־-י־־־־ענ-
-
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זענט ? קײנמאל אין דער װעלט װעט איהם ניט אײנפאלען אין קאפ א
מחשבה  ,אז דאם איז חלילה א גוט-בעצאהלטע אנאנסע  ,דארט הײסט
עם ,אדװערטײזמענט״  ,פאר געלד  ,אײן אבגעדונגענער ,״פײדזש״  ,װאס
דער טעאטער-מענעדזשער קאן דארט אנשרײבען  ,װאס זײן הארץ גלוסט.
און ער קלאפט דארט װעגען זײן טעאטער  ,קלינגט און פײפט אוך
טרומײטערט בחצוצרות וקול שופר.
.װילט איהר זעהען עטװאס ערהאבענעס  ,עטװאס אזעלכעם ,װאס
איהר האט נאך קײנמאל ניט געזעהען?— צוגיםט זיך אײנער אין א צײי
טונג און זינגט װי א סאלאװײ  —:װילט איהר פערברענגען חאטש אײן
שטוגדע א גוטע  ,א רוהיגע  ,אין פאראדיעז ? װילט איהר װיסען  ,װאס
הײםט א הימעל-געגוס? װילט איהר הערען דעם װידער -קול פון עכט-
ױדישען געזאנג ? װילט איהר יאמערליך װײגען מיט עכט-ױדישע טרע־
רען  ,װי אין די ״געבראכענע הערצער״ ? װילט איהר הערצליך לאכען
פון נאטירליכען הומאר און רײנעם ױדישען װיץ  ,װי אין די ״אללרײט-
ניקעם״ ? װילט איהר זעטיגען אײער אויג מיט מאדערנע רײכע סינע-
רים און פאטריאטישע דעקאראציאנען און אויסשטאטונג  ,װי אין ״פינ-
טעלע ױד״ ? װילט איהר זעהען װאונדערבארע טענצער און טענצערינס,
װי נאך ניעמאלס דא געװעזען ?— קומט זעהען יעדען אװענד און מא-
טיגעע דעם גאנצען ױם -טוב די ״פיער שטעקענס״— די שענסטע
און רײכסטע ױדישע טראגי -קאמישע מעלאדראמאטיש-פאטריאטישע אפע-
רעטע  ,װאם איז אמאל געזעהען געװארען אויף א ױדישער ביהנע״.
*

♦

♦

״צוױשען אלע פיעסען אין אלע ױדישע טהעאטערע אויף דיעזען
ױם-טוב שײנט ארוים די ״מנורה״ מיט אזא העלען ליכט  ,אז אלע
אנדערע פיעסען  ,װאס זענען װען אױפגעפיהרט געװארען  ,װערען
פערדונקעלט און געהען גענצליך פערלוירען .״— אזוי זינגט גאנץ בעשײ-
דען א צװײטער מענעדזשער פון א צװײטען טעאטעד  —.״ד י ״מ נ ו רה״—
זאגט ער װײטער מיט זעלטענעם אפלאמב— שטעהט צװישען זײ  ,װי
א ריעז צװישען קארליקעס  .מע האט שוין געזעהען טרערען אין דיעזען
לאנד טרערען פון פערלאזענע ״אלמנות״ און פון אומגליקליכע ״יתומות״.
טרעדען פון פערלוירענע קינדער און פון אומגעבראכטע עופ׳עלעך אויף
דער ביהנע  .מע האט שױן געזעהען בלוט פון פעראומגליקטע ױדישע

ח!  1/1 /\13׳וו 1>11ח 3־וק >61ר11ס! 1כ! 1כ3113131ו־  1/\6חט1סרוו813 )11- 1

^ 01014 - 1-11 -0074 -0146

נע • ונ ד.

טעכטער און געשענדעסע פרויען אין די בעסטיאלע פאגראמען  .מע
האט שוין געהערט געלעכטערן אויפ׳ן סטײדזש פון אונזערע טהעאטערע,
נאטירליכע געלעכטערן פון הערצליכען הומאר און ױדישען װיץ  .מע
האט שוין געהערט געזענגע און זיםע מעלאדיען פון בעריהמטע פרי-
מאדאנאם  .מע האט שוין געזעהען טענץ פון די שענםטע טענצערינס
פון דער װעלט— זא עטװאם איבערראשענד-ערהאבענעס און הימעל-
הײליגעס האט מען נאך אין נױ-יארק ניע געהערט און ניע געזעהען :״
*

*
#

א דריטער מענעדזשער פון א דריטען טעאטער צולײגט זיך װי א
שטאדט-בעל -הבית אין זײן ״פײפער״ און דערצעהלט זיך גלאט א מעשה:
װי אזױ ער האט דיעזען זומער גלענצענד פערבראכט זײן װאקײשאן
אין ״ױראפ״  ,אויסגעפאהרען אלע גרויסע שטעדט  ,בעזוכט אלע טעא-
טערס  ,זיך צוגעקוקט און צוגעהערט  ,װי א ביהן גענאשט פון אומעטום
צו ביסלעך האניג  ,און דאס האט איהם געבראכט אויף דער אידעע,
ער זאל צונויפשטעלען פאר׳ן נױ -יארקער ױדישען פובליקום אזא ױם-
טוב-פיעםע  ,װאם זאל צו גלײכער צײט בעצויבערן דעם צוהערער מיט
נאך ניע דא געװעזענע נאציאנאלע קאסטױמען און אנפילען דאס הארץ
מיט עכט-ױדישען שטאלץ און פאטריאטיזמוס  .א פיעםע  ,װאם זאל
דארשטעלען די פײגסטע הערליכסטע ױדישע טיפען פונ׳ם אלטען פער-
גאנגענעם ױדענטום מיט די מאדערגסטע באנדיטען פונ׳ם צװאנציגסטען
יאהרהונדערט  .א פיעסע ,װאס זאל ענטהאלטען עכט -ביבלישע מאטױוען,
העכסט-ױדישע נאציאנאל-מעלאדיען און פאטריאטישע ליעדער מיט די
סאמע נײעםטע טענץ פון פאריזער באלעט  .דאם אלעס צונויפשטעלען—
שרײבט דער דאזיגער מענעדזשער-דראמאטורג— האט איהם געקאסט גע-
נוג״ מיה און גענוג געלד  .און אז ער איז נאך פיעלער מיה און אונ-
ערמיעדליכער ארבײט מיט אונגעהויערע גרויסע קאםטען פארטיג גע-
װארען מיט דער פיעסע  ,איז ער ערשט דעמאלט געװען אין דער
גרעסטער פערלעגענהײט — איבערן נאמען  .ער האט נישט געהאט דעם
פאסעגדען נאמען  .שטעלט אײך פאר  ,אז דאם סאמע שװערםטע אין א
מוזיקאליש-דראמאטישען װערק איז ניט די מוזיק  ,ניט די דראמאטישע
האנדלונג  ,ניט די טיפען  ,ניט די בילדער און ניט די אויסשטאטוגג,

שלום׳עליכם.

 .א מוזיקאלישעם דראמא דארף האבען א נאמען  ,װאס
נאר דער נאמען
א גלאק  ,װאם זאל שפיעלען װי א פידעל  ,װאס
זאל קלינגען װי
א פרימאדאנא  .און  -דאנקען גאט  -ער האט געפונען,
זאל זינגען װי
ריכטיגסטער נאמען פון אזא ריזיגער מוזיקאליש-דראמאטישער
אז דער
טראגי-קאמעדיע דןלרף זײן ניב קײן צנ-
און נאציאנאל-פאטריאטישער
דערער  ,נאר  ,משה״.
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קאפיטעל זיבען און

צװאנציג.

״מ ש ה״.
דער נאמען ״משה״ איז זעהר פאפולער אין דער ױדישער טעא•
טער  -װעלט אין אמעריקא.
״משה״ אין גענזענפיסלעך װערט דארט אנגערופען פמעט דאס
גאנצע יודישע טעאטער -פובליקום.
״משה״ — דאם איז אסימבאל פון נאאױויטעט  ,פראםטקײט און
גרןזבהײט.
״משה״ _ דאם איז א טיפ פון א פשוט׳ען חי -וקײם  ,װאם מע דארף
זיך מיט איהם ניט צערעמאניען  .מע מעג איהם געבען קײען הײ און
שטרוי  .נישקשה
,משה״ האט אגוטען מאגען  ,װאם קאן אלסדינג
פערטראגען.
מע רעכענט - ,און דאם איז אזוי גוט װי זיכער — אז דער
פערםאסער פונ׳ם װארט ״משה״ זאל זײן  ,לאז ער מיר מוחל זײן,
דער אזוי -גערופענער םאטער פון דעם ױדישען טעאטער  ,דער גאטזע-
ליגער גאלדפאדען.
איך זאג  :״לאז ער מיר מוחל זײן״— דערפאר  ,װײל דאס װארט
״משה״ װערט בעגלײט מיט נאך אװארט  ,װאס דרוקען לאזט זיך עם
כיט און װאס דער גרעסטער ױדיש -אמעריקאנישער פאעט זשענירט
דך ניט צו גראמען עס מיט׳ן װארט ״קדחת״ . . .
אמת  ,עס האבען זיך געפונען דארט אזעלכע ,װאס זענען טיט׳ן
װארט ניט צופרידען  .אײנער האט זיך זאגאר אבגעריםען און האט
פלוצים אין א שענעם טאג ארויסגעטראטען מיט אפײעריגען פראטעסט
אין דער ״פרעםס״ קעגען אזא מגושמ׳דיגער גאט  -לעםטערונג און פער-
שװעכונג פון דעם סאמע הײליגסטען היםטארישען נאמען  ,װעלכען מיר
פערמאגען  .עם הןןט אבער דאס אויך נישט געהאלפען  .דעם פרא-
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טעסט האט מען דורכגעלײענט  ,זיך גוט אנגעלאכט דערבײ  ,און דער
נאמען ״משה״ איז פערבליבען עד הױם הזה ניט נאר דארט  ,אין קא•
לומבוםעם מדינה  ,ער האט זיך אריבערגעקויקעלט אויך אהער צו אונז,
אין דער אלטער הײם  ,אינאײנעם מיט זײן בעגלײטונג-װארט  ,אזוי
אז װען עמיצער פון אונזערע ױדישע אקטיארען זאגט ״משה״  ,װײסט
מען שוין  ,װאס װײטער געהט . ..
מיט אײנעם װארט— דער פערפאםער פון דער נאציאנאל-ױם-
טוב׳דיגער מוזיקאליש-דראמאטישער און פאטריאטישער פיעםע האט מיט׳ן
נאמען ״משה״ גוט געציעלט און גאך בעסער געטראפען  .פאר דער
פרימאדאנא געפיגט זיך דארט אפאטריאטיש ליעד  ,װאם עקט זיך
מיט דעם די װעלט  .די פרימאדאנא זינגט דאס ליעד אזוי חנ׳עװדיג-
זים  ,מיט אזא מחיה׳דיג -זיסער מעלאדיע  ,אז עם צוגעהט זיך פשוט
אין יעדען אבר און רופט ארויס דעם גרעסטען אפלויז  .ד$ס ליעד
װערט געזונגען ניט נאר פון דער פרימאדאנא אלײן  .דאס גאנצע טע-
אטער מיט אלע ארטיםטען מיט׳ן כאהר מיט׳ן װערטהען פובליקום העל-
פען איהר מיט.
״משה״ הײסט דאס ליעדעל ,און געזונגען װערט דאם אט װי אזוי:
עם ערשײנט די פרימאדאנא  ,דוקא אבילד-שענע נקבה און
דוקא אין אפיצערםקע ױניפארם  ,און צוגיםט זיך אין אזעהר אגגע-
נעהמער מעצא-סאפראנא -שטימע:
״צי האט איהר ניט געזעהען מײן משהן
משה? משה? משה?
ער טוט אויף זאכען גרויסע!
גרױסע ! גרויםע .י גרויםע .י
גװאלד  ,ױדישע קינדער  ,משד! .
צי האט איהר גיט געזעהען משה׳ן ?״
דא װערען געװארפען אױגען פון דער פרימאדאנא צום װער-
טהען פובליקום אויף אלע זײטען— אין פארטער  ,אין די באקסעם,
אויף דער גאלעריע.
רופט זיך אב אקול פון װערטהען פובליקום  ,םון פארטער  ,םון
די באקסעס אדער פון דער גאלעריע:
_ איך הײם משה!
ענטפערט איהם די פרימאדאנא מיט זעלטענעם חן:
״נײן ! ביזט ניט מײן משד ! .״
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רופט זיך אן נאך עמיצער פון פארטער  ,פון די באקסעס אדער
פון דער גאלעריע:
— איך הײס משה.
דעמאלט ענדיגט די פרימאדאנא  ,און דער כאהר מיט׳ן װערטהען
פובליקום העלפען איהר אונטער:
״משה דא און משה דארט—
משה איז אויף יעדען ארט״.
נאך די ערשטע צװײ-דרײ פארשטעלונגען איז דאס ליעד ״משה״
אנגענומען געװארען און צוטראגען געװארען איבער דעם נײנטען
דיםטריקט פון גױ -יארק און געזונגען געװארען אין שטוב און אין
גאס  ,אין קיטשען און אין שאפ  ,אין אלע ױדישע רעסטאראנס  ,אין
די סטארס און אין די פעקטאריס— אומעטום האט מען געהערט זינ-
גען נאר ״משה״  ,״משה״ און ״משה״  .קײן גרעסערען סוקסעס האט
מען ניט געקאנט ערװארטען  .װארום פון א נאציאנאל-מוזיקאליש-דרא-
מאטיש -פאטריאטישער פיעסע אז עם בלײבט איבער אליעדעל בײם
װערטהען פובליקום  ,איז דאס דער בעסטער סימן פון ערפאלג פאר
דער גאנצער פיעסע  ,אז זי װעט  ,אם-ירצה-השם  ,מאריך ימים זײן.
דער מענעדזשער פון יענעם טעאטער האט שוין געקאנט זײן זיכער,
או זײן ״משה״ װעט ניט אראבגענומען װערען םון רעפערטואר אזוי
לאנג  ,װי ״משה׳ן״ װעט ניט גמאס װערען זינגען ״משה״  ...לאזען זיך
די קריטיקער קריטיקירען  ,װיפיעל זײער הארץ גלוסט  .לאזען פעליע-
טאנימטען זיך װיצלען איבער די ױם-טוב-פיעםען  ,זיי אנרופען מיט׳ן
שעגדליכען נאמען ״די נארישע װאך״  .די מענעדזשערס פון די ױדישע
טעאטערם זאגען  ,אז זײ װײסען בעסער  ,װאס ״משה״ האט ליעב
און װאם מע דארף ״משה׳ן״ געבען  .און אויב  ,זאגען זײ  ,עם געהט
אין דעם  ,װער פערדארבט אממעהרסטען דעם געשמאק פון װערטהען
פובליקום  ,צי דאס טעאטער  ,צי די ״פרעםם״— לאז מען אקארשט א
בלעטער טון  ,זאגען זײ  ,די ױדישע צײטונגען פון אמעריקא און
זעהען  ,װאס פאר שונד-ראמאנען זײ דרוקען דארטען לפבוד ״משה׳ן״...
און עס געהט אװעק הײםע פאלעמיק אויף די בלעטער  .און עס פער-
פיהרט זיך א בלוטיגער קאמפף צװישען די פארשטעהער פון די צװײ
גרויםע מעכטע אין דער גרעסטער ױדישער קהילה פון דער װעלט,
צװישען דער ױדישער ״פרעסם״ און צװישען ױדישען טעאטער— און
אלץ צוליעב ״משה׳ן״  .און ״משה״ לײענט דאם  ,װןזם מע שרײבט
■ ■ 3
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איהם אויף די בלעטער— און מאכט זיך דערפון  .װאו האט ער
װעגען
אינ׳ם לאנד פון ״הארריאפ״ און פון ״העלפ ױר םעלף״ זיך אב-
צײט
און פערנעמען זיך מיט אזעלכע נארישקײטען  ,מיט פילאזא-
שטעלען
? דאם פערהאװעטע  ,פערטארעראמטע און פערטומעלטע  ,פערבי-
פיע
זיטע און פערביזנעסטע פובליקום  ,אױםגעהארעװעט און אויסגעמאטערט
טאג  ,קוים דערלעבט דעם אויפדערנאכט  ,לאזט מען זיך אװעק
פונ׳ם
דער ױדישער גאס און מע פערזארגט זיך מיט טיקעטס  ,און
אויף
אן די גאלעריע מיט׳ן פארטער מיט די באקםעם  ,און מע
מע פילט
דאם זיםע פאטריאטיש-חנעװדיגע ליעד ״משה״  ,װאס די בע-
שלינגט
פרימאדאנא זינגט מיט אזוי פיעל חן און זוכט מיט די אוי•
ריהמטע
גען אץ פובליקום:
״גװאלד  ,ױדישע קינדער  ,משה .י
זאגט מיר  ,װאו איז משה ?״
און דאס װערטהע פובליקום העלפט איהר מיט:
״משה דא און משה דארט—
משה׳ן טרעפט איהר אויף יעדען ארט״.

קאפיטעל אכט און צװאנציג.
די קאמונע

ברעקעלט

זיך.

דער ױם -טוב האט שוין געהאלטען בײ ענדיגען זיך , .״די נארי-
שע װאך״ מיט איהרע װילדע אומגעלומפערטע ױם-טוב-פיעסען האט
שוין געהאלטען בײ אונטערגעהן  .די ױדישע טעאטערם פון נױ-יארק
האבען שוין געהאלטען בײ נעמען זיך צום ערנסטען רעפערטואר פון
לויטער ליטערארישע פיעסען  .אױף די גרױסע אפישען אין סטריט און
אויף דער צװײטער פײדזש פון די ױדישע צײטונגען האבען זיך בע-
װיזען די גוט-בעקאנטע נעמען פון דער ױריש-אמעריקאנישער טע-
אטער-װעלט  .די ״פרעסס״ האט געשמועםט פון נײע דראמען  ,אנגערו-
פען נײע נעמען פון אלטע זאכען  ,װאס זענען פערטראגען געװארען
איבערן ים פון דער אלטער װעלט  ,קונציג איבערגעניצעװעט אויף
דער לינקער זײט און בריה׳ש איבערגעארבײט אויפ׳ן אמעריקאנישען
שטײגער  ,צוגעפיקסט און אויםגעױדישט אזוי  ,אז מע זאל מכות דער-
קענען  ,פון װאנען דאס שטאמט  .מיט אײנעם װארט— ם׳איז געװען
,אלל -רײט״.
״•ך
גאנץ ערנסט האבען די קריטיקער גערעדט פון די דאזיגע נײע
פלײס  ,געװידמעט זײ גאנצע פײדזשעם און בעשענקט די אויטארען
מיט די שענסטע גלענצענדסטע נעמען  .אײגעם האבען זײ אנגערופען
ז ו ד ע ר מ א ן  .דעם אנדערן— ה ו י פ ט מ א ן  .דעם דריטען האט מען
נאמען איבםען  .דעם פערטען געקרױנט מיט׳ן
געבענשט מיט׳ן
גאמען ש ע ק ס פ י ר — דער ױדישער שעקספיר  ,נאך גרעסער פון
שעקספיר ! . . .
זעלבסטפערשטענדליך  ,אז ניט אלע רעצענזענטען זענען געװען
אײנפערשטאנדען און ניט אלע רעצענזיעם זענען געװען גלייך  .ײיי
עס פיהרט זיך דןזרט םון קדמונים  ,האבען זיך די מײנונגען צוטײלט.

 .דאס שטיק  ,װאם אײן קריטיקער האט אין אײן
שארף צוטײלט
אין טאג ארײן  ,אויפגעהויבען ביז׳ן הימעל  ,און
צײטונג אבגעלויבט
פערגעטערט  ,האט דער אנדערער קריטיקער אין א צװײ־
דעם אויטאר
אומ׳ברחמנװז ארונטערגעריםען  ,די פיעסע געטראטען מיט
טער צײטונג
 ,פונ׳ם אויטאר געמאכט אש  ,בעװיזען מיט אותות ומופתים,
די פיס
האט ענטדעקט אמעריקא  ,אױ נאך גאר אוא שונד
אז זינט קאלומבום
בעשאפען געװארען  .מיט אײנעם װארט— דער ״סיזאן״
שבשונד נישט
אין רעכטען גלאנץ  ,און ״משה״ האט נאך אלץ געװעל־
איז געװען
דער ױדישער גאם  .דער מענעדזשער פון יענעם טעאטער,
טיגט אויף
געװארען ״משה״  ,האט געהאלטען די הענד אין
װאו ס׳איז געשפיעלט
און זיך בעקלאגט  ,אז ס׳איז ניט גוט  ,זעהר ניט גוט:
די קעשענעס
איז צו קלײן אויף ארײנצונעמען דאס גאנצע פובליקום,
זײן טעאטער
קומען אלע נאכט זעהען און הערען זײן ,משה׳ן״  .דערבײ
װאס װיל
ער געמאכט אקרום פנים פון אײן אומגליקליכען ראקקעפעלער,
האט
ניט  ,װאס צו טון מיט די שװערע מיליארדען  ,װאס פא-
װאס װײםט
לען אויף איהם װי שטײנער פונ׳ם הימעל.
קאן זיך פארשטעלען  ,װי די מענעדזשערס פון די איבערי■
מע
האבען איהם מקנא געװען  .אומזיסט געװען זײער װאר-
גע טעאטערם
אלע זײטען  .אומזיסט געװען זײער ארויסציהען פון
פען זיך אויף
בעסטע םחורה פון די בעםטע דראמאטורגען פון דער
קאסטען די
געװען זײער שרײבען אויף זיך  ,אז נאר בײ זײ
װעלט  .אומזיסט
הײם פון דעד ױדישער דראמא״  .״משה״ האט זײ
איז ״די אמת׳ע
 ,דעם קאפ פריטשמעליט  ,בעזיעגט  .די ארעמע
אלעמען פערטומעלט
בעלי -בתים זענען נעבאך געװען אין דער גרעסטער פערצװײפ-טעאטער
ס׳האט זיך בעװיזען פאר זײ פלוצים אין אשענעם טאג
לונג  ,װען
האפנונגען אויף אויפלעבונג  .אקװאל  ,װאס האט זײ
אקװאל פון נײע
די אױגען  ,ממש דערקװיקט  ,במעט פון טויט לעבעדיג
געעפענט
געמאכט.
דאזיגע קװאל איז געװען אונזער געװיסע קאמונע ״קלאמער,
די
שװאלב עט קאמפ״.
קאמפאניע האט די ערשטע צײט נאך איהר פער-
די בלאנזענדע
נױ-יארק דערװײל נאך נישט געטאן גארנישט  ,נאך גע-
בלאנזען קײן
דערװײטען און נאר צוגעקוקט און נאר בעװאוגדערט  ,װאס
שטאנען פון
אין ױדישען טעאטער פון קאלומבוסעס מדיגה  .א נײער
קומט פאר

נע  -ונד.

■מענש  ,אז ער שטעלט אװעק א פוס אין א נײ ארט אין א פרעמד לאנז/
איז װי אשװימער אין אײן אומבעקאנטען װאסער  .מע בעדארף קודם
זיך ארומקוקען  ,װאו מען איז אין דער װעלט  ,זיך צוקוקען צו די
זיטען  ,זיך צוהערען צו דער שפראך  ,אקלימאטיזירען זיך .
לאנג זיצען אזוי איז אבער אויך נישט קײן פלאן  .אונזערע אר-
■טיסטען פון דער נע -ונד׳נער טרופע ״קלאמער  ,שװאלב טע קאמפ.״
האבען געקאנט אזוי אויפעםען דאס גאנצע ביסעל מזומנס  ,װאס מיס-
טער קלאמער האט מיטגעבראכט מיט זיך פון לאנדאן  .בײ יעדען פוגט-
שטערלינג  ,װאס מיסטער קלאמער האט בעדארפט אויסבײטען אױף
אמעריקאנער דאללארס  ,האט ער נעבעך גוט געקרעהצעט  ,אונטערגע-
טריבען זײנע שותפים  ,פארװאס זײ נעמען זיך ניט צו דער ארבײט
.א ביסעל געשמאקער  ,געגעבען אנצוהערעניש  ,געװײנטליך מיט גוטען,
אז עס טאגט שוין בײ איהם אין פאקעט  ,און אז אט -אט  ,אקערשט
װי מע זעהט ניט ,װעט זײן — װי זאגט דער אײנגעלשמען  :״נא פײ—
נא שאו״  .אויף אונזער לשון װעט עס הײםען אזוי גוט װי  :״ניעמא
פאפא  ,געה לױלי״ . ..
זעלבסטפערשטענדליך  ,אז די איבעריגע קאמפאגיאנען זענען
אזעלכע קאפוליער אנצוהערעגישען געװען נישט אזוי זיס צו הערען,
און מעהר פון אלעמען איז דאם געװען ניט אנגענעהם פאר׳ן קאפ און
פיהדער פון דער קאמפאגיע  ,פאר ניםעל שװאלב  .אלע אויגען זענען
געװען געװענדט צום געניאלען קאמבינאטאר  ,װאס װעט ער אויפטון,
װאס פאר א קאמבינאציע װעט בײ איהם געבוירען װערען ? און גיםעל
שװאלב איז פאר זײנע שותפים ניט פערשעמט געװארען און האט זײן
רעפוטאציע חלילה ניט פערשװעכט  .ער האט בײ זיי געבעטען מעהר
גיט אז געדולד און בעװיזען זײ  ,װי צװײ מאל צװײ  ,אז זײ װע-
לען דא אנשארען גאלד  ,מאכען אפערמעגען  ,איבערשטײגען דזשײ-
קאב שיף  ,פערשטעקען אין גארטעל דרײ ראקקעפעלערם  ,ער זאל
אזוי האבען אלעמענס גוטס  .גישטמעהר  ,ניסעל שװאלב האט מיט
זײן געגיטען אויג ארויםגעזעהען  ,אז אינ׳ם דאזיגען לאנד  ,װאם
הײסט אמעריקא  ,זענען די געזעצען פון דער אלטער װעלט ניט גע-
שריבען געװארען  .אז דאס  ,װאם פאר ״ױראפ״ איז גוט  ,איז עם
פאר אמעריקא אשחיטה  .ער האט מיט זײן קאמבינאטארישען מח
אויסגערעכענט  ,אז מיט דער גאנצער פעראײניגטער טרופע ארויםצו-
.טרעטען  ,װי ער האט גערעכענט פריהער  ,קאן ער ד§ האבען8
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גװאלדיגען דורכפאל און ברעכען ריק און לענד  .אםך געזינדער װעט
זײן פאר דער קאמפאניע  ,אז זי װעט זיך דא ארויםװײזען ביסלעכ-
װײז״ אײגציגװײז  .דאס הײםט״ די קאמפאניע מעג זיך טאקי בלײ-
בען א קאמוגע  ,װי געװען  ,נאר זי דארף געטײלט װערען  ,די קרעפ-
טען דארפען געברעקעלט װערען אויף שטיקלעך ,אזוי אז יעדער אײנ-
ציגער פון זײ זאל זיך לאזען הערען  ,ארויסרופען בעװאונדערונג און
מאכען א״סענסײשאך  .דערבײ האט גיסעל שװאלב ארויסבעװיזען,
אז ניט נאר ער איז א געגיאלער קאמבינאטאר— ער איז אויך אפראק-
טישער סוחר  ,אדער  ,װי עס הײסט אין אמעריקא  ,אגוטער ביזנעס-
מאן  .ער איז געגאנגען  ,װי רש״י מאכט  ,״כדרך התגרים״— דאם
הײסט  ,אויפ׳ן סוחרישען װעג  .אפראקטישעד םוחר  ,אז ער בעװײזט
זײן סחורה  ,בעװײזט ער פריהער דאס ערגסטע  ,װאס ער פערמאגט,
און נאכדעם שוין— דאס בעםטע  .קודם האט ניסעל שװאלב געזעהען
צו בעשטאטען די שװעםטער הענריעטא די פרימאדאנא מיט׳ן ברודער
איזאק דעם טראגיק.
װאס אנבעלאנגט דעם ברודער איזאק  ,דארף מען זאגען  ,אז דאס
איז איהם געגאנגען נישט אזוי גוט  .אחוץ דעם  ,װאם איזאק שװאלב
איז נישט אנערקענט געװארען אין דער נױ -יארקער טעאטער-װעלט אלס
טדאגיקער ,אחוץ דעם  ,װאם מביגים האבען אויף איהם געזאגט ,אז
איהם װאלט בעםער געפאסט צו זײן אבוטשער  ,אײדער אשוישפיע-
לער  ,אז איהם װאלט בעסער געפאסט צו זײן בעםער א מ״לכמאן ,אדער
ארומטראגען א ״באררעל אײז -קרים״ אויפ׳ן קאפ  ,אײדער צו זײן אײן
״עקטער״ און שפיעלען טראגישע ראלען אין טעאטער —,אחוץ די אלע
מעלות איז גלאט אײן אומגליק מיט די ״ױניאגס״ אין דער ״יענקישער
מדינה״  .קײן פרעמדען אקטיאר לאזט מען ניט צו צום פםוק  ,חאטש
שריי חי-וקײם  .איזאק שװאלב האט קײן אנדער ברירה ניט געהאט
אננעמען דערװײל אײן אנדער שטעלע  ,אײן אנדער דזשאב  .אין װאס
איז בעשטאנען דער דאזיגער ״דזשאב״  ,װעלען מיר זעהען װײטער.
דערװײל האלטען מיר בײ זײן שװעםטער הענריעטא  ,בײ דער בע-
ריהמטער פרימאדאנא פון בוענאם -אײרעם.

קאפיטעל נײן און צװאנציג♦
דער שטערן פון

בוענאם -

איירעס.

ברײנדעלע קאזאק האט ניט מגזם געײען אין איהרע בריעף צו
הענריעטען דערמיט  ,װאס זי האט געשריבען צו איהר  ,אז מע ױעט
זי
אין אמעריקא ניט נאר פערצוקערן  ,גאר אז די מענעדזשערס פון
די
ױדישע
טעאטערם
ױעלען
זיך
אלע שלאגען פאר איהר  ,װי פאר
אײן אבן-טוב  .עס איז געװען גענוג  ,אז ניסעל שװאלב זאל זיך בע־
װײזען מיט זײן שװעסטער הענריעטא פריהער אין אײן טעאטער ,דער-
נאך אינ׳ם אנדערן  ,זײ זאלען ציהען אויף זיך די אויגען פונ׳ם גאנ-
צען פארטער-פובליקום .הענריעטא איז אין יענער צײט געװען ,קאן מען
זאגען  ,אין רעכטען בליהען און אין רעכטען גלאנץ פון איהר שענקײט.
דערצו איז זי געװען אזוי עלעגאנט געקלײדעט ,און איהר הוט איז גע-
װען אזוי שרײענד-מאדערן  ,און איהרע שטײנער  ,צװישען װעלכע עם
זענען געװען מעהר פאלשע אלם עכטע  ,האבען איהר צוגעגעבען אזוי
םיעל חן  ,אז װען דער ברודער האט זי ארײנגעפיהרט הינטער די קו-
ליםען און םארגעשטעלט פאר די אקטיארען און אקטריםעם  ,הןזט מען
שוין אין פארטער געװאוםט  ,אז דאס איז  $בעריהמטע פרימאדאנא,
אנײער אויםגעהענדער שטערן אויפ׳ן הימעל סון דער ױדישער ביהנע.
װער זי איז און פון װאנען זי איז— האט נאך דערװײל נישט גע-
װאוםט קײנער  .דאס איז מען געװןןהרע געװארען ערשט שפעטער? ,ןז
אין די צײטונגען האבען זיך בעװיזען פריהער ארטיקלען  ,דערנאך —
בחצוצרות-וקול-שופר׳דיגע אנאגסען מיט קידוש-לבנה-אותױת  ,אז אין
דעם און דעם טעאטער טרעט אויף אנײער שטערן פון
בוענאס-
איירעם מיט׳ן
נאמען הענריעטא
שװאלב ,װ$ס מיט איהר
םימפאטיש
אויסזעהען
און
שלאגקער פיגור װעט זי סערשעמען8לע
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 ,װעלכע האבען װען עם איז בעמראטען ניט נאר די ױדי־
שענהײטען
שע ביהנע  ,נאר אלע ביהנעם פון דיעזען לאנד און פון דער גאנצער
 .און װײל דער מענערזשער האט געהאלטען בײ רעדען פון
װעלט
 ,האט ער זיך שױן ערלויבט צולײגען נאך עטליכע װער-
שענהייטען
 ,אז אױף דער אויםשטעלונג פין שענהײטען אין פאריז האט הענ-
טער
ריעטא שװאלב בעקומען דעם ערשטען פרײז.
גענוג  .אנדערע מעלות האט מען שױן פערשפארט אויםרעכענען.
טעאטער האט זיך שוין םיי-װי געבראכען פונ׳ט פובליקום  ,װאם
דאם
געקומען מקבל פנים זײן דעם שטערן פון בוענאס  -אײרעס  ,די בע-
איז
שענהײט  ,װעלכע האט בעקומען דעם ערשטען פרײז  .און ס׳איז
ריהמטע
צוצוגעבען  ,אז דאס װערטהע פובליקום  ,װאס איז א ביםעל גע-
נויטיג
געװארען  ,מע זאל עם אמאל אבבלאפען  ,דאס הייםט ,דער-
װאוינט
 ,אז אויפ׳ן הימעל איז א יאריד  ,אױ איצטיגם מאל געװען בע-
צעהלען
אויפ׳ן בעסטען ארט און האט אויפגענומען דעם שטערן פון
פרידיגט
 אײרעס מיט אזא מין דונערענריגען אפלויז  ,װאס נאר אין אבוענאס
ױדיש טעאטער אין נױ -יארק קאן אזעלכם געמאלט זײן.
עס איז גרינג זיך פארצושטעלען  ,מיט װאם פאר א טאן ניםעל
האט גערעדט מיט׳ן מענעדזשער פון טעאטער  ,או ער איז גע-
שװאלב
צו דער צװײטער פארשטעלונג שמועסען װעגען בעדינגונגען און
קומען
אײן אנשלאג בײ דער קאסע  :״קײנע טיקעטס מעהר״ ניםעל
דערזעהען
האט גאר פערגעסען  ,אז די מעשה מיט׳ן ערשטען פרײז אין
שװאלב
פאריז האט אויסגעטראכט דער מעגעדזשער פון זײן אײגענער פאנטא-
 ,און ער האט געגומען דערצעהלען מיט היץ  ,מיט פײער  ,װי זײן
זיע
שטײגער איז  ,נםים ונפלאות  ,װי אזוי זײן שװעסטער האט בעקומען
דעם דאזיגען פרײז  .װי אזוי די אלע איבעריגע בילדשענע פרויען
איהר מקנא געװען  ,ניט פערגונען  .װי אזוי די דירעקציע אלײן
האבען
געװען אויפגערעגט  ,אז מען איז געװאהרע געװארען  ,אז זי איז
איז
טאכטער  .װי אזוי מע האט שיער -שיער ניט צוגענומען בײ
א ױדישע
דעם ערשטען פרײז  .א גליק ,װאס ער  ,ניסעל שװאלב  ,האט
איהר
ארויסגעשטעלט  ,געװאלט מאכען זײ אלעמען א סקאנדאל  .און
זיך
סקאנדאל  .ער האט זײ
ניט נאר געװאלט  ,נאר טאקי געמאכט זײ
געזאגט דאס און דאם  ,אזוי און אזוי . ..
ניםעל שװאלב האט געמוזט איבערהאקען אין מיטען  ,װײל םאמע
האט ער דערפיהלט  ,װי עמיצער האט איהם אנגעטראטען אויפ׳ן
דא
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פוס  ,גאר אזוי שטארק  ,װי דאס װאלט געװען א פוס פון א סאלדאט
פון דער גװארדיע  .צום סוף איז דאס גאר געװען ברײנדעלע קאזאקם
פום  .דאם האט זי איהם אנגעטראטען  ,ער זאל זיך א ביסעל אײנהאל-
טען  .װי קומט אהער ברײנדעלע קאזאק ?  -סטײטש  ,דאם איז זי דאך
געװען די רעכטע מעקלערין פון דער פרימאדאנא שװאלב  .דאס האט
זי דאך אראבגעבראכט פון לאנדאן דעם ״שטערן פון בוענאם -אײרעם״.
הײנט װי איז דאס מעגליך  ,מע זאל רעדען פון בעדינגונגען _ און זי
זאל גיט זײן דערבײ? ביסעל שװאלב האט זיך נאכדעם ניט געװאונדערט
דערויף  ,װאס ער איז מיט זײנע מעשױת פערקראכען א ביסעל צו װײט.
ער האט זיך נאר געװאונדערט  ,װי קומט צו א נקבה אזא שװערער
פוס ?
גליקליכע
הענריעטא
!
זינט
זי איז אויף דער ביהנע  ,זיגט זי איז
א פרימאדאנא  ,האט זי נאך אזא אויפנאהמע נישט געהאט אין ערגיץ,
װי דא אין נױ-יארק  .אזעלכע דונערענדיגע אפלאדיםמענטען האט זי
נאך נישט געהערט זינט זי לעבט אויף דער װעלט  .גײן  .דןזס זענען
ניט געװען אפלאדיסמענטען פון מענשליכע הענד  .א מענשליכע האנד
איז דען אימשטאנד ארויסצולאזען אזעלכע הילכיגע קולות ? אזוי היל-
כיג דונערט עס נאר  ,װען מע פאטשט קישענם  ,װען מע שלאגט אוים
בעטגעװאנד  ,װען מע רײניגט דורך רויכװארג זומער אויף דער זון
מיט גוטע שטעקענס  ,אדער  ,װײניגסטענס ,װען מע גיט אײנעם אין
די הענד אר״ן צװײ ברעטלעך און מע זאגט איהם  :״קלאפ .י שנײד1
בראק אויף װאם די װעלט שטעהטו״ . ..
מיר מוזען זיך מודה זײן צום םוף און אױסזאגען פונ׳ם סוד ,אז
גאנץ אויבען אויף דער גאלעריע זענען געװען אזעלכע מענשען מיט
אזעלכע ״כלים״ אין די הענד  ,װאס האבען ארויסגערופען דעם דאזיגען
שטורם אלע מאל  ,װען דער שטערן פון בוענאם -אײרעם האט זיך בעװי-
זען אויף דער ביהנע  ,אדער בעדארפט פערלאזען די ביהנע .דאס טעאטער
איז שיער ניט צופאלען געװארען פון אזא דונערן מיט אזא שסורע-
מען  .דאס אונטערשטע פובליקום האט מיט שרעק געקוקט ארויף  ,גע-
װאלט זעהען  ,פון װאנען געהט דער קראך  ,און האט אלײן אויך גע-
האלפען דונערן און שטורעמען  .דאס ליגט שוין אין דער טבע פון א
פובליקום  ,װאם דארף נאר האבען דעם ערשטען סיגנאל  .װער איז דאס
מחויב צו װיםען ,פון װאנען עס געהט דער םיגנאל? װעמען װעט דאם,
א שטײגער  ,אײנפאלען אין קאפ  ,אז דארט ערגיץ זיצען מענשען מיט

,״פלים״ אין די הענד  ,אנגעגרײט אויף צו מאבען אײן ערפאלג דער
פרימאדאנא  ,און אז צװישען די דאזיגע ״קלאפערס״ געפינט זיך טאקי
איהר אײגענער ברודער?
יא  .דער ערשטער צװישען די ״קלאפערס״ איז געװען נישטקײן
אנדערער  ,דױ אונזער בעקאנטער טראגיקער איזאק שװאלב  -און דאם
איז טאקי געװען זײן ״דזשאב״  ,װאם זײן ברודער ניסעל האט איהם
אװעקגעגעבען דערוױיל אויף דער ערשטער צײט אין אמעריקא.
סיק טראנזיט גלאריא מונדי— זאגט אלאטײניש שפריכ-
װארט  .אויף אדנזער ױדיש  ,אז מיר זאלען עם װעלען איבערזעצען
אביםעל םרײער  ,װעט דאם הײםען  :אט אזוי װערט אמאל פון א
טראגיק א קלאפער .

קאפיטעל דרײסיג.
דער ז לאמזשער

םאלאװײ.
▼ ד־

אונזער קאמונע ״קלאמער  ,שװאלב עט קאמפ .״ איז געגאנגען אץ
ןזמעריקא ,קאן מען זאגען ,דורך טיר און דורך טויער .אין דערזעלבער
צײט  ,װאם דעד ״שטערן פון בוענאם־אײרעס״ איז אויפגעגאנגען אויפ׳ן
הימעל פון דער ױדישער ביהנע  ,האט זיך געלאזט הערען אין דער
ױדישער ״פרעםם״ אקול־נגינה פון א ״לאמזשער סאלאװײ״  ,װאס די
׳בלעעער האבען אויפגעחאפט און צופויקט איבער גאנץ אמעריקא.
הפל תלוי במזל— ם׳איז גאר א גליק-זאך  .אין לאנדאן איז דער
דאזיגער חזן געלעגען םערשטעקט אין א װינקעל  ,זיך געװאלגערט אין
אקעלער  ,געשטארבען  ,ניט הײנט געדאכט  ,מיט דער גאנצער משפחה
דרײ מאל א טאג פון הונגער  ,געמוזט אנקומען צו די טובות פון די
לאנדאנער ״טשארעטיעם״ און צו די עצות פון אזעלכע גוטע מענשען,
װי מיםטער קלאמער  .אץ דא  ,אין נױ־יןזרק  ,איז ער מיט אמאל
מפורסם געװארען  ,אויםגעװאקםען מיט דרײ קעפ העכער און בעקומען
א נאמען  ,װאס קלינגט פון אײן עק שטאדט ביז׳ן אנדערן.
אין אלע בלעטער און אויף אלע בלאקם אויף די אפישען האט
איהר געקא:ט יענעם סיזאן לײענען יעדען טאג די דאזיגע שרײענדי-
גע בחצוצרות-וקול-שופר׳דיגע אנאנםען:
קומט היינט אין
אונזער
טהעאטער
הערען דעם
לאמזשער
םאלאוויי
זינגען
כל
נדרי
מיט
זיין
אייגע-
נער
קאפעללע
,
וואם
דער
קעניג
געארג
האט בע-
וואונדערט !״
װי ארום איז דאס אויסגעװאקםען דער לאמזשער חזן אין טעא-
טער? און פון װאנען האט זיך עס גענומען אהער דער גאט די נשמה
שולדיגער קעניג געארג ?— אונזער פרײנד לעזער דארף אזעלכע קשױת
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גיט פרעגען .
זער קאמונע
קאלומבוסען ,

זיך נאר דערמאנען  ,אז מיר זענען מיט אונ-
ער דארף
 ,נאר אין דער גאלדענער מדינה פון
נישט אין יעהופעץ
גוטען גליקליכען לאנד  ,װאס הײםט אמע-
אינ׳ם פרײען

יילןא.
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מען זאגען אויף אונזערע ברידער אין דער
װאס מע װיל  ,קאן
 ,אז זײ זענען א ביםעל צו להוט נאך די
גאלדענער מדיגה  :למשל
ױך ארויף אויפ׳ן אמעריקאנער לעבען מיט
ביזנעס  ,אז זײ װארפען
 ,װערען גיך אמעריקאניזירט  ,װילען
אײן אונגעהײערער זשעדנעקײט
 ,װי די אמעריקאנער אלײן  ,און נאך
אויםזעהען מעהר אמעריקאניש
בײ אײנעם איז דאס אחםרון  ,בײם אנדערן—
אזעלכע זאכען  ,װאס
מען אויף זײ נאכדערצעהלען  ,אז דעם אל-
א מעלה - ,אײן שבח מוז
אלטען חומש  :״ואהבתם את הגר״— איהר
טען פםוק פון אונזער
ווײל איהר זעגט
פרעמדען ,
זאלט ליעב האבען דעם
— דעם דאזיגען פסוק פערגעסען זײ קײנ-
פרעמדע
געווען
אלײן
ניט פערגעסען  ,אפילו װען זײ זאלען װערען
מאל ניט און װעלען
אופן  .איך זאל װיםען  ,אז מע װעט מיך
אױסגעגרינט אויפ׳ן געלסטען
בין מגזם  ,װאלט איך זאגען  ,אז אין דער
גיט בעשולדיגען  ,אז איך
איז דארט יעדער ױד כמעט אײן אברהם
מצוה פון הכנסת -אורחים
נאר א קרוב  ,נאר גלאט א לאנדסמאן  ,איז
אבינו  .אײן אורח  ,נישט
 .יעדער אמעריקאגער ױד  ,װאס איז אלײן
בײ זײ א גאנצער אנטיק
און םערזוכט דעם טעם פון עמיגראנט,
אמאל געװען אגעפלאגטער
אויף א שטיקעל מעמד ,װעט ער זיך
קויש האט ער זיך ארויפגעארבײט
װעט ניט אראבברענגען אײנציגװײז די איבע-
ניט בערוהיגען  ,ביז ער
הײם  .ער זאל נאר קאנען  ,װאלט ער
ריגע משפחה פון דער אלטער
 ,אז דאט גאנצע שטעדטעל זײנם מיט׳ן
דאכט זיך  ,אבעלן געװען
מיט׳ן חזן זאל זיך אריבערפעקלען צו איהם
רב און מיט׳ן שוחט און
הײם .לאזען אלע זעהען ,װאס פאר א לעבען
אין זײן נײער געבענשטער
מדיגה פון קאלומבוסען  ,און לאזען זײ
ער מאכט אין דער גאלדענער
אויך מאכען א לעבען.מײנען  ,פונדעסטװעגען  ,אז מיר זענען גענויגט
מע דארף ניט
א לויב-ליעד צו אונזערע אמעריקאנער ברידער
צו זינגען א דיפיראמב
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און ארויסשטעלען זײ אלע פאר צדיקים גמורים  .מענשען זענען אלע -
מאל און אומעטום נאר מענשען  .קומט אראב א לאנדסמאן  ,נעמט מע ;
איהם אויף מיט דער גרעסטער גאסטפרײנדליכקײט  .מע װײסט
די ערשטע צײט  ,װאו מע זאל איהם אװעקזעצען  .מען איז זיך מיט
איהם משמח  .מע שטאלצירט מיט איהם  .מע גיט איהם די בעסטע
עצות  .מע װײזט איהם דעם ריכטיגסטען װעג  .מע שטיצט איהם אפט-
מאל אונטער מיט א מזומנ׳עם דאללאר  ,אזוי װײט װי מען קאן  .דאם
אלסדינג איז אבער נאר אויף דער הײסער שעה  .די צײט שטעהט
ניט  .פארהאן א פסוק בײ זײ  ,א הארטער פסוק  :״ טײם איז מאני—
צײט איז געלד״  .אװעק די הײםע שעה  ,זאגט מען צו איהם  :״אצינד,
מיסטער  ,צו דער ארבײט ו דאס לאנד איז פאר דיר אפען  ,געה  ,ברו-
דערל  ,מאך א לעבען״ .. .

' 1
4
ניט'1
׳י |

און דער פרישער אורח  ,אויםגערוהט און ארומגעקוקט זיך ,געהט
ארויס אויף דער קאכענדיגער גאס און בלײבט א פערטומעלטער.
װאם איז די מעשה?
אינ׳ם דאזיגען פערהאװעטען  ,פערטארעראמטען לאנד פון ״האררי-
אפ״  ,װאו קײנער האט קײן צײט גיט און אלע זענען פערביזיט םון
גאנץ פריה אן ביז שפעט אין דער נאכט  ,אז עס קומט צו פאהרען
אײן אורח  ,דארף ער ניט װארטען  ,ביז עמיצער װעט איהם אבשטעלען
אין גאס  ,ארײנרוקען א שלום -עליכם  ,מכבד זײן מיט א שמעק -טאבאק
און פדעגען  :״מה שמכם ? ״ — ער װעט דארפען דערויף לאנג װארטען.
נײן  .דאס איז א לאנד פון זעלבסטשטענדיגקײט  .א לאנד  ,װאו יעדער
איז א בעל -הבית אויף זיך אלײן  .א לאנד  ,װאס האט אויסגעארבײט
אײן אײזערנעם פרינציפ  :״העלפ ױר סעלף״ • העלף זיך אלײן  .אויף
אונזער לשון װעט דאס הײסען אזוי פיעל וױ  :״פעטער  ,שטעהט
מיר ניט אויפ׳ן װעג ! ״ ״פעטער  ,אקערט מיט דער נאז  ,ארבײט מיס
די זײטען ! ״ אדער  :״פעטער  .איהר קאנט געהן שטארבען  ,אויב איהר
האט ניט װןזם צו עסען״  .גײן  .אין אזא לאגד דארפט איהר ניט װאר-
טען אויף כבוד און ארויםקוקען אויף נסים  .איהר בעדארפט אלײן זיך
מטריח זײן אבשטעלען יעדען אײנציגען און ארויס מיט׳ן לשון  :״סעח
איך בין דער און דער און קאן דאס און דאס— אפשר דארפט איהר
הענד ? ״  .. .הענד — דאס איז דער עיקר  .ניטא קײן מענשען  ,נאר
הענד  .הענד  ,װאס לײגען פאר  .הענד  ,װאס רעדען  .הענד  ,װאס
!■— =30 £ 1
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שרײען  :״הענד ! הענד ד— און װאס העכער איהר װעט שרײען ״הענד״—
איז אלץ בעםער פאר אײך.
נאר איהר דארפט ניט זײן נאאױו און מײנען  ,אז ם׳איז נױטיג,
אז איהר אלײן דארפט ארומגעהן איבער דער סטריט און צו שרײען:
״הענד .י הענד ד נײן  .דערויף איז געגעבען געװארען א ״פרעסס״ .
דערויף זענען בעשאפען געװארען צײטונגען  ,װאס בעדיענען דאס
ברײטע פובליקום און װאס זענען בעזעצט און פערזײעט  ,דורכגעשפי•
געװעט און אגגעניזשעט מיט לעבעדיגע אדװערטײזמענטס און שרײ-
ענדיגע אנאנםען פון אויבען ביז אראב  ,װאם רעדען װעגען זיך,
קלינגען  ,פײפען און טרומײטערן בחצוצרות וקול שופר ! און װער
נאר עס וױל אין דעם לאנד מאכען א לעבען  ,און װער נאר עס װיל
זײן בעװארענט  ,אז ער ז״ל אין דעם פרײען גאלדענעם אמערי-
קא ניט אויםגעהן שמילערהײד פון הונגער - ,דער מוז ןןנקומען צו דער
הילף פון דער ״פרעסס״  ,דער מוז— צי ער װיל  ,צי ער װיל ניט—
אדװערטײזען זיך אין אלע בלעטער  ,אבלויבען זיך אלײן און זײן
סחורה אין טאג ארײן  ,קלינגען אין אלע גלעקער  ,פײערן און טרו-
מײטערן בחצוצרות וקול שופר:
די דאזיגע לאגע האט באלד פערשטאנען אונזער פיהרער פון
דער קאמונע  .ער האט אנגעשמעקט מיט זײן נאז און געחאפט מיט
זײן אױג  ,אז מע טאר ניט מאכען לאנגע שהױת  ,אז מע בעדארף
נעמען די לײצעם אין אײן האנד  ,די בײטש אין דער אנדערער האנד—
און מארש ! דערצו האט איהם מיט׳ן לאמזשער חזן צוגעשפיעלט א
ביסעל די צײט און א ביםעל די הצלחה  .די צײט איז געװען  ,װי
מיר װײםען שוין  ,ימים-טובים -צײט  ,װען חזנים זענען אין אמעריקא
א גאנגבארער ארטיקעל  .און די הצלחה איז געװען  ,װאס אקוראט צו
זײער אנקומען קײן נױ -יארק איז א געװיסע ״סאסײעטי״ געבליבען אהן
א חזן .און חאטש די סחורה איז אין אמעריקא דא איבערגענוג  ,אזוי
אז אויף דער ערשטער אנאנסע  :״עס װערט געזוכט א חזן אויף ימים-
גוראים״— האבען זיך א שאט געגעבען חזגים פון דער װעלט  ,און אונ-
זער לאמזשער חזן איז אויםגעקומען אויסצושטעהן א גװאלדיגען קאנ-
קורס  ,האבען זיך אבער ארײנגעמישט זײנע לאמזשער לצנדסלײט  ,און
אונזער לאמזשער חזן איז געװארען ״אלל -רײט״.
דאם איז אבער געװען נישט מעהר װי א אינטערמלצצא  ,א
הקדמה צו דער קאריערע פונ׳ם לאמזשער סאלאװײ  .אײן אמעריקאנער

סאסײעטי דארף א חזן נאר אויף ימים נוראים  ,און פון ימים נוראים
אלײן קאן מען קײן לעבען ניט מאכען  .דא ראט זיך ארויםבעװיזען
אונזער קאמבינאטאר ניםעל שװאלב מיט זײן אונטערנעמונגס-טאלאנט .
ער האט אבגעדונגען א האלל און געלאוט אבדרוקען אין אלע בלעטער
אזא מין אנאנסע:
״א מענש
א
סאלא זוײ  .א האלז
אקלארנעט .א קול
א פ י ד על .
דאם
איז
דער װעלטבעריהמטער לאמזשער חזן מיט זײן
אײגענעם כאהר  .ער װעט זינגען כל -נדרי אין דעם און דעם מױזיק-
האלל מיט בעגלײטונג פון זײן אײגענער קאפעללע אויף אלערלײ אינ-
םטרומענטען  ,װאס האבען געשפיעלט פאר׳ן קעניג געארג״.
דער ערשטער קאנצערט איז געװען אויך דער לעצטער קאנצערט,
װײל אויף מארגען אין דערפריה איז אונזער ניםעל שװאלב און זײן
געלד -שותף מיסטעד קלאמער געזעסען פײ א גלאז ביער און א דיאװא־
נא -סיגאר מיט א מענעדזשער פון א ױדיש טעאטער און אונטערגעשרי-
בען אײן אגרימענט אויף דרײםיג ספעקטאקלען  ,אין װעלכע דער
״לאמזשער סאלאװײ״ מיט זײן קאפעללע דארף זינגען אלע נאכט כל -נדרי
אין דער בעריהמטער ןזפערעטע  ,װאם הײסט טאקי מיט׳ן נאמען ״כל-
נדרי״.
נאכדעם װי דער אגרימענט איז געװען אונטײרגעשריבען /און
דער מענעדזשער האמ איהם ארײנגעלייגט אין זײטקעשענע ,אזוי האס
מיםטער קלאמער באלד חרטה געקריגען אויפ׳ן געשעפט און גענומען
עםען דעם קאמפאניאן  ,ניםעל שװאלב  ,למאי ער האט זיך אזוי גע-
אײלט פערהאנדלען אזא סחורה בחצי-חנם  .א סימן — נאך די ערשטע
עטליכע ספעקטאקלען האט דערזעלבער טעאטער-מענעדזשער אונטער-
געשריבען מיט זײ א נײעם אגרימענט אויף נאך דרײםיג סםעקטאקלען
פאר א פרייז פוגקט דרײ מאל אזוי פיעל  .דאס האט געבראכט דערצו,
אז די צװײ שותםים  ,מיסטער קלאמער און ניסעל שװאלב  ,זאלען זיך
דעם ערשטען מאל אויפ׳ן אמעריקאנישען באדען צעאמפערן  ,צעװערט-
לען זיך  ,אנרופען אײנם דאס אנדערע מיט פערש־דענע נעמען  ,װאם
מיר קאנען בשומ אופן זײ ניט ברענגען  ,װײל זײ פאסען זיך נישט
פאר אזעלכע דזשענטעללײט  ,װי די דאזיגע צװיי  .אזא װערטלען זיך
האט געקאנט געשלאסען װערען מיט א מיאוסען סקאנדאל  ,װארום
אײנער פון זיי (ניסעל שװאלב) האט שוין געהאט אנגעבאטען מזומנ׳ע
פעטש פאר זײן קאמפאניאן ( מיסטער קלאמער)  .א גליק  ,וואס דער

שלום־עליצם.

דזן מיט דער חזנ׳טע האבען זיך ארײנגעמישט און בעצײטענס צונומען
די צואמפערטע קאמפזזניאנען  ,זײ דערמאנט  ,אז זײ שטעהט פאר זעהר
א װיכטיגע ארבײט  ,אויב ניט די װיכטיגסטע  :בעשטאטען ראפאלעםקאן.
דערװײל האט די חזג׳טע געמאכט זעהר א שענעם סאפער פאר דער
גאנצער קאמונע׳ אײנגעלאדען די מאדאם טשערניאק (ברײנדעלע קא-
זאק) און א פאר לאמזשער לאנדסלײט  ,ויזזס האבען צוגעזאגט קומען
מיט זײערע ״מיםעסען״ פערברענגען מיט זײער לאנדסמאן  ,דעם לאמ-
זשער סאלאװײ  ,אײן אװענד  ,בעקענען זיך מיט זײנע קאמפאניאנען
און געבען א לעב אונטער  ,װי גאט האט געבאטען.
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קןןפיטעל אײן און
אמאדנע

דרײסיג.

ביאגראפיע.

,בעשטאטען״ ראפאלעסקאן איז געװען ניט אזוי לײכט  ,װי אונ-
זערע שותםים די קאמוניסטען האבען זיך געקאנט פארשטעלען  .ערש-
טענם  ,האט מען ראפאלעםקאן כמעט נישט אנגעקוקט אין די אויגען
פון זינט מען איז געקומען קײן אמעריקא • גאנצע טעג פיהרט ער
זיך ארום מיט דער מאדאם טשערניאק  -״טאמער װײסט איהר  ,װאס
פאר עםקים בײ איהם מיט אט דער חיה ? ״ — און קומט אויפדער-
נאכט  ,זעהט מען איהם ניט  .ער איז אויסען אומעטום  ,אויף אלע
קאנצערטען  ,אין אלע טעאטערם אינ׳ם אריסטאקראטישען גוײשען נױ-
יארק  ,װאס מע רופט עס ״אםטאון״  ,גלײך װי ער װאלט געקומען
אהער צו די גוײם  ,גיט צו די ױדען  .גלײך װי נישט דאס ױדישע
טעאטער האט פאר איהם אאינטערעם  .גלײך װי ער װאלט ניט זײן
קײן ױדישער ארטיסט  ,קײן בלאנזענדער שטערן פון דעם ױדישען נע-
ונד׳נעם טעאטער  ,קײן קינד פונ׳ם ױדישען געטא.
די ערשטע צײט האבען אונזערע קאמוניסטען דערויף זיך ניט
אזוי שטארק ארומגעקוקט  .א ױנגערמאן — האבען זײ זיך געטראכט —
דאס ערשטע מאל אין אפרעמד לאנד  ,לאז ער זיך אביםעל ארומ-
זעהען  .װײטער -װײטער אבער האבען זײ אנגעהויבען קוקען אויף איהם
קרום  ,נאכפדעגען זיך  ,װאוהין ער געהט און װאס ער טוט  ,און גע-
נומען איהם זאגען מוםר  ,למאי ער קוקט זיך נישט צו צו דעם,
װאס ער בעדארף ? למאי ער שטודירט בעםער ניט די ױ ד י ש ע
ביהנע אינ׳ם ױדישען נױ -יארק  ,װאס הײםט ״דאון -טאון״  ,און למאי
ער זעהט ניט עפעם נאשען פון די בעריהמטע אמעריקאנער ױדישע
״סטארס״ ?
דערויף האט זײ ראפאלעםקא אבגעענטפערט  ,אז די ױדישע
-~ -זו = — ר).ג — 1
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שלום״עליבם•
ביהנע טערשפארט ער צו שטודירען  ,ער קען זי שוין דורך און דורך,
און אויב עס קאן זײן א רעדע פון ״נאשען״  ,קאן עס נאר מעגליך
זײן בײ די אומות העולם  ,אין די אמעריקאנער גרויסע טעאטערם.
דאס איז אבער געװען מעהר ניט אז א תירוץ פאר די בענש-
ליכט  .ראפאלעסקא איז געװען פערנומען אין נױ -יארק מיט זײנע אײ-
גענע ביזנעס  ,װי מיר װעלען אין גיכען געװאהר װערען  .די קאמו-
ניסטען האבען אבער דערמיט נישט געקאנט זײן צופרידען  .זײ הא-
בען געװאלט דורכאויס  ,אז זײער שפיגעל ראפאלעםקא זאל װאס גי-
כער אױפטרעטען פאר׳ן נױ-יארקער ױדישען פובליקום ,בעװײזען ו ו ע ר
ער איז און וואס ער איז.
נאטירליך  ,האט ניםעל שװאלב געטאן  ,װאס ער האט געקאנט.
ער האמ קודם בעקאנט געמאכט אלע רעפארטערס פון די ױדישע צײ-
טונגען מיט דער ביאגראפיע פון לעא ראפאלעסקא אין קורצען  .ער
האט זיי איבערגעגעבען  ,יעדען בעזונדער בסוד  ,אז ראפאלעסקא
שטאמט פון דער אנגעזעהענסטער ױדישער פאמיליע אין בוקארעשט.
אז זײן פאטער— סעמױאיל ראפאלעסקא— איז אײנער פון די רייכסטע
באגקירען אין רומעניע  ,װאם האט בעקומען בירגעררעכט פונ׳ם קעניג
אלײן  .נאר עס האט איהם אבגעקאסט אמענגע ! נאך קינדװײז האט
דער קלײנער לעא אדויםבעװיזען גװאלדיגע ארטיסטישע פעהיגקײטען
און גע׳חלומ׳ט שטודירען ״קונםט״  ,האבען די פאנאטישע עלטערן נישט
געװאלט גיט הערען  ,ניט זעהען  .איז זיך מײשב דער ױנגער לעןן
און שטעלט זיך פאר אײנמאל פאר דער רומענישער קעניגין  ,די בע-
װאוםטע דראמאטישע שריפטשטעלערין קארמען סילװא . ..
— קארמען סילװא איז א שריפטשטעלערין פון נאװעלען —,רײסט
איהם איבער דער רעפארטער  .נאר ניםעל שװאלב פאלט נישט אראב
בײ זיך  .ער דערצעהלט װײטער:
— אבער אמבינ׳טע אויף דראמא איז זי שוין ? גו ,אלזא  ,האט
זיך אונזער לעא פארגעשטעלט פאר איהר און פארגעלעזען אפאר מא-
נאלאגען  ,איז די קעניגין אזוי ארויס פון די פלים  ,אז זי האט איהם
אויף איהר רעכענונג געגעבען שטודירען אין גרעםטען רומענישען טע-
אטער  .דער ױנגער ראפאלעסקא אבער האט תמיד געשטרעבט צו דעד
ױדישער ביהנע  .״איך בין  ,זאגט ער  ,אקינד פון ױדישען פאלק,
און איך דארף  ,זאגט ער  ,דיענען מײן פאלק  ,מײן שפראך  ,ניט
קײן פרעמדע״  .און אײנמאל אין ןןשענעם פריהמארגען האט ער זיך
■ - ■--1
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אװעקגעלאזט מיט אױדישער װאנדער-טרופע  ,װאם האט ארומגעבלאנ-
זעט אין יענער צײט איבער רומעניען פון שטאדט צו שטאדט  .דער
דירעקטאר פון יענער טרופע איז געװען אײנער אגעװיםער ארטיסט
און א הויכגעלערנטער דראמאטורג האלצמאן  ,בערנארד האלצמאן,
דער בעריהמטער פערפאםער פון דעם בעריהמטען װערק ,אוריאל
אקן
&סטא״ ...
דא האט אירם דער רעפארטער געמוזט אונטערברעכען:
— עקסקױז מי  ,מיסטער שװאלב״ דער פערפאםער פון ״אוריאל
אקאםטא״ איז ניט האלצמאן  ,נאר קארל גוצקאװ.
ניםעל שװאלב איז אבער נישט פון די  ,װאס פערלירען זיך.
ער פערענטפערט זיך:
— איך װײס ,
אז
דער פערפאסער איז קארל גוצקאװ  .איך מײן
דעם איבערזעצער אויף ױדיש.
— אי בעג ױר פארדען !— שלאגט איהם איבער נאך א מאל דער
כער׳עקשנ׳טער רעפארטער  —.דער איבערזעצער פון ״אוריאל אקאסטא״
איז ניט האלצמאן  ,נאר ױסף לערנעד.
ניסעל שװאלב האקט װײטער:
— איך װײס  ,אז לערנער .
לערנער
איז
געװען
דער
ערשטער
איבערזעצער  .איז אבער
האלצמאן
נישט
געװען
צופרידען
מיט דיעזער
איבערזעצונג  ,האט ער
אײנמןזל
אין
אשענעם פריהמארגען זיך אװעק-
געזעצט אויף
אגאנצער
נאכט און האט איבערזעצט דאס גאנצע װערק
איבעראנײעס
,
ספעציעל
פון
ראפאלעסקאס װעגען  ,און ם׳איז איהם
זעהר
געלונגען
.
קײנער הזזט נאך אזוי גיט איבערזעצט ״אוריאל
אקאסטא״  ,װי האלצמאן  ,און קײנער האט נאך אזוי ניט געשפיעלט
דיעזע ראל  ,װי ראפאלעסקא  .איהר קאנט פערשטעהן פון דעם פאקט
אלײן  ,אז אין וױען האט אײנמאל זאנענטהאל  ,דער גרויםער זאנענ-
טהאל ,געזעהען ראפאלעסקאן אין דער ראל פון אוריאל אקאסטא ,האט
ער זיך צעװײנט  ,װי אקלײן קינד  ,און געזאגט  ,אײנמאל פאר
אלעמאל  ,אנ׳עק— מעהר שפיעלט ער שוין ניט דיעזע ראלו און
װאם מײנט איהר ? ער האט געהאלטען װארט  :ער האט זי טאקי ניט
געשפיעלט ביז׳ן טויט ארײן  -איך זאל אזוי האבען אלעמענם גוטם . ..
די אמעריקאנער רעפארטערס זענען ניט קײן שרעקעדיגע קינ-
דער  .זײ װײסען  ,װאס הײסט בלאף  .האבען זײ מעהר ניט אז צו-
געפיקסט אביםעל דאס אלץ  ,װאס זײ האבען זיך אנגעהערט פון ני-

שלום־עלינם,

 .דאם הײםט  ,אגיםעל האבען ײז ארויםגעװארפען 6 ,
סעל שװאלג
ביםעל צוגעלײגט— און עס איז ארוים אװאונדערליצע גיאגראפיע,
אנדערן טאג  ,אז ראפאלעסקא האט געעפעגט דאס
אויפ׳ן
 ,האט ער איבערגעלײענט זײן אײגענע גיאגראפיע  ,געטיטעלט
בלאט
מיט א בפול־שמונה׳דיג קעפעל פון גרויסע אותױת:
יודישער ביהנעז
,אנײער שטערן אויף דער
קארמען סילװא אויםער זיך!
יונגען םטאר.
קרוינט
קעניגין
טרערען״.
זאנענטהאל גיסט מיט
אונזער ױנגען העלד איז אנגעפאלען אזא געלעכטער  ,אז
אויף
מע האט איהם קוים אבגעראטעװעט.

קאפיטעל צװײ און דרײסיג.
אין

דער

״קיבעצארני״.

,קיבעץ״— דאס איז א ױדיש-אמעריקאניש װארט  ,געבוירען גע-
זוארען אויפ׳ן אמעריקאנישען באדען  ,אין די ספערען פון דער ױדי-
שער פרעסע און ױדישען טעאטער.
איבערזעצען דאס װארט אויף אונזער לשון— מוז איך אנקומען
צו א גאנצער רײהע פון װערטער און בעגריפען און פרובען זאגען
.אזוי :
זיך קיבעצען הײסט  :איבערװארפען זיך מיט שטעכװערטער  ,פיה-
רען רכילות אויפ׳ן ארט  ,רעדען לשון -הרע אין די אויגען  ,אײנעםען
זיך אין די בײנער  ,ארײנקריכען יענעם אין די גרגרת  ,דערלאנגען ביז
דער זיבעטער ריפ  ,דרעלױוען אײן אויער  ,טרעפען אין שװארצאפעל ,
זאלצען אויף די װאונדען  ,טרויבערן די קישקעס  ,רײםען די הויט,
טרענען די אדערן  ,דערגעהן די יאהרען  ,מאכען די עקטיקע  ,בע-
גראבען נײען אײלען  ,מיט גוטען שלאגען כפרות  ,קושענדיג ארויס-
נעמען יד נשמה— א .י אונזער ױדיש לשון איז  ,ברוך-השם  ,גענוג
רײך  .איז אבער דער חםרון  ,װאס די אלע בעגריפען  ,צוזאמען גענומען,
קומען ניט צו דעם אײנאונאײנציגען װארט ״קיבעץ״  ,װאס נאר אויפ׳ן
שטארקען אײגענארטיגען אמעריקאנישען באדען האט געקאנט אזעלכס
אויפבליהען און אויסװאקסען  .און װיבאלד אזוי  ,האב איך מורא  ,אז
עס װעט מיר זײן שװער איבערצוגעבען אײך  ,װאס איז דאם אזעלכם
,קיבעצארני״.
די קיבעצארני— דאס איז א מין קלוב  ,אדער א קאפע אזעלכע
אינ׳ם נײענטען דיסטריקט פון נױ-יארק  ,װאו עם קומען זיך צונויף
א געװיםער קלאס אינטעליגענטען  ,װאס האבען א שײכות צו ליטעראטור,
טעאטער און פאליטיק.

ש ל ום• ע לי בם

דאס זענען דאס־רוב מענשען פון פערשידענע לאגערם און אליער-
ליי פארטײען  ,מעדרםטענטייל— געגנערם  ,אםטמאל•— קאנקורענטען.,
און כמעט אהן אויםנאהם—פערביטערטע שונאים  .ניט נאר שונאים אויפ׳ן
לעבען  ,װאס האבען זיך פײנט  ,קאנען זיך ניט אנקוקען דעם פרצוף,
ניט הערען אײנס דעם אנדערנם נאמען  .נײן  .דאס זענען אזעלכע
פערברענטע שונאים  ,װאס אז אײגער פון זיי  ,למשל  ,זאל חלילה
צומאכען אײן אויג  ,װאלט דער אנדערער געגאנגען טאנצען א פרײליכם
בײ איהם אויפ׳ן קבר.
אין א געװיםער צײט קומען זיך צונויף אין דער קיבעצארני די
דאזיגע פארשוינען  ,בעזעצען זיך אויף זײערע געװיסע ערטער  ,יעדער
ביי זײן טישעל  ,ארומגערינגעלט מיט זײנע פארטײ-מענשען און מיט
זײנע פאטריאטען  .מע הײסט זיך דערלאנגען עפיס נעמען אין מויל
ארײן  ,מע פעררויכערט ציגארען— און עס הויבט זיך אן א קיבעצערײ
דאס הייסט  ,כלומרשט גאר אין גוטען מוט הױבט מען אן איבער-
װארפען זיך אײן טישעל איבערן אנדערן מיט קאמפלימענטען  ,שטעכ-
װערטער און ליצנות  ,וױצען און פליאטקעס  ,חכמות און פלוידערײען,
איבערװאשען אײנס דאס אנדערע דןזס קויטיגע גרעט דורך א ביסעל
צו שארפע און צו איבערטריבענע קריטיק און הומאריםטישע גוזמאות
אנטרעטען פארבײגעהענדיג יענעס סאמע דארט  ,װאו עם טוט װעה*
זעהען מיט פערגעניגען  ,װי יענער מינעט זיך  ,צאפעלט  ,בעקומט שיער
די אפאפלעקציע— און דאס אלץ דוקא אין בעםטען לוין  ,אויף קאטא-
װעסלעך  ,מיט א ליעבליך שמײכעלע  ,אדער מיט א הילכיגען געלעכטער.
די קיבעצארני— דאס איז א מין פרײער גיהנם  ,װאו מענשען
בראטען און פרעגלען זיך אויפ׳ן פײער  ,א מין שװיץ-באד  ,װאו מע
בעזעמט זיך אײנם דאם אנדערע  .דא  ,אין דער קיבעצארני  ,װערען
בעשאפען עקםטרעמען  ,פאבריצירט מײנונגען און רעפוטאציעס  ,בעשסימט
קאריערעס פון שרײבערס  ,ארטיסטען און קינסטלערס  .די קיבעצארני
זאגט ארוים איהר ערשטע מײנונג קורץ און שארף צו גוטען אדער צו
בײזען  .די קיבעצארני טראגט ארוים איהר ױערדיקט— טויט אדער רויט .
די קיבעצארני לײגט איהר שטעמפעל  :״אלל-רײט״ אדער ,.לעזאזל״.
אצינד  ,אז איהר װײסט שוין  ,װאם איז עם אזעלכס ״קיבעצארני״,
װעלען מיר אײך בעטען אויף א װײלע אהין מיט אונז ארײנצוטרעטען -
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דאס איז געװעזען אין אײן אסיענדיגען נעבעל-טאג  ,אײנער פץ
די טעג  ,װען די אונזיכטיגע הימלען פון נױ-יארק  ,פערשטעלטע מיט
די הויכע אומגעלומפערטע מויערן  ,װאס מע רופט זײ דארטען ״װאל״
קען-קראצערם״  ,און מיט די אײזערנע הימעל-באהנען  ,װאס הײסט
דארט ״עלעװײטער״  ,זענען פערװײנט און פעררויכערט און חא&ען
דעם אבבליק כמעט פון לאנדאנער הימעל.
און געװען איז עם פארמיטאגסצײט  ,די שעה  ,װען די צװײטע
שטאדט פון דער װעלט האלט סאמע אין דעם רעכטען טארעראס:
אלעס איז ביזי— דאם הײסט  ,אלעס רוישט  ,אלעם ארבײט  ,אלעס
לויפט  ,אלעס קויפט  ,אלעם האנדעלט  ,אלעס װאנדעלט  .מיט אײנעם
װארט — ס׳איז א קעסעל און עם קאכט.
נישט קוקענדיג  ,װאם דאס איז געװען די סאמע ביזי-צײט  ,איז
די ״קיבעצארני״ געװען פול געפאקט  .אלע טישלעך זענען געװען
בעזעצט  .א שפילקע ניט דורכצװוארפען  .א בלויער רויך איז געשטא-
נען — חאטש מיט א מעסער דורכצושנײדען  .אלעס האט גערעדט,
געפלוידערט און געגראגערט  .הכלל  ,דער עולם האט געהאלטען אין
רעכטען קיבעצען.
בײ אײנעם פון די טישלעך זענען געזעסען דרײ פארשוינען  ,גע״
טרונקען ביער און געװען אזוי פערטיעפט אין א שמועס  ,אז זײ האבען
גאר ניט געהערט  ,אז פוגקט אין דער מינוט זענען זיי בײ אלעמען אין
די מײלער  ,װערען געקיבעצט פונ׳ם עולם אויפ׳ן שארפסטען ארט  .די
דרײ פארשוינען האבען געהאלטען אין אײן רעדען אײנס איבערן אנ״
דערן  ,אין אײן דערצעהלען גרױסקײט  ,בעריהמען זיך און האקען
שקרים אויף װאס די װעלט שטעהט  .פון די דאזיגע דרײ פארשוינען,
װאס האבען זיך פערהערט אין ליגען  ,זענען צװײ פון זײ אונז גאנץ
גוט בעקאנט נאך פון דער אלטער װעלט  ,פון לאנדאן.
דאס זענען געװען זיי  ,אונזערע בעםטע פרײנד  ,מיסטער קלאמער
און ניסעל שװאלב  .איצט בלײבט אונז נאך צו בעקענען זיך מיט׳ן דרי-
טען פארשוין  ,װאס איז שוין ניט קײן לאנדאנער  ,נאר אײן עכטער
אמעריקאנער  .אײן אמעריקאנער װעט איהר דערקענען פאר א מײל .
אײן אנדער אויסזעהן ,מיט אײן אנדער אויםשפראך  ,מיט אײן אנדער
האלטען זיך  ,מיט אײן אנדער בענעמען זיך  .װעהרענד דער ענגלענדער
פ
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איז א פערזארגטער  ,פערספלינטער מעלאנכאליקער׳ איז דער אמעריקאנער
א לעבעדיגער  ,א פרײליכער יענקי מיט קלוגע שארפע אויגען  ,מיט פרײע
אנגענעהמע מאנירען׳ מיט פרעמדע׳ נאר גאלדענע צײהן.
דער פארשוין׳ װאם מיר געהען בעשרײבען׳ איז א ױדיש-אמערי-
קאנער טעאטער-מענעדזשער  ,און זײן נאמען איז ניקעל.
ניקעל איז אײנער פון די פאפולערסטע פערזענליכקײטען אינ׳ם
יודישען נױ -יארק  .אײנער פון יענע גוטע ליעבע מענשלעך׳ װןגס אין
אמעריקא רופט מען עם אן ״א גוד באי״  .אויף אונזער לשון װעט עם
הײסען אזוי גרױס װי ״אגוט ברודערל׳  /אדער אגוטער ברודער ביז
גאר ! א מזג טוב ! דאס העמד פונ׳ם לײב  .שטענדיג װעט איהר טרעפען
בײ איהם א פרײנדליך שמײכעלע אויפ׳ן תמיד-ױנגען אפענעם פרײליכען
פנים  .אלעמאל האט ער פאר אײך א גוט װארט  .אפטמאל אויך א
גמילת-חםד— אבי ער האט נאר  .ניט §לעמאל אבער האט ער  .גאגץ
אפט טרעפט עס  ,אז ניקעל אלײן זוכט א גמילת-חםד  .תמיד איז ער
 $נצרך  .װײל זײן ״מיסעס״ געהט ביי איהם אין ספאדיק  .זי איז דער
מאנסביל  .אלע װײםען עם  .זײנע שונאים די קאנקורענטען גוצען עם
אוים אין דער קיבעצארני װי װײט מעגליך  .מאלט אײך  ,זײ לײגען
צו נאך דרײ מאל אזוי פיעל  .נאר ער לאכט פון זײער באבע  .ניקעל
זאל װעלען פון אלסדינג זיך נעמען צום הארצען— װאו װאלט ער
שוין איצט אנגעשפארט !
ניקעל װײסט ׳ אז מע האלט איהם פאר׳ן גרעסטען בלאפער אין
גרײטער נױ -יארק.
ניקעל װײסט  ,אז אײנער דערצעהלט אין דער קיבעצארגי8
גוזמא  ,טוט איהם דער אנדערער א פרעג  :״װער זאגט עם— ניקעל ?״ .
ניקעל װײסט  ,אז די קיבעצארגי טרןןכט אויס אויף איהם זאכען,
װאס ניט געשטויגען׳ ניט געפלויגען.
למשל  ,מע דערצעהלט  ,אז ער  ,ניקעל יאקבי  ,האט זיך בעריהמט ׳
װי אזוי ער איז אמאל איבערגעפאהרען מיט אײן אויטאמאביל דעם
ניאגארא -פאל איבערן אײז אין מיטען תמוז אין א ברענענדיגען פראסט.
נאר מילא  ,װאס די קיבעצארני קאן אויסטראכטען .י פלאפלערס!
לײדיגגעהערם .י שונאים .י קאנקורענטען .י װאם איז דאס חדוש ? אנו ׳
לאז פרובען נאך עמיצער פון די טעאטער-מענעדזשערם זיך בעריהמען
מיט אזא סוקסעם׳ װי ער׳ ניקעל ? אנו  ,לאז נאך עמיצער פרובען׳
אזוי װי ער ׳ ניקעל  ,אפאהר טון מיט דער טרופע איבעד דער
םפ=םב
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קזװנטרי  ,אין אײן װאך געבען צװעלף פארשטעלונגען אין אכט שטעדט
צװיי מאל פון פילאדעלפיא ביז שיקאגא און צוריק!
אזוי האט זיך בעריהמט אונזער גײער בעקאנטער  ,מיסטער ניקעל,
פאר אונזערע צװײ אלטע בעקאנטע  ,גיםעל שװאלב און מיסטער
קלאמער  ,װאם האבען איהם אבגעענפטערט יעדער מיט זיין אײגענער
געשיכטע  ,נישט פערשעמט געװארען חלילה פאר ניקעלס פאהר איבער
דער קאונטרי אין אײן װאך איבער אכט שטעדט צװײ מאל^ פון פילא-
דעלפיא ביז שיקאגא און צוריק.
מע קאן זאגען  ,אז די
דרײ
האבען
זיך
פערהערט אין בלאף און
אין הומבוג  ,װער װעמען עס װעט אריבערבלאפען.
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קאפיטעל דרײ און דרײסיג,
,בלאף״ און ,
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הומבוג״,

״בלאף׳ און ״הומבוג״ — דאס זענען אויך עכט-אמעריקאנישע
װערטער און בעגריפען  ,װאם לאזען זיך ניט אזוי לײכט איבערזעצען
אין קײן אנדער שפראך  .בלאפען הײסט— ניט גלאט אבזאגען א גרא-
בען ליגען  ,פאקען שקרים אין דער װעלט ארײן  ,אויסטראכטען אויפ׳ן
הימעל איאריד  ,דערצעהלען אזאך  ,װאס ניט געשטויגען  ,ניט \ .ע-
פלויגען  ,אהן א שום צװעק  ,גלאט לשם ליגען —,פע ,דאס האט אמע-
ריקא פײנט  .דארט װערט דאס אנגערופען אויף זײער לשון  :״האקען
§ טשײגיק״— א מיאוםער  ,א נארישער פערברעכען.
נײן  .דער אמעריקאנער איז דערויף צו קלוג  ,צו פיעל אפײנ-
שמעקער און צו פיעל ביזנעסמאן  .דער אמעריקאנער  ,אז ער פעררוקט
דאס קאםעלישעל אויף אזײט  ,פערלײגט בײדע גראבע פינגער אונ-
טער דער װעסטע און טאקט אײך ןזב אליגען  ,איז עס קײלעכיג-
גלאט און קונציג-אונשולדיג  ,און דער עיקר  -עם געהער זיך אן צום
עסק  ,צו די ״ביזנעס״.
אט די אלע אויבענדערמאגטע פארשוינעז  ,װאס זיצען אין ״קי-
בעצארגי״ און קיבעצען זיך  ,זענען דאס חלילה גיט קײן לײדיגגע-
הערם  ,װי בײ אונז  ,למשל  ,די געװיסע ״חכמי הלעזשאנקע״ אין
בית-המדרש  ,װאס האבען ניט װאס צו טון  ,דעריבער זיצט מען און
מע שמועסט  .נײן  .קיבעצען  -דאס אלײן איז אײן עובדא  ,א בעשעפ-
טיגונג  ,אדער  ,װי מע רופט עס דארטען  ,א״ביזנעס״.
ניםעל שװאלב  ,מיםטער קלאמער און ניקעל  ,װאס זענען געזע-
סען יענעם פריהמארגען אין דער קיבעצארני  ,האבען געשמועסט פון
נויטיגע ביזנעס  ,און טאקי צוליעב די ביזנעס האבען זײ געבלאפט.
אונזערע צװײ אלט-בעקאנטע בלאפערס פון דער אלטער װעלט האבען
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.אבער געמוזט יעדער בײ זיך אין הארצען צוגעבען  ,אז אין דעם ענין
פון בלאף מעגען זיי הײצען די הרובע בײ זײער נייעם בעקאנטען.
ניקעל האט זײ מיט זײנע מעשױת און בעריהמערײען אזוי םעררעדט
די צײהן  ,אזוי פערקלאפט דעם קאפ און פערטומעלט דעם מח ׳ אז
־וײ זענען געבליבען פמעט אבהענדיג און געמוזט םוף-כל-םוף צושװײ-
גען  .עם האט זיך דא געהאנדעלט װעגען אװיכטיגען ענין  :ניקעל
האט נאר -װאם אנגאזשירט צו זיך אין טעאטער דעם בעריהמטען ױנ-
גען םטאר פון בוקארעשט  ,װאם די קעניגין םון רומעניע האט איהם
געקרוינט אלס גרעסטען טראגיקער םון דער װעלט.
ניםעל שװאלב און מיסער קלאמער האבען בײדע  ,אײנער אי-
בערן אנדערן  ,געהאלטען אין אײן דערצעהלען גרויםקײט און נסים
זנפלאות פונ׳ם ױנגען קינסטלער  .אין דער צײט  ,װאם מיסטער קלא-
מער האט דערצעהלט  ,װי אזוי ראפאלעםקא האט איבערראשט דאס
לאנדאנער פיבליקום  ,בעצויבערט אפילו אזא מאן  ,װי ער  ,מיסטער
קלאמער  ,װאם איז קײנמלאל ניט געגאנגען הערען די ציגײגערישע
אקטיארשטשיקעס פון לאנדאנער פאװיליאן-טעאטער  ,האט איהם ניסעל
שװאלב איבערגעשלאגען אלע מאל  :״װאם דארפט איהר מעהר ? אמת׳ע
ענגלענדער  ,קריסטען  ,האבען נישט געקאנט זיך גענוג אבלויבען,
אירװינג  ,האבען זײ געזאגט  ,איז א הונד אקעגען איהם  ,איך זאל אזוי
האבען אלעמענם גוטםי״
גיקעל האט זײ אבער בײדע נישט געהערט  .אין דערזעלבער
צײט  ,װען יענע צװײ האבען געבלאפט  ,האט ער געשמײכעלט  ,בע-
װיזען די גאלדענע צײהן און בעת -מעשה צוגעטראכט נײע מעשױת
און נײע גרויסקײטען פון זיך און פון זײן טרופע  ,װאס האט פער-
נומען דעם ערשטען פלאץ אין די ״ױנײטעד סטײטס אװ אמעריקא״.
אנו —,האט ער געזאגט— לאז א ױדיש טעאטער אין אמעריקא אקארשט
פרובען בעריהמען זיך  ,אז עמ האט געזעהען בײ זיך דעם פרעזידענט
פון די ױנײטעד סטײטם זיצען אין באקס און קלאטשען בראווא  :אזא
זאך קאן זיך טרעפען נאר בײ איהם  .נאר ער  ,גיקעל  ,האט זוכה
געװען זיך פארשטעלען פאר רוזװעלטען  ,װאס האט איהם געדריקט
די האנד פאר׳ן גאנצען טעאטער אין די אויגען און געפאטשט אין
פלײצע  :״ניקעל  ,דו ביזט אלל-רײט !״ און פאר אלעמען אין די אוי-
גען האט טעדי אבגעטשעפעט פון זיך דעם גאלדענעם װאטש ענד
טשײן און האט איהם אוגטערגעטראגען אפרעזענט צום אנדעגקען . ..
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בײ די װערטער חאפט ניקעל ארויס אײן אבגעבארעטען שטאהלענעם
זײגער און פערענטפערט זיך —,אז דעם גאלדעגעם זײגער מיט דער
קײט  ,װאס דער פרעזידענט האט איהם געשענקט  ,טראגט ער נישט
מיט זיך אין דער װאכען  .נעװער!
אזוי לאזט אױם ניקעל און זעהט ניט  ,װאס הינטען טוט זיך.
הינטען זיצען חברה לצים און מע קיבעצט דעם דירעקטאר ניקעל מיט
זײן קאמפאניע  ,מע מאכט חוזק פון זײער בוקארעשטער פויגעל און
מע זאגט מבינות אויף איהם  ,נאך אײדער מע האט איהם געזעהען
שפיעלען  .דא  ,אין דער קיבעצארני  ,האט מען אונזער לעא ראפא-
לעסקאן שוין געקרוינט מיט אלערלײ נעמען  ,װי למשל  :״גרינהארן״,
״פעכפױגעל״ ,״חײם -יעגקעל״  ,״רומעניש פאםטוכעל״ ,״ציקאװע בחור׳ל״
און נאך אזעלכע צונעמענישען  ,װאם האבען ארויםבעװיזען  ,אז ניט
אנדערש װי די לײט דארפען האבען אײן אײגענעם איגטערעס דערבײ.
דאם זענען געװען אדער פאטריאטען פון אנדערע טעאטערס,
װאס זײ איז ניט געראטען איבערצוחאפען צו זיך דעם ױנגען ״םטאר״
פון בוקארעשט  ,אדער פארשטעהער פון דער ״פרעסם״ פונ׳ם צװײטען
לאגער  ,װאס האבען נישט געקאנט לײדען  ,למאי דער ״צד-שכנגדו״
האט פערחאפט פריהער און אבגעלויבט דעם אויפגעהענדיגען שטערן
אין טאג ארײן  .און אפשר זענען דאס געװען ױנגע אקטיארען ־ןאנ-
קורענטען  ,װאס זיצען יאהרענלאנג אין נױ-יארק און װארטען ,ביז די
״ױניאן״ װעט זיך אמאל דערבארעמען און זײ ארײננעמען אין דער
קאמפאניע — און דא קומט אשנעק  ,אױנגעל  ,עפים אײנער אראפא-
לעסק , $און װערט אויפגעחאפט  ,װי אײן אבן  -טוב  ,בעקומט דעם
בעםטען אנגאזשמעגט  ,װערט אויפגעהויבען פון דער ״פרעסס״ ביז׳ן
הימעל ארײן - ,נו  ,קאן ניט צופיקעט װערען די גאלן נו  ,זאל מען
איהם גיט קיבעצען אויף װאס די װעלט שטעהט ?
נײן  ,קיבעצען אלײן איז װינציג  ,מע דארף זעהען מאכען א
קאמפלאט קעגען אזא אונרעכט  .מע בעדארף זעהען  ,אז דער ״גרינ-
ד^ רן״ זאל האבען אבכבוד׳ען דורכפאל  ,ער זאל בײם ערשטען אויפ-
טריט װערען אויסגעפײפט אויפ׳ן שענסטען ארט  .מיט אײנעם װארט—
ער זאל האבען המנ׳ם מפלה און זאל בעקומען חשק אװעקצופאהרען
פון קאלומבדסעס מדינה צוריק קײן בוקארעשט און װאס פריהער.
א" ; אמעריקא איז אגעבענשט לאנד  ,װאס קאן אלסדינג  .דא
קאן מען אמענשען אויפהויבען אויף שטעקענס און ארויפזעצען גלײך
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אין הימעל ארײן  ,אדער אז ניט— איז גלײך אין דער שאול-תחתיה
ארײן  .אמיטעלפונקט  ,אגאלדענער װעג— דאס איז נישטא.
ארעמער ראפאלעסקא .י ער האט גאר ניט געװאוסט ,
װאס
פאר
א
סױרפריז עס ערװארטעט איהם אינ׳ם גאלדענעם לאגד .נאר װאס האט
זײ געהערט ראפאלעסקא  ,אז זײן קאפ איז גאר געװען װײס איך
װאו  ,דארט אין דעם סאמע אריסטאקראטישען טײל פון נױ  -יארק,
אין דער פינפטער עװענױ?
דארט האט געװאוינט און געקלונגען איבער גאנץ אמעריקא די
בעריהמטע זינגערין פון דער פאריזער גראנד -אפערא מיט׳ן נאמען.
מיסס
ראזאליע
ספייוואק.
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קאפיטעל פיער און דרײסיג.
אביסעל

װעגען

דער

העלדין

פונ׳ם

ראמאן.

אונזער העלדין  ,װאם האט אין די ױנגע יאהרען  ,נאך כמעט
קינדװײז  ,ארומגעבלאנזעט מיט דער נע -ונד׳נער טרופע פון אלב ; רט
שטשופאק און משמח געװען דאס ױדישע פובליקום מיט ״שבת -מאכען״,
מיט ״אוי-אוי-אוי  ,חוה ! ״  ,מיט ״פראטיג אויף דער נאכט״ און מיט נאך
אזעלכע שענע ליעדלעך  ,האט זיך געװיס ניט געריכט  ,אז איהר נא-
מען װעט אמאל פערנעמען דעם אויבענאן צװישען די ערשטע בעריהמט-
הײטען אין דער װעלט  .עס האט זיך איהר  ,מײנען מיר  ,אפילו נישט
גע׳חלומ׳ט  ,אז עס װעט קומען א צײט  ,װען זי װעט פערנעמען א
גאנצען אפארטאמענט אין אײנעם פון די רײכסטע האטעלס אויף אײנער
פון די רײכסטע גאסען— די פינפטע עװענױ— פון דער גרויסער רײכ-
סטער װעלטשטאדט נױ-יארק  .אדער אז זי װעט ארויםפאהרען אין אײן
אײגענעם אויטאמאביל מיט א בלעק דרײװער אין פראנט  .אדער אז
רעפארטערס פון די גרעסטע װעלט-צײטונגען װעלען זי טוצענװײז בע-
לאגערן און שטונדענלאנג זי אבװארטען מיט פאטאגראפישע אפארא-
טען  ,האבען א זכיה מיט איהר צו דעדען חאטש צװײ-דרײ מינוט.
װי װערט מען דאס אזוי דערהויכט?— אזא מין פערענדערוגג
קומם נישט סאר צװישען יא און נײן  .א בעריהמטהײט װערט נישט
געבוירען אין אײן נאכט  .דאס לעבען פון יעדען אײנציגען  ,װאס האט
זיך בעריהמט געמאכט אין דער װעלט  ,זאל עם זײן א שפיעלער  ,א
זינגער  ,א קינםטלער  ,א מאלער  ,א שריפטשטעלער אדער א פיעלפא-
כער מיליאנער  ,שטעלט זיך אונז פאר  ,װי א מין ארט שטײגען בארג-
ארויף שטופענװײז  .דער װעג איז אלאנגער  ,אװײטער און אשװע-
רער  ,און נישט אלעמאל איז ער אויםגעלײגט מיט בלומען —,מעהרם-
??= = = 3ז
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טענטײל מיט דערנער  .מע זאל קאנען איבערװעגען די צרות מיט יד
עגמת-נםש  ,װאם אונזער ױנגע העלדין  ,למשל  ,איז אויםגעשטאנען,
מיט די שטילע טרערען  ,װאס זי האט פערגאםען בײ זיך אויפ׳ן גע-
לעגעד בסוד-סודות  ,אז קײגער זאל ניט װיסען  ,קאן זײן  ,אז זיי
זואלטען א סך מאל איבערגעװעגען דעם גלאנץ פון איהר איצטיגען ער-
פאלג מיט די הילכיגע אפלאדיסמענטען  ,װאס דאס גרויסארטיגע פוב-
ליקום שענקט איהר אצינד אזוי גערן  ,מיט די שמעקענדיגע בלומען,
װאס מע בעװארפט זי אומעטום פון קאפ ביז פיס  ,מיט די פיעלע
רײכע מתנות  ,װאס מע טראגט איהר איצט אונטער אין דער גרויםער
^ר׳־םטאקראטישער װעלט ...
דאס  ,װאם מיר
געהען
געבען
דא
,
איז
ארויסגענומען געװארען
פון עטליכע
אמעריקאנער
צײטוגגען
,
ענגלישע
און
ױדישע  .דער לע-
זער װעט
אלײן
דערקענען
,
װעלכס
איז
אמת
און
װעלכס איז א ביםעל
צוגעבלאפט לכבוד רעקלאמע:
״געבוירען געװארען אין א קלײן שטעדטעלע אין בעםאראביע בײ
ארעמע פאנאטישע עלטערן (דער פאטער איז א רב און א חזן)  ,איז
מיםס ראזאליע ספײװאק קינדװײז געװען געקידנעפט דורך א טרופע װאנ-
דער-אקטיארען  ,ױדישע ציגײגערם  ,װאם בלאנזען ארום אין יענעם
לאנד פון שטאדט צו שטאדט און בעשעפטיגען זיך דערמיט  ,װאס זײ
גנב׳ענען ױנגע מײדלעך און מאכען זײ פאר אקטריסעס  .מע זאל זײ
ניט חאפען  ,זענען זײ מיט איהר אריבערגעגאנגען די גרעניץ און גע-
צװאונגען ,זי זאל זינגען גאסענליעדלעך  ,פריהער אויף דער שטראםע,
נאכדעם אין אלע קאבארעם  ,קאפעשאנטאנען און מױזיק-האללם  .מעגליך,
אז איהר קאריערע װאלט מיסס ספײװאק געענדינט מיט א טרויעריגען
עפילאג  ,װי אלע שטראסענזינגערינס  ,װען ניט א גליקליכער צופאל
װאלט זי געבראכט פאר דער װעלט-בעריהמטער זינגערין מארטשעלא
עמבריך  ,װאס האט זיך פעראינטערעסירט מיט איהרע רײצענדע צי-
גײנער-ליעדער  ,װי אויך מיט איהרע ברענענדע ציגײנער-אויגען  .די
דאזיגע זעלטענע זינגערין האט נאכדעם ארויסגערופען מיט איהר רײ-
צענדער שטימע גרוים ענטוזיאזם אין עסטרײכישען הויף  ,אזוי אז זי
איז פון פראנץ-יאזעפען אלײן בעעהרט געװארען מיט א סטיפענדױם אויף
צו שטודירען מוזיק  .גלענצענד דורכגעמאכט אין א קורצער צײט דאס
װיענער קאנסערװאטארױם  ,איז זי אויף דער רעכענונג פון א אונגארי-
שען מאגנאט ןזבגעשיקט געװארען קײן בערלין און פון דארטען— קײן
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פאריז אויף צװײ יאהר  ,װאו זי האט זיך בעקאנט מיט א געװיסען
פראנצויזישען מעצעגאט  ,זשאק רעשקא  ,װעלכער האט זי אריינגעפיהרט
אין דער פאריזער גראנד-אפערא  ,װאו זי איז צום ערשטען מאל אוים-
געטראטען אין דער נײער אפערא ״עלעקטרא״  ,אונטער דער אויפפיה-
רונג פון ריכארד שטרויס  ,מיט אזא גרויסען סוקסעם  ,אז זי איז באלד
אנגאזשירט געװארען אין דער אפערא אויף דרײ מאנאט מיט א פרײז
פון א האלבען מיליאן פראנק  .שפעטער מיט א קורצער צײט זעהען מיר
זי אין װיען און אין בודאפעשט  ,װאו זי קריגט שוין צעהנטויזענד
קרוין א נאכט .א ביםעל שפעטער װערט זי אנגאזשירט אין לאנדאן מיט
צװײ הונדערט פונט א נאכט און איצט אין נױ -יארק מיט צװײ טויזענד
דאללאר פאר יעדען ארויסטריט— א פרײז  ,צו װעלכען עס האט דער-
גרײכט נאר די גרעםטע זינגערין פון דער װעלט  ,די בעריהמטע
מ ע ל ב א״ .
אצינד װעלען מיר ברענגען אפאר ברױולעך פון פערשידענע
פארשוינען  ,געשריבען אין פערשידענע צײטען  .מיר האפען  ,אז די
דאזיגע ברױולעך  ,װאם האבען א נאהענטע שײכות צום אינערליכען לע-
בען פון אונזער העלדין  ,װעלען אונז זאגען א סך מעהר פון אלע
ביאגראפיעס און צײטונגס -ארטיקלען.
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קאפיטעל פינף און דרײםיג.
םון ראזא

ספיװאק צו

מארטשעלא

עמבריך.

טײערע מוטערכען מארטשעלא!
איך בין שוין די דריטע װאך אין מײן געבורטשטאדט און האב
אײך נאך קײן אײנציגען בריעף געשריבען  .עס איז פון מיר אײן
אונרעכט און פערדיען בעשטראפט וצ װערען  .מיין שטראף װעט זײן •.
א גרויסער בריעף  .איך װעל אײך אויסשרײבען  ,ליעבע מוטערכען,
אלסדינג  .און דעם רײנעם  ,דעם הײליגען אמת  .מײן מוטערכען װײסט,
אז פאר איהר איז ניטא בײ מיר קײן סוד  ,װי ס׳איז ניטא קײן סוד
פאד זיך אלײן  .איך הויב אן פון סאמע אנהויב — פון מײן הײם.
איך האב מײן הײם געטראפען  ,װי איך האב זי א־בערגעלאזט.
דאס אײגענע קלײניגקע ארעמינקע שטעדטעלע  ,װאס געװען  .די אײ-
גענע קלײנינקע ארעמינקע מענשעלעך  .און דאך האט מיר דאם הארץ
געקלאפט  ,שטארק געקלאפט  ,בעת די אויגען האבען דערזעהען דאס
אלטע בעקאנטע ליעבע שטעדטעלע  .דער פולס האט געשלאגען גוטע
הונדערט צװאנציג  ,בעת דאם אויער האט דערהערמ דעם ליעבען ויסען
נאמען ״האלענעשטי״.
הא-לע -נעש-טי  .. . :איהר װעט מיר גלױבען  ,מוטערכען ? איך בין
גרײט געױען צו פאלען קושען די שװארצע ערד  ,דעם גרויען שטויב
פון די נישט -געפלאסטערטע  ,נישט  -גערײניגטע גאסען  .און איך װאלט
דאס געװים  ,געװיס געטאן  ,װען איך בין אלײן  ,אהן דער חאליאס-
טרע  ,אהן מײן מאעסטרא סאלפאניני און אהן מײנע חבר׳טעם  .אך,
צו װאם האב איך זײ מיטגענומען? צו װאם האט מיר גענוצט דער
טארעראם? למאי בין איך בעסער ניט געפאהרען אלײן? איך בין מיך
מודה פאר אײך  ,מוטערכען  ,װי העםליך דאם זאל ניט זײן  ,אז עם
ו= ==
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האט מיר געפלאמט דאס פנים פאר זיי  ,בעת מײן פאטער און מוטער
האבען מיך ארומגעחאפט קושען און האלזען  .מײן מאמע האט געװײנמ
און געלאכט און געשאטען מיט רײד — זי האט ליעב רעדען— אגן
מײן טאטע איז געװען בלאם  ,װי דער טויט  ,און די הענד האבען
איהם געציטערט  .איך װײם ניט  ,װאם מיט מיר איז געװען  ,נאר״איך
האב מיר קײן ארט נישט געקאנמ געפינען  .צי װײל זײ געהען אנ-
געטאן אלטפרענקיש  ,װי אלע אין אונזערע קלײנע שטעדטלעך ? צי
װײל זײ פערשטעהען ניט קײן אנדער שפראך  ,אויםער ױדיש ? נאר
דאם איז א פאקט  ,ליעבע מוטערכען ! איך װיים  ,װי װײט געמײן דאס
איז  ,נאר אזוי איז דאס געװען  :איך האב מיך געשעמט .געשעמט
מיט מײנע ליעבע געטרײע עלטערן  ,װאס האבען פון מיר איבערגע-
טראגען אזוי פיעל חרפות-בושד , .אזוי פיעל צרות  ,בזױנות  ,יסורים
און הארצװעהטאג  .אמת  ,איך בין איצט א בעל-תשובה׳טע  .מיט אלע
בחות װיל איך ױצא זײן קעגען זײ  .נאר װאם פאר א װערט האט
דאס ? דער נחת מיט דעם ביסעלע פערגעניגען  ,װאם איך קאן זײ
איצט צוטײלען  ,איז ניט אימשטאנד צו דעקען אפילו א צעהנטחלק פון
דעם גרויסען שמערץ  ,װאם איך האב זײ פערשאפען מיט מײן אנ-
טרינען װערען דעמאלט מיט דער ױדישער נע -ונד׳נער טרופע  .דעם
דאזיגען פערברעכען װעל איך קײנמאל פערגלעטען  ,ײען איך זאל
אפילו זײן צו זײ צעהן מאל אזוי גוט און ליעב און מילד  ,װי איך
בין צו זיי  .יעדער הונדערטער  ,יעדער טויזענדעד  ,װאס איך גיב
אויס אויף זײ  ,הער איך ,שרײט צו מיר  :״צו שפעט ! צו שפעט ! ״ . ..
און איך קוק אויף מײן ארעמען קראנקען פאטער  ,װעלכען איך האב
אמאל אזוי ליעב געהאט  ,און עס דאכט זיך מיר  ,אז זײגע גרויסע
שװארצע אויגען פרעגען מיך  :״װאו ביזט דו געװען  ,טאכטער  ,דע-
מאלט  ,אין די לאנגע פיגםטערע נעכט  ,װען איך האב קײן אויג ניט
געקאנט צומאכען און גאט געבעטען אויפ׳ן טויט?  . . .אײן ברױועלע
פון דיר  ,אײן שורה דײנע  ,אײן װארט א גוטס װאלט דאך מיר דע-
מאלט געגעבען די װעלט צו זעהען ! ״  ...און איך דערמאן מיך ,ליעבע
מוטערכען  ,װי איך האב אמאל געלואלט פערלײקענען פאר אײך  ,אז
איך האב עלטערן  ,און װי איהר האט מיך נאכדעם דערפאר מכבד
געװען  — ,פלאמט מיר נאך איצט דאס פנים פאר זיך אלײן  ,און איך
געפין  ,אז ם׳איז ניטא די צװײטע אויף דער װעלט  ,װאם זאל זײן
אזא שװערע זינדערין  ,װי איך  .עס מאלט זיך מיר אויס  ,אז ס׳אױ
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גיטא דער קרבן אויף דער װעלט ׳ װאס איך בין ניט גרײט אויף איהם
צוליעב מײנע ארעמע בעלײדיגטע עלטערן  .איך האב געװאלט זײ
אריבערנעמען צו זיך — איז ניט מעגליך  .דער טאטע איז קראנק,
און די מאמע װעט איהמ נישט איבערלאזען אלײן אויף א טאג אפילו,
װען מע זאל איהר אנשיטען  ,זאגט זי ׳ ״אט די שטוב מיט גאלד און
געבען איהר  ,זאגט זי  ,די קרוין פון דער אײנגעלשער מלפה א צו ־
גאב״  .נו — האב איך מיר געזאגט — װעל איך זײ בעװארענען אויף
דער עלטער  .איך װעל זײ קויפען א הויז  ,פערזארגען מיט א ״נחלה״.
דא שטרעבט יעדער בעל-הבית  ,װי ארעם ער זאל ניט זײן  ,צו הא-
בען אײן אײגענטום  ,א ״נחלה״  .און אויך דא בין איך מיך בעגאנ-
גען מיט מײנע עלטערן ניט אינגאנצען  ,װי עם געהער צו זײן  .איך
האב עס געטאן מעהר צוליעב זיך׳ װי צוליעב זײ — פונקט װי דער
גאנצער אויפטו פון מײן קומען צו פאהרען אהײם איז געװען מעהר צו-
ליעב זיך  ,װי צוליעב זײ  ,װארום מיך האט געצויגען אהער נאר אײן
זאך  ,נאר אײן מענש . ..
מײן מוטערכען מארטשעלא װײסט  ,װעמען איך מיין  ...נישט
נאר האב איך איהם דא ניט געפונען  ,איך האב נישט געקאנט גע-
װאהרע װערען אפילו  ,װאוהין זײן געבײן איז אהינגעקומען  .קײן זכר
פון איהם איז דא נישטא און קײן סימן ניט  .פון דער גאנצער משפחה
איז געװארען א תל  .די מוטער געשטארבען  .דער פאטער פון זינען
אראב  .ברידער -שװעםטער זענען זיך צוקראכען  .געבליבען נאר דער
הויף  .דער הויף ׳ װעלכער האט אויסגעװיזען אמאל בײ מיר אין די
אויגען אזוי גרויס און אזוי שען  ,און דאס הויז ׳ װאס האט אמאל
אויםגעזעהען בײ מיר אזוי רײך און אזוי ליכטיג און אזוי ױם -טוב׳דיג.
דאס הויז ׳ װאוהין איך בין אמאל ארײנגעטראטען׳ װי אין א ניט-
דערגרײכליכען גן -עדן  .דאם הויז  ,װאס האט אמאל אזוי געלעבט,
געקאכט  ,געלאכט און געפרעהט זיך  .קלײן און נידעריג און ארעם
און װאכעדיג און אומעטיג האט דאס איצט אויסגעזעהען בײ מיר אין
די אויגען  .פונ׳ם גאגצען טארעראם  ,װאם דארט איז אמאל געװען״
איז פערבליבען מעהר נישט אז אײן אלטע באבע״ װאס איז שוין
עובר -בטל ׳ א שװאגער א אידיאט און א הונד א זקן אויף אײן אויג ׳
װאס מע רופט איהם ״טערקוש״.
דעם דאזיגען הויף ׳ האב איך געזאגט  ,מוז איך אװעקקויפען
סאר מײנע עלטערן  ,און געמײנט האב איך זיך אלײן  .ניט װײל מיר
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איז אזוי געפעלען דער הויף — אויף װעלכע גוטע יאהר דארף איך
איהם? װען װעל איך דא זײן? נײן  .דאס איז געװען נאר א קאפריז.
§ קאפריז פון אזא ציגײנערין  ,װי איך בין . ..
נאך דעמאלט  ,װען איך בין דעם ערשטען מאל מיט צוריםענע
שיך אריבערגעטראטען די שװעל  ,האב איך זײ מקנא געװען מיט
סכנת־נפשחז און ניט פערגונען זײ די ליכטיגקײט מיט דער פרײליצ■
קײט מיט דער רײכקײט  .פארװאם קומט זײ  ,די נגידים  ,אזוי פיעל,
און אוגז  ,ארעמע לײט  ,גארנישט ? — אזוי האב איך מיר דעמאלט
געטראכט טיעף אין הארצען און זיך דאס װארט געגעבען  ,אז גאט
װעט מיר אמאל העלפען  ,מוז אט די שטוב מיט דעם הויף זײן מײ-
גע  ,מײנע  ,מײנע !  ...און אפשר איז מיד אט דאס הויז טײער ,װײל
דא איז געבוירען געװארען  ,אויפגעצויגען און אויםגעװאקםען דער,
װעלכער האט צום ערשטען מאל אנגעצונדען דאס הײליגע פײערל אין
מײן הארצען ?  .. .דער  ,װעלכען איך קאן ניט  ,בין ניט אימשטאנד
צו פערגעסען? .. .
װי די מעשה איז — איך האב מיך לאנג נישט געדונגען און
־אװעקגעקויפט דעם הויף  ,נישט געקוקט דערויף  ,װאם מײן מאמע האט
שטארק פראטעסטירט קעגען דעם  .״צו װאס טויג איהר אזא םפאדיק?—
האט זי גע׳טענה׳ט  — .צו װאם דארף זי אזא גרויסען הארמידער ?״
פערשטעהט זיך  ,אז אויםגעפיהרט האב איך  .דער הויף איז מײנער.
מ יי נ ער! אזוי האב איך מיר געזאגט און האב שוין כמעט גאר פער-
געסען  ,אז איך האב איהם געקויפט צוליעב די עלטערן  ,א ״נחלה״,
א בעװארעניש אויף דער עלטער  .און איך האב אװעקגעשטעלט בעלי-
מלאכות רעמאנטירען דאס הויז  ,רײגיגען דעם הויף  ,איבערפלאנצען
דעם גארטען  ,מאכען ״פיתום מיט רעמסם״  .איצט האב איך שוין כמעט
װי חרטה אויפ׳ן גאנצען עסק  .מײן מאמע איז דען ניט גערעכט גע-
װען  :״צו װאם אזא הארמידער?״ איך װייס אלײן גיט  ,צו װאם אזא
הארמידער  .ניט אומזיםט רופט מיך די מוטערכען מארטשעלא מיט׳ן
נאמען ציגײנערין  .איך האב דעם נאמען כשר פערדיענט  .איך לעב,
װי א ציגײנערין  .איך ברענג אוים געלד  ,װי א ציגײנערין  .איך האב
ליעב שמאטעס  ,װי א ציגײנערין  .איך זיץ נישט אײן אויף אײן ארט,
װי א ציגײנערין  .און בין פול מיט ציגײנערישע פאנטאזיעם  .אויך די
צײט פערברענג איך דא  ,װי א ציגײנערין  .דאס גאנצע שטעדטעל
(און מײן פאטער און מוטער בתוכם) קוקען אויף מיר  ,וױ אויף א

נע־ונד.

משוגענע  .גאנצע טעג פליהען מיר ארום  ,איך און מײגע חבר׳טעם
און מײן מאעסטרא  ,אויף אײן אויטאמאביל  .מיר מאכען אפטע פיק•
ניקען אין נאהענטען װעלדעל  .מיר זינגען ציגײגערישע ליעז ער .מיר
טאנצען ציגײנערישע טענץ  .מיר טוען אויף אזעלכע זאכען  ,אז די
היגע פאליציע האט שױן אויף אונז איין אויג  .נאר װער הארכט
פאליציע ז בײטאג מיט׳ן אויטאמאביל  ,בײנאכט מיט א שיפעל  .אך,
אונזערע זומערדיגע נעכט אין בעסאראביע— װאס איז צו זײ גלײך ז
אײנציגװײז  ,װי ליכטלעך  ,צינדען זיך אן די שטערען אין ברײטען
הימעל-דעק  .פון יענער זײט װאלד קוקט ארויס די לבנה און בעזיל■
בערט דאס טייכעל מיט׳ן אטשערעט מיט׳ן גאנצען שטעדטעל  ,װאם
שלאפט אזוי רוהיג  ,אזוי אומשולדיג  ,װי עס קאנען שלאפען נאר
אזעלכע ארעמע  ,עלענדע נפשות  ,װאס דארפען ניט קײן סך  ,װאס
זענען צופרידען מיט א װילדען מאכל  ,װאס מע רופט דאם ״מאמעליגע״. ..
און נאר מיר  ,באשיבוזוקען פון דער גרויםער װעלט  ,ציגײנער פון
יענער זײט גרעניץ  ,ןזנגעגעסענע  ,אנגעטרונקענע און איבערגעזעטיגטע
מיט אלערלײ פערגעניגענס און לוקסוס  ,שטערען די הײליגע שטילקײט
פון דער פישופדיגער נאכט דורך דעם פלעסקען פון די װעסלעם  ,װאס
זײער װידער -קול לאזט זיך הערען פון נאהעגטען װעלדעל ארויס.
דעמאלט איז אצײט פון שטילשװײגען  .דעמאלט איז אצײט פון קוקען
אין הימעל ארײן און זוכען בעקאנטע און אומבעקאנטע שטערענדלעך,
װאס בלאנזען ארום אהן א םדר און אהן א װעג  . . .דעמאלט איז א
צײט פון בענקען נאך דעם  ,װאס בעװײזט זיך נאר אײן מאל אין
לעבען  . . .דעמאלט איז א צײט פאר מײן מאעסטרא  ,סעניאר סאלפאניני,
ער זאל זיך ערקלערען מיר אין ליעבע  ,װיפיעל זײן הארץ גלוסט.
אך ! דאס איז  ,איך האב מורא  ,אויב ניט דער אײנאונצװאנציגםטער
׳ליעבע-קרבן ! איך װיל אבער האפען  ,אז אויך איהם  ,װי מײנע ערשטע
צװאנציג קרבנות  ,װעט מען חלילה א דערטרונקענעם אין טײך נישט
געפינען  ,און אז מײן צװײאוגצװאנציגםטער װעט ניט זײן מיט מעהר
מזל.
אט אזוי לעבט מען זיך אין דער שטילער  ,צנועה׳דיגער  ,ארעמער
הײם  ,װײט פון דער גרויסער  ,רײכער  ,פערשײטער װעלט״
איך קוש מײן טײערע מוטערכען מארטשעלא שטארק-שטארק<
אײער איבערגעגעבענםטע פרײגדין
ציגײגערץ ראזא .
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קאפיטעל זעקם און דרײסיג.
פון מאיר

סטעלמאך צו

זיינעם

אגוטען

פרײנד ..

מיין טייערער פריינד .׳
איהר קאנט אײך דען פארשטעלען דעם פערגעניגען און די פרײד״
וואס איך האב געהאט  ,אז איך דיאב בעקומען אייער ליעבען בריעף?
ערשטענס  ,װאס איך זעה  ,אז איהר לעבט  ,דאנקען גאט  ,און איך
האב דאך פון אײך אזא צײט ניט געהערט  .זינט איך בין אין לאנדאן,
האי א־ך פון אײך קײן אײנגעטוגקטע פען  .והשנית  ,איז בײ מיר
לײענען אײערן א בריעף גלאט א תענוג  .עם מאלט זיך מיר אויס.,
אז קײנער שרײבט ניט אזוי זים  ,אזוי קײלעכיג  ,אזוי קלוג און אזוי
הארצעדיג  ,װי איהר  .עם גלוםט זיך אויסקושען איטליכס װארט .איהר
װײםט דאך  ,אז איך בין פון תמיד אן א לױביטעל פון זשארגאן ,ובפרט
נאך פון א גוטען פרײנד  ,װי איהר  ,װאס מיר האבען אינאײנעם ,זאגט
ער  ,געבידעװעט  ,אינאײנעם פערשװארצט געװארען אין עושר און אין
כבוד  ,אינאײנעם געגעסען א הערינג מיט ברויט  ,פון אײן גלאז גע־
טרונקען  ,אין אײן בעט געשלאפען  .אוי  ,יאהרען ! יאהרען ! געדענקט
איהר חאטש ? איך געדענק זעהר גוט און דערמאן עס צו יעדער צײט
און בײ יעדער געלעגענהײט  .איך האב פײנט  ,װי אנדערע ,פערליי־
קענען  ,װער איך בין און װאס איך בין — אט אזוי בין איך און 8ײן
עק  .א פראסטער חי־וקײם  .קײן חכמות װײם איך ניט און שקרים האב
איך פײנט  .איך דערצעהל מײן יחוס אלעמען  .אז מע קומט צו מיר
קארעספאנדענטען פון די גאזעטען  ,מיך אויספרעגען  ,אויםטאפען ,װער
איז גרישא און װאם איז גרישא און װי אזוי איז גרישא  ,זאג איך
זײ  :ברידערלעך  ,גרישא איז ניט גרישא  ,גרישא— דאס בין איך  .װען
ניט איך  ,װאלט ניט געװען קײן גרישא אויף דער װעלט .דאם הײסט,
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נע  .ונד
ם׳װאלט
געװען א הערשעל  ,אדער א יענקעל  ,אדער א ױסעל  ,אדער
א
מאטעל
,
גאר ניט קײן גרישא סטעלמאך  ,װאס זאל אזוי קליגגען,
אזוי
מרעיש עולם זיין  ,אז די קװין אלײן (אזוי הײםט דא די קעני-
גין) זאל
איהם אײנלאדען צו זיך אויף קאנצערט  ,איהם דריקען די
האנד
און
אויםפרעגען
בײ
איהם
איטליכם ברעקעלע  :צי האט ער טא-
טע-
מאמע
,
שװעסטער
און
ברידער  ,און נאך אזעלכע זאכען  .יא  ,איך
מעג
מיך
בעריהמען
,
אז
טאקי נאר איך מיט מײן פראסטען פעדשטאנד
און מיט
דעם נח  ,װאס גאט האט מיר ארײנגעגעבען  ,און מיט דעם
שטיקעלע
הצלחה
,
װאס ער האט מיר געשענקט  ,האב געקאנט ברענגען
אזוי װײט
 ,אז שטעדט און לענדער זאלען זיך שלאגען פאר מײן זוהן,
אלע אין
אײן קול  :גרישא םטעלמאך און גרישא סשעלמאך ! װאו איז
דאס
געהערט געװארען  ,אז אין אײן װאך זאל מען קריגען אײגלא-
דונגען
פון
אכט
שטעדט
פון
אלע
ארבע
בנפות הארץ  :פון פאריז און
פון
מאנטשעסטער  ,פון װיען און פון פעטערבורג  ,פון אנטװערפען און
פון
נױ
יארק
,
פון
לײפציג
און פון טשיקאגא — מע װײםט ניט  ,װעמען
מע
זאל
פריהער
ענטפערן  ,חאטש צורײס זיך אויף צעהן שטיקערו און
װי
אויף
צו
להכעיס  ,בין איך איצט געבליבען אײן מענש אלײן  .איך
האב
מײן
שותף  ,דעם פדיהעריגען מענעדזשער  ,װאס כ׳האב אײך אמאל
געשריבען ,
דאנקען גאט  ,שוין געגעבען דעם װעג  .עס זענען איהם
אױםגעגאנגען
די
יאהרען
.
ער
האט
אפילו
זעהר חשק געהאט מאכען
א
קאנטראקט נאך אויף פינף יאהר  .האב איך געזאגט  :אזאס ! גענוג
אנגעזויגט
זיך
מיט
מײן
בלוט
.
עס װעט זיך איהם  ,מאלט אײך ,מעהר
שוין אזא
חלום ניט חלומ׳ען װײל ער װעט לעבען  ,װארום ס׳איז דא
נאר א י י
ן
גרישא
סטעלמאך אויף דער װעלט  .איצטער בין איך מיר
אלײן
בעל
הבית
.
מײן חתונה  ,מײנע נלי-זמר  .װאם איך טו איז גע-
טאן ,
און
װאס איך זאג איז געזאגט  .אזוי האב איך עס אװעקגע-
שטעלט
,
פערשטעהט איהר מיך  ,פון דער לכהחילה  ,אז א טאטע איז
א טאטע
און א קינד איז א קינד  .װארום װאם איך האב איבערגעטרא-
גען אויף
מײנע פלײצעם און װאם איך האב זיך אנגעםטראדאיעט  ,ביז
גרישא
איז
געװארען
אט
דער
גרישא םטעלמאך  ,װאס ער איז הײנט,
װײס
איך
גיט
,
צי
ס׳איז
פארהאן
גאר
דער צװײטער אויף דער װעלט.
אײן
אנדערער
אויף
מײן
ארט
װאלט שוין לאנג אנגעשפארט העט -העט.
א
בארג
װאלט
פון
איהם
געװארען  .גדאז װאלט אויף איהם געװאקםען.
גאר
דאס
אלסדינג
װײםט
קײנער ניט און װיל ניט װיםען  .די װעלט
55 55־
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אזוי גרינג װאקסט אויס אזא שטערן  ,װי גרישא סטעל-
מײנט  ,אז אט
דאס מיר א פיסעל מקנא  .פשוט  ,מע פערגינט מיר
מאך  ,און מע איז
אויף מיר מיט די פינגער  :״זעהט נאר  ,װי דער סטעל-
גיט  .מע טײט
מיט לאפעטעס !״ פארהאן אזעלכע  ,כלומרשט גוטע
מאך שארט גאלד
צו געהן מיט עצות  ,מיט גוטע רײד  ,זארגען זיך
פרײנד  ,װאס קומען
 ,למאי איך געב איהם ניט שטודירען ,און נאך אזעלכע
פאר מײן זוהן
 ,װאו זענט איהר געװען פריהער  ,אז מײן סע•
זאכען  .גוטע פרײנד
הײנט געדאכט  ,געשװאלען דרײ מאל א טאג פון
מײסטװע איז  ,ניט
בין איך פערלאפען מיט בלוט  ,װןןם מײן גרישא
הונגער און אלײן
פאר גאנצע שטױועלעך? פארװאס האט איהר דעמאלט
האט נישט קײן
מײן קינד  ,אז איך האב מיך ארומגעטראגען א הונ-
ניט געזארגט פאר
אויף דער ױדישער גאס מיט א בריליאנט ,
געריגער  ,א דערשלאגעגער
! ױדען  ,איך פערמאג א מילױן י״—װער האט מיך
געשריגען  :״אני שלמה
? אוי  ,איך קען א ױדען ! איך מעג מיך בעדיהמען,
דעמאלט געהערט
אויסגעפאהרען א װעלט—נישטא  ,הערט איהר ,נישטא
אז איך בין שוין
אויף דער װעלט  ,װי אונזערע ױדען  ,זאלען געזונד
די צװײטע אימה
מיך ניט שטראפען פאר די רײד— אזוי פיעל נגידים
זיין  :גאט זאל
אדירים  ,װאס װארפען געלד אין דער בלאטע,
בײ אונז  ,גבירים
 ,הונדערטער טויזענדער  ,אויף דער רוח װײסט
ברענגען אויס טויזענדער
די קארעטע  ,אויף נאכטאנצען די גויים— און
װאס  ,אויף גאכשטופען
בײ אונז  ,װעד ם׳זאל זיך אברופען  ,אז סע
קײן אײנציגער נישטא
א טאלאנט  .ער מעג זײן משה רבינו  ,נןןר אויב
שלאגט אן צו איהם
— איז ער אויף צרות  .פערשטעהט זיך  ,אז הײנט
צוריסעיע שטױועל
אונז אפען אלע טירען  ,שוין א גאנצער בבוד בײ
זענען שוין פאר
 ,אז מײן זוהן בעעהרט זײ מיט א קוק  .דער גרעס־
זײ און א פרײד
זיך איצט געשעצט גליקליך  ,װען מײן זוהן זאל
טער מאגנאט װאלט
װיל נעמען זײן טאכטער  .אבגעגילט װאלט מען איהם
זאגען  ,אז ער
 ,און אויך מיר װאלט מען אנגעשאטען א סולע
פון קאפ ביז פ״ם
איך זאל נאר געבען א װאונק  .איז אבער דא א
היטעל מיט גאלד ,
 ,װעט איהר הערען א שענס  .איך װעל עס
גאט אויף דער װעלמ
 ,אויסגיסען א ביםעל דאס הארץ פאר א גוטען
אײך טאקי דערצעהלען
■פרײנד  .ס׳איז א גאנצע געשיכטע .
 ,איך האב אײך אמאל געהאט דערצעהלט פון א
געדלגקט איהר
 ,אײן אקטוישע פון ױדישען טעאטער  ,מיט׳ן
מײדעל א קראםאװיצע
3
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נאמען ראזע םפױואק ן בײ שטשופאקען האב איך מיך מיט איהר בע-
קאנט  .ער האט זיך בעריהמט  ,אז זי איז זײנע א פלימעניטשקע פון
װארשא  .איך װייס ? ער זאגט  ,א פלימעגיטשקע פון װארשא— לאז
זײן א פלימעניטשקע פוןװארשא  .ם׳איז מיר אנפקא-מינה! איז מיר
אבער דאס דאזיגע מײדעל געפעלען געװארען פון דער ערשטער מינוט.
װאם זאל איך אײך זאגען— שטארק געפעלען געװארען ! ערשטענם  ,טא-
קי א שען מײדעל  ,א קראסאװיצע  ,מיט ברענענדיגע אויגען  .א שװאר-
צע אפילו  ,שװארץ  ,װי א ציגײנערין  .נאר מלא חן ! און ניט קײן נא-
ריש מײדעל  ,מע קאן זאגען—א בר-דעת  ,א לעבעדיגע  ,א ברען—פלאם-
פײער  .הײנט איהר שטימע  ,איהר זינגען ! איהר קענט דאך מיך  ,אז
איך בין א לױביטעל פון נגינה און פון ױדיש טעאטער  ,און זינט איך
בין אין דעם ברויט  ,האב איך מיך שוין אנגעהערט מםתמא אויף מײן
לעבען זינגערס מיט זינגערינס גענוג  ,עם קריכט שוין פונ׳ם האלז.
נאר אזוי זינגען  ,װי די ראזע םפױואק  ,האב איך נישט געהערט און װעל
נישט הערען  .זי זינגט צו אײך גלײך אין דער נשמה ארײן ! װאס
זאל איך אײך זאגען  ,דאס מײדעל האט מיך גענומען  .נאך איהר רע-
דען האב איך באלד ארויסגעזעהן  ,אז דאס דארף זײן ניט קײן געבא-
רענע אקטריסע  ,ניט שטשופאקס א פלימעניטשקע  ,נאר א טאטענס א
קיגד  .כך הוה  .עם לאזט זיך אויס  ,אז די גאנצע מעשה איז שקר
וכזב  .דאם מיידעל איז ניט שטשופאקם א פלימעניטשקע  ,נאר אװילד-
פרעמדע  .און ניט פון װארשא  ,נאר פון א קלײן שטעדטעל ערגיץ פון
בעסאראביע  ,א חזנס א טאכטער  .אזוי בין איך געװאהרע געװארען שפע-
טער שוין  .אז שטשופאק איז געװען דארט מיט זײן טרופע און זי
געהערט זיגגען  ,איז איהם געפעלען געװארען איהר שטימע  ,האט ער
זי ארויסגענארט פון דער הײם  ,איהר צוגעזאגט גאלדענע בערג  ,אז אין
אויסלאנד װעט ער זי געבען שטודירען מוזיק און נאך אזעלכע זאכען.
לסוף  ,אז ער איז נאר אריבער מיט איהר די גרעניץ  ,האט ער אלײן
גענומען מיט איהר שטודירען מוזיק  ,אויםגעלערנט זי זינגען פאר א
פובליקום *חוה״  ,״שבת-מאכען״  ,״פראטיג אויף דער נאכט״ און נאך
אזעלכע שענע ליעדלעך  .און דערצו נאך חאפען אטענצעל אויך  ...גאט
װײסט  ,װאס פון איהר װאלט געװארען  ,װען איך צורעד מיך ניט מיט
איהר און איך בעקאן זי ניט מיט דער בעריהמטער זינגערין מארטשעלא
עמבריך  ,װאס האט געגעבען קאנצערט אינאײנעם טאקי מיט מײן גרישען.
בעשערט א מײדעל א גליק  ,דארף זי זיך מיט מיר צורעדען און בעטען,
—
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עליכם,

איך זאל זי בעקאנט מאכען מיט דער עמבריך  .און די עמבריך  ,אז
זי האט נאר דערהערט דאם דאזיגע מײדעל זינגען  ,איז זי צוגעזאטען
געיוארען צו איהר און גאר ניט געװאלט אבלאזען שוין  .דאס ערשטע
האט זי די עמבריך ארויםגעריםען פון שטשופאקס הענד און צוגענומען
צו זיך  ,געגעבען שטודירען אין דער װיענער קאנסערװאטאריע  ,איהר
געדונגען די בעסטע פראפעסארען און געמאכט פון איהר אײנע פון יד
ערשטע זינגערינס אויף דער װעלט  .א סברה  ,אז זי װעט שוין הײנט
פערשטעקען אין גארטעל די עמבריך מיט נאך דריי עמבריכס  .װאס
דארף איך אײך דערצעהלען א סך מעשױת—איהר קאנט פערשטעהן ,אז
זי טרעט שוין ארויס מיט מײן גרישען אויף קאנצערטען און בעקומט
שוין כמעט אזוי פיעל  ,װיפיעל מײן גרישא  .און מע שלאגט זיך שוין
פאר איהר  ,װי מע שלאגט זיך פאר מײן גרישען— און דאס האט זי
אלץ צו דאנקען מיר  .און אפשר מײנט איהר  ,אז זי דאנקט מיר נישט
אב? נאך אמין אבדאנקען ! אט װעט איהר הארכען  .ם׳איז אמעשה
מיט א ״לױבאװ״  ,א שענע מעשה  .נאר אײדער איך װעל אײך דער־
צעהלען די מעשה מיט א ״לױבאװ״  ,דארף איך אײך זאגען קודם א פאר
װערטער װעגען מיין זוהן.
איך האב פון מײן גרישען  ,דאכט מיר  ,נאך גארניט געשרי-
בען  ,װאס פאר א פויגעל דאס איז ? שוין אײנמאל א פויגעל  .װי
גרוים ער איז  ,אזוי קלײן און פראסט איז ער בײ זיך  .קלײן און
פראסט און שטיל  .עס װײםט נאר פידעל און קאנצערט  ,קאנצערט
און פידעל  .װײטער געהער זיך מיט איהם נישט אן קײן זאך  .פרעגט
איהם בחרם— װיפיעל האט ארײנגעטראגען זײן קאנצערט ? װיפיעל איז
געפאלען הוצאות? װיפיעל איז געבליבען רױח ? ס׳איז ניט זײן עסק.
ער װײסט נאר פידעל — און װײטער גארנישט  .אפשר מײנט איהר,
חלילה  ,א פלאטשיג קיגד ? לאמיך האבען אזא יאהר  ,װאם פאר א
חכם ער איז  .נאר גארנישט  .צו די זאכען איז ער ניט שײך  .און
װאבשטשע איז ער מיט דער װעלט  ,װי זאגט דער ליטװאק  ,א ״קנא-
פער מחותן״  .װאס דארף ער ? פאר די געשעפטען  ,אדער פאר די
״ביזנעס״  ,װי מע רופט עס דא  ,איז פארהאן  ,װער ס׳זאל זארגען.
דערויף איז דא א טאטע  .און אויף די איבעריגע זאכען איז דא א מא-
מע בײ דער זײט  .און דער עיקר איז דאך די פידעל  ,הײנט װאם
איז שײך? געה זײ א נביא  ,אז ס׳װעט זיך ארײנמישען א חזנ׳ס א
מײדעל  ,א ראזע ספױואק  ,א שלאק  ,א לױבאװ... 1
—
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איך  ,אז איך בין געװאהרע געװארען פון דער מעשה — און גע-
זואהרע געװארען בין איך דאס טאקי פון איהרם א ברױועל  ,װאס איז
ארײנגעפאלען על-פי נם צו מיר אין די הענד ארײן  ,דאס הייסט,
איך האב עס איבערגענומען בײם בריעפטרעגער  — ,האט דאס מיך
פערברענט אויף איהר און פערבראטען  ,טאקי ממש אנגעצונדען  .סטײטש!
איך פיהר דיך ארײן צו דער עמבריך  ,איך שלאג דיר דורך  ,װי
זאגט מען  ,א טיר אין דער גרויסער װעלט ארײן  ,און אין מײן זכות
װערסט דו אזוי געהויכט און געקרוינט  ,נעמסט דו און טוסט מיר
אב אזא שפיצעל און פערפיהרסט מיט מײן זוהן עסקים  ,נעכטיגע טעג,
לױבאװ ? !  ...און איך פויל מיך ניט און איך זעץ מיך אװעק און שרײב
איהר אװעקעט א בריעף  ,און דוקא פראסט  ,אויף זשארגאן  ,פך וכך,
אזוי און אזוי  ,און סטײטש  ,און נאך אמאל סטײטש  ,און צעהן מאל
סטײטש  ,װאו איז ױשר און װאו איז גאט .י — אזוי גוט-גוט ! אויםגע-
לומר׳ט  ,װאס אויפ׳ן הארצען .י איך בין ניט קײן שרײבער  ,נאר א
טאטע  ,אז עם טוט איהם װעה  ,איז א כפרה אכצעהן שרײבערס  .טרעפט-
זשע  ,װאס ענטפערט מיר אזא בחור׳טע ? אז איהר װעט זײן מיט אכצעהן
קעפ  ,װעט איהר אויך ניט טרעפען ! קודם גיט זי מיר אװעק א פארציע
פאר איהר בדיעף  ,װאס אױ אריינגעפאלען צו מיר על -פי נם  .דער
בריעף  ,זאגט זי  ,איז אדרעסירט געװען צו אײן אנדערן  .זי זאל גע-
װען װעלען  ,זאגט זי  ,שרײבען צו מיר  ,װײסט זי מײן אדרעס.
והשנית  ,זאגט זי  ,װער האט מיך געמאכט צו דענקען — איהר הערט
א שפראך ?— ,װער האט אײך געמאכט צו דענקען  ,זאגט זי  ,אז איך
האב אויםזיכטען אויף אײער זוהן ? אלע אײערע געדאנקען  ,זאגט זי,
דרעהען זיך שטענדיג ארום אײן פינטעלע  ,װאם הײסט מיט׳ן נאמען
גדישא סטעלמאך  ,און איהר האט א גרויםען טעות  ,זאגט זי  ,אויב
איהר מײנט  ,אז דאס פינטעלע  ,װאס הײסט גרישא סטעלמאך ,איז דער
מיטעלפונקט פון דער גאנצער װעלט  ,ארום װעלכען עם דרעהט זיך ארום
.אלעס  ,װאס לעבט און װאס דענקט  .פארהאן ,זאגט זי ,אזעלכע מענשען—
און זײער צאהל איז א מענגע— װאס האבען איהם פאר די אויגען אזוי
לאנג ,װי ער שטעהט אויף דער עםטראדע און די פידעל רעדט בײ איהם
אין זײנע הענד אױף אזא לשון  ,װאס ניט פיעל קאנען רעדען אזוי/
װי ער  .פון דער מינוט  ,זאגט זי  ,װאס ער לײגט אװעק די פידעל
און געהט אראב פון דער ביהנע  ,איז ער פאר דער װעלט נישט
מעהר און אפשר נאך װינציגער  ,וױ אגוטער חלום״  ...געפעלט אייך

שלום׳עליכם.

אלשון ? און װײטער שרײבט זי מיר  :פון װאנען וױיס איך,
אביםעל
בריעף צו מײן זוהן איז ניט קײן ענטפער אויף זײן בריעף
אז איהר
און אפשר איז דאס גישט דער ערשטער און נישט דער
צו איהרן
בדיעף? דער אונטערשיד איז נאר דער ׳ זאגט זי ׳ װאם
אײנציגער
פון מײן זוהן צו איהר קומען אן גלײך צו איהר אין די
אלע בריעף
ארײן  ,װעהרענד איהרע בריעף צו איהם מוזען  ,אפנים  ,דורכ-
הענד
דורך אגעוױםע צענזור  ...אויב אזוי  ,זאגט זי ׳ קאן זי מיך
געהן
 ,אז זי װעט אנױענדען אלע איהדע קרעפטען און װעט
פערזיכערן
אלעם מעגליכעם  ,אז פון הײנט אן און װײטער זאלען איהרע
טון
דערגרײכען זײער צװעק און קײן נסים זאלען זיך מעהר ניט•
בריעף
 ...״איך װעל עס טון  ,זאגט זי  ,נישט אזוי צוליעב דעם,
טרעפען
עם געהט מיר אין לעבען  ,איך זאל מיך איבערשרײבען מיט
װאם
זוהן  ,װי צוליעב דעם  ,איך זאל אײך בעװײזען  ,אז חאטש
אײער
 ,װי איהר זאגט  ,אבעסאראביער מײדעל  ,דאך װעל איך
איך בין
 ,אז אײער פאטערליכער דעספאטױם  ,װאס שטאמט פון
אײך צײגען
צו-פיעל געטרײשאפט  ,איז ניט אזוי געפעהרליך  ,װי איהר
אײער
 ,און אז אלסדינג אויף דער װעלט האט אגרעניץ״  .נו  ,װאס
מײנט
אויף אזא מין עזות -פנימ׳ניצע? גײן  ,הערט  ,װאס זי
זאגט איהר
מיר װײטער .י ״איך פערזיכער אײך  ,זאגט זי  ,אז װען איך
שרײבט
פיהלען צו אײער זוהן דאס  ,װאס ער פיהלט צו מיר  ,אין דער-
זאל
מאס  ,װאלטען מיר אײך שוין בעװיזען  ,אז מיר בײדע װאל-
זעלבער
ניט געהאט מעהר קײן דאגות און װאלטען בײדע געװען אלל־
טען
 .װאם זאגט איהר דערויף? רעדט זי שוין מיט מיר גאר אויף
רײט״
אײנגעלש!
איך װיל אײך ניט מאריך זײן  ,ליעבער פרײנד  .איך האב איהר־
אויף איהר בריעף  ,און זי האט מיר אבגעענטפערט אויף
אבגעענטפערט
מײן בריעף  ,און אזוי איז אװעק צװישען אונז איין איבערשרײבעניש,
און זי מיר  .און דער שפיץ איז געװען  ,אז מיר זענען
איך איהר געװארען חבר  .אבער װאס חבר הײסט  .דהײנו  ,װי אזוי
מיט איהר
? אז זי איז געקומען קײן לאנדאן אויף א קאנצערט— און
מײנט איהר
איז געװען טאקי אינאײנעם מיט מײן זוהן— האבען מיר
דער קאנצערט
פאר איהר א קניהע ערד  ,איך און מײן װײב זאל לע-
אויסגעשלאגען
 ,אײדעד מיר האבען בײ איהר געפועלט  ,אז זי זאל אונז בעעה-
בען
א װיזיט  .װאס טוען ניט טאטע-מאמע צוליעב א קינד? און אז
רען מיט
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נע  -ונד.

מיר װעלען זיך שטעלען אקעגען צעהן מאל— װעט זײן בעסער? אז מע
שמועסט לױבאװ — איז דאך ניט שײך  . ..םון דעמאלט אן  ,װאם זאל
איך אײך זאגען  ,איז דאס מײדעל געװזזרען בײ אונז אזוי הײמיש,
אזוי ליעב און אײנגעבאקען אלעמען אין הארצען  ,גז מיר װאלטען
שוין געװען גליקליך  ,דער שידוך זאל זײן א שידוך — אײן עק לאו
דאס האבען  .איז אבער נײן  .ניט זי  ,ניט ער  .הײנטיגע קינדער ז
אז רעדען מיט זײ פראסטע דבורים קאן מען ניט  .עס איז דאך עפיס
ניט גלאט א בחור מיט א בתולה  .דאס זענען דאך טאקי צװײ שטערען
אויף דער װעלט  .קײן סך אזעלכע זעגען נישט פארהאן  .א שמועס
טון מיט זיי װעגען חתונה — זאל גאט היטעןי .װאס דארפט איהר
מעהר — אז דער גאמען ״חתן  -כלה״ טאר גאר ניט דערמאנט װערען _
האט איהר עפיס צו זײ ? דארף מען א ביסעל צו -װארטען — װאס זאל
מען טון? טענה׳ט אניער מײן װײב זאל געזונד זײן  :זי װאלט שוין
געװאלט  ,זאגט זי  ,דערלעבען א שטיקעל נחת  . . .זאג איך איהר  :״האב
צײט  .װעסט ניט פערשפעטיגען״  . ..און אלײן פיהל איך  ,אז דאם
חױת געהט מיר אויס  .איך װאלט שוין אלײן אויך געװאלט  ,ניט אזוי
דעם נחת  ,איך בין דאך גישט קײן ױדינע  ,דאס הײסט  ,אנחת_
מהכתיתי  ,פארװאס ניט? מיך פיקט אײן אנדער זאך  .איך װײם ניט,
צי איך װעל עס אײך קאנען ארויסגעבען  :מײן זוהן  ,פערשטעהט איהר
מיך  ,איז אײן ארטיםט  ,און א גרויםער ארטיםט  ,און דערצו איז ער
נאך גאר א קינד  ,א כשר לעמעלע  ,און זײן לױבאװ איז מיט םכנת-
נפשות ! און זי איז א מײדעל שוין צו א שענע און צו א קלוגע און
צו א ספריטנע — װאס ״צו״  ,זאגט מען  ,איז איבעריג  . ..איצטערט פלי-
הען זײ ארום בײדע איבער לאנדאן  .חלילה ניט צו -פוס  ,נאר אין א
מאטארקאר  ,אײן אױטאמאביל הײסט עס  ,און מע קויפט און מע קױפט
און מע קויפט ! — װאס פאר א װערט האט בײ זײ געלד  ,א שטײגער?
 8שטיקעל גליק חאטש  ,װאס איך בין דא פײ דער זײט אין לאז נינן
װײטער װאלט מען פערברענט טויזענדער ! דאס גרײט מען זיך אין
װעג ארײן  .עס קאן זײן  ,אז מיר פאהרען  ,אם-ירצה-השם  ,אלע אין
גיכען קײן אמעריקא  .זײ זענען דארט בײדע אנגאזשירט אויף א גאנ-
צען סעזאן  ,און דאנקען גאט  ,אויף אזעלכע קאנדיציעס  ,אז מע מעג
עס װינשען אלע אונזערע ליעבע  ,גאט זאל זײ נאר געבען געזונד און
הצלחה  ,װי ביז אהער  ,און יאהרען אםך בײדען  ,און מיר זאלען עס
זעהען און קלויבען נחת  ,װארום הײנט זענען זײ בײדע פעררעכענט
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בײ אונז גלײך  ,גאר קײן חלוק ניט  .זי איז בײ אונז  ,מעגט איהר
מיר גלויבען  ,טײער ,װי מײן אײגען קינד  .נאך אפשױ טײערער  .חאטש
דעם אמת זאגענדיג  ,איז זי מיט מיר נאך איצט אויך ניט שוה בשוה.
אפנים  ,פון מײן ערשטען בריעף נאך  ...איך בין  ,װי זאגט ער  ,מיט
איהר אדרבה ואדרכה  ,און זי איז מיט מיר קידער -װידער  .זי קאן
 .ניט לײדען  ,למאי איך רעד פון געלד  .זי האלט מיך פאר א קמצן.
קינדער זענען נאראנים  .זײ פערשטעהען ניט  ,אז אלסדינג איז פון
זײערטװעגען  .למשל  ,איהר מאלט זיך אויס  ,אז טײערער פון געלד
איז בײ מיר גארניט פארהאן  .זי אלײן זאגט דאם מיר  .געװײנטליך,
פערשטעלט  .זי מײנט  ,אז זי קען מיך שוין  . . .װערטלען מיר זיך
אפט  .איך לאך  ,נאר מײן זוהן םטראדאיעט דערפון  .איז דאס מיר
נישט אײנגענעהמען  ...נאר מסתמא װעט זיך עם מיט דער צײט
אויסגלעטען  .אלע קינדער זענען אזוי  .זײ מײנען  ,אז ערגער פון על-
טערן איז שוין נישטא אויף דער װעלט  .װאס קאן נאך זײן ערגערס
כון עלטערן ? .. .נאר מיר דאכט  ,אז איך האב מיך שוין אביסעל צו־
פיעל צושריבען  .שוין באלד ניטא קײן פאפיר  .אביסעל אויםגערעדט
זיך  ,געװארען גריגגער אויף דער גשמה  .קײן אנדערן ,פערשטעהט זיך,
װאלט איך אזוי פיעל ניט פערטרויעט  .נאר אײך איז אנדערש  .איהר
זענט א בעל-סוד .צװישען אונז װעט דאס בלײבען.
זײט מיר רעכט װאהל  ,און מאכט גוטע ביזנעס  ,און שרײבט
מיר אפטע גוטע בריעף  ,אזוי װי נאר איהר אלײן קאנט.
פון מיר אײער אלטער פרײנד
מאיר סטעלמאך.
שכחתי .מײן װײב בעט מיך  ,איך זאל אײך לאזען
עיקר
גרוסען  .און מײן זוהן פרעגט זיך נאך  ,אויצ איהר האלט נאך אמאל
ןזפידעל אין האנד?
מאיר סטעלמאך,

ק& פיטעל זיבען און דרײסיג,
פון

שלומ״מאיר

מוראװטשיק צו

ראזא

םפיוואק,

צו מײן ליבע און געעהרטע פרײנדין ראזע ספיװאק לעבט װאהל
װאס איז די מאנסע װאס איהר זענט צו מיד געװארען אזוי פרעמד
אז איהר װילט מיר אפילע ניט ענטפערען אויף אלע מײנע בריף מיט
װאס האב עך חײטע בײגעל געװען מיר דאכט אז אדעראבע װאס עך
בין פאר אײך אויסגעשטאגען קומט מיר ניט איהר זאלט מיר אזוי אפ•
דאנקען װארום װען ניט עך װאלט איהר נאך איצטערט אויך געװען
בײ שטשופאקען דער קאדיק זאל איהם נעמען ער האט דאך מיר ניט
געװאלט בעצאהלען װאס מיר קומט איבער אײך װארום ער זאגט אז
אין גאנצען דער כאיעװ בין עך װארוס װען ניט עך זאגט ער װאלט
איהר ניט געויאוסט פון קײן עמבריך און ער װאלט נישט געבליבען
זאגט ער אהן א םמיטשיק ער שװערט אז ער איז דורך אײך בעדילאדאל
געװארען אזוי שרײבט עד מיר און װײנט אויף בײדע אויגען איהר
װײסט דאך אז עך גלויב איהם װי דעם דונט נאר אז יענער חאפט
די ערד װײסט איהם דער ריך אפשר איז ער גערעכט עך װײם נאר
אז עד האט שוין איצט קאדאחעס ניט קײן מענדעליאן און א פאר
בארעליאנטענע פינגערלאך האבען שוין אויך געפעהלט און דעם גאלדע•
נעם זײגער האט ער שײנט מיר אויך ערגיץ פארטאכטארעט און אלץ
צוליעב אײך װארום דער איד האט זעך גענײט א בײטעל גאר א גרויסען
אכיץ װאס ער האט זעך אײנגעבראמבעלט א מאחשאװע אט דער אידע-
יאט אז גאט װעט איהם אויפרעכטען ער װעט לויז װערען מירטשעם
פון זײנע װײבער װעט ער אײך מיט זײנע בארעליאנטען פארשאלאמא-
נעװען דעם קאפ און םװעט זײן גימעל צום םאף נאט אײך אזא מאפאלע
און נאד עך זאגט ער בין שולדיג נישט קײגער דערװײל בין עך

געבליבען װי אדיפ׳ן װןזסער דאס ביםעל פאדעם װאס ען האב פון אײך
די ערשטע צײט בעקומען האט מיר געקלעקט אויף אײן צאהן און האב
געהאט אויף זעך א צארע אנארעמע שװעסטער איבערגעפעקעלט קײן
אמעריקע און אלײן בין עך אויך געװען קראנק א שטיק צײט זעך שיר
ניט געזעהען מיט׳ן מאלכאמאװעס װען ניט איהר מיט אײער קלײנע
שטיצע װאלט עך שוין איצטערט אנגעשפארט דארט װאו עס װאקסט
ניט קײן חרײן דאנק עך אײך זעהר אבער פאר װאס זאלט איהר מיר
ניט טון די טײווע און אפענטפערען מיר אמאל חאטש מיט עטליכע
װערטער דאכט מיר עך האב עס ביי אײך ניט פארדינט עך זאל אײך
נאכלויפען װי א הונט פון פאריז קיין לאנדאן און פון לאנדאן קיין
פאריז און פון דארטען קײן אגטװערפען און איהר זאלט אפילע ניט
װעלען מעך אויפנעמען אײן גאט װײס דעם עמעם אז עך בין אײך
טאמעד געשטאנען אין אײערע נײטען אז איהר האט מיר געזאגט
מוראװטשיק געה בין עך געגאנגען מוראװטשיק לויף בין עך געלאפען
פון דער ערשטער צײט רײד עך שוין ניט נאר אפילע דעמעלט װען
איהר זענט ארוים פון שטשופאקס רעשיס און געקלויבען זעך קײן נא-
טאליע געדענקט איהר האב עך ניט געזשאלעװעט מײן טערכע קײן
מאל און אז מע האט בעדארפט דעמעלט ארויסװארפען דעם שלעמאזעל
װאס האט זעך געװאלט שיםען װער האט זעך מאפקער געװען אז ניט
מוראװטשיק און הײנט האט איהר שוין גאר פארגעסען װער איז דער
מוראװטשיק װיפיעל מאל עך האב מעך געקויבערט צו8ײך קאן
עך מעך נישט דערקויבערען מע לאזט ניט צו עך בין אײן מאל אפ-
געזעסען בײ אײך אין סאלאן דרײ זײגער שא געהערט אײך רײדען
מיט עפים אפראנצויז צום סאף קומט מען ארויס און מע זאגט מיר
אז איהר זענט ניטא אין דער הײם איז מיר פינצטער געװארען אין מײ-
נע אויגען און האב קוים געטראפען צו דער קליאמקע אז אך און װײ
איז שאלעם מײער צו דיין קאפעליש אויף װאס דו ביזט איבערגעקו-
מען האב עך געזאגט צו מיר אלײן און אז סע מאכט זעך א מענטש
װערט באגליקט דאדף ער זעך שוין אזוי איבערנעמען װאו זענען אײערע
װערטער װאס איהר האט מיר צוגעזאגט אז איהר װעט מעך קײן מאל
ניט פארלאזען און צום סאף אז עך בין אײך נאכגעלאפען אין לאנדאן
אױף דער דאטשע האב עך אײך געזעהען דורכפליהען אין אנאװטעמעביל
מיט םכעלמאכם באכעריל האב עך אראפגעחאפט דאט היטעל האט
איהר זעך געמאכט אז איהר זײהט מעך ניט האב עך אײך געשריבען
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אײן מאל און צװײ מאל און דרײ מאל ענטפערט איהר מיר ניט פאר
װאס װײם עך גיט אצינדערט אבער האף עך אז איהר װעט מיר שוין
יא ענטפערען װײל עך האב צו אײך א שטיקעל געשעפט דעהײנע עס
געפינט זעך בײ אײנעם א מעגטשען אײערס א פעקעל מיט בריף װאס
דער נע :טש האט דאס מיר געברײנגט צו טראגען אנגעמאסטען זעך
א היטעל געהײסען זעך גוט בעצאהלען אבער טאקי א גראבס ער װײס
זאגט ער אז איהר זענט הײנט אין די פעדערען און אזוי װי דארט געפיגען
זיך זאגט ער אלערלײ בריף װעט איהר מינעסטאמע ניט דערלאזען
זאגט ער מע זאל זעך מיט אײערע בריף ארומטראגען האב עך איהש
געזאגט װײסט איהר װאס פעטער אט שרײב עך אװעק צו איהר א
ברױועל זאגט ער הערםטע װאם דען דול עך אײך א באקדײזשע עך
מײן ניט זאגט ער די אגאדע עך מײן די קנײדלעך אל קײהן בײט עך
אײך מיין ליבע געשעצטע פרײנדין ראזע איהר זאלט מיר באלד שרײ-
בען א בריף אויב איהר װילט צוריק אײערע פאפירען און אויב איהר
דארפט זײ שרײבט מיר װעל עך מעך זײהען מיט׳ן דאזיגען מענטשען
עך האף אז עך װעל איהם מיט גאטס הילף אײגבײסען און שרײבט
מיר אויף מײן נאמען צום דרעקטער פון פאריזער אידישען טיאטער
װאקסמאן װיפיעל זאל עך איהם אנבאטען װײל דער מענטש װײס
אלײן ניט װיפיעל ער זאל זעך הײסען געבען געבען זאל איהם גאט א
קרײנק פון מיר אײער איבערגעגעבענסטער דינער װאס װינצשט אייך
סיעל גליק און אצלאכע מיט אכטענקספאל שאלעם מײער מוראװטשיק.
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רארטשעלא

עמבריך.

טײערע געטרײע מוטערכען מארטשעל* !
איצטיגס מאל װעל איך בײ אײך צונעמלן אביסעל מעהר צײט
װי אלעמאל  ,װײל איך האב אײך שוין לאנג ניט געשריבען  ,און בײ
מיר האט זיך צונויפגעקליבען אזוי פיעל נייעם  ,אז איך װײם ניט פון
װאנען אנצוהויבען  .ערשטענס  ,בין איך שוין  ,װי איהר זעהט  ,ניט
אין פאריז  .אוים פאריז אוים גראנד-אפערא  .װידער אפרײ פײגעלע.
װידער א ציגײנערין  .װידער נע -ונד איבער דער גרויסער פרײער
װעלט  .און  ,װי איהר זעהט פון די בײגעלײגטע צײטונגס-אויסשניט-
לעך  ,גאסטראליר איך מיט׳ן גרעסטען ערפאלג  ,און ניט אלײן  ,נאר
אינצװײען ,מיט אונזער אמאל זעהר בעריהמטען ,װאונדערקינד״  ,איצט
גאך מעהר בעריהמטען װירטואז גרישא םטעלמאך  ,מיט װעלכען איך
האב מיך צום ערשטען מאל בעקאנט טאקי אויף אײער קאנצערט.
אויף יענעם אונפערגעםליכען קאנצערט  ,װאס האט געמאכט אײן אי-
בערקעהרעניש אין מײן גאנצען לעבען  .אך ! דאס איז אגאנצער רא-
מאן ! איך װעל אײך איהם בעשרײבען װי װײט מעגליך אין קורצען,
װײל  ,ערשטענס  ,װיל איך בײ אײך ניט צונעמען קײן סך צײט,
און  ,צװײטענס  ,שרײב איך דעם בריעף אויפ׳ן שיף  ,װאם טראגט
מיך קײן אמעריקא  .איבערמארגען זענען מיר שוין אין נױ -יארק.
״מיר״— דאס מײנט  ,אז איך פאהר ניט אלײן  ,גאר אינצװײ-
ען  ...אזוי װי איך האב געװאלט  ,אזוי װי איך האב געשטרעבט
דערצו שוין פון לאנג  .אין דעם בעשטעהט מײן נצחון  ,מײן טרי-
אומף .אך ! װי װאלט איך ו־עלען אײך אצינד ארומנעמען  ,צודרי-
קען צום הארצען און אויסקושען אײך  ,טײערע  ,טײערע מוטערכען!
נאר איהר רעכענט געװיס  ,אז איך בין פער׳שכור׳טו יא  ,איך בין
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פער׳שכור׳ט  ,מוטערכען  ,פער׳שכור׳ט  ,נאר ניט פון ליעבע  ,נײן.
רופט מיך אן ציגײנערין  ,רופט מיך פאנטאזירערין  ,רופט מיך אװאנ-
טוריםטין  ,רופט מיך אן װי איהר װילט  ,נאר דערט מיך .י.וים  ,אפשר
װעט איהר מיך פעדשטעהן  .איהר  ,נאר איהר װעט מיך פערשטעהן.
דאס  ,װאס איך געה אײך דערצעהלען אצינד  ,איז אײן עפיזאד פון
מײן לעבען  ,מיט װעלכען איך האב אײך גאך ביז אהער ניט בעקאנט
געמאכט  ,װײל אין דעם עפיזאד שפיעלט איהר די הויפט-ראלע  .און
געטראפען האט זיך עס אין יענעם זעלטענעם פריהמארגען פון אײער
מאטינע-קאנצערט  ,װאס איך װעל איהם אײביג און אײביג ניט פער-
געסען  .דאס איז געװען דער גליקליכסטער פריהמארגען פון מײן לע-
בען  ,דער אנהויב פון מײן קאריערע.
א צוטומעלטע  ,אצוהיצטע  ,א פערלוירענע  ,א פערכישופטע פון
אייער זינגען און פון זיין שפיעלען  ,בין איך דעמאלט מיט׳ן שטראם
פון מענשענקעפ כמעט ארויסגעטראגען געװארען פון זאל און מיט א
גרויסען טײל פון פובליקום געבליבען שטעהן בײ דער טיר  ,אבװאר-
טען די צװײ העלדען פון יענער שעה  ,די בער׳המטע מארטשעלא
עמבריך מיט׳ן בעריהמטען גרישא סטעלמאך.
װיפיעל דאס אבװארטען האט גענומען— א מיגוט  ,אשעה  ,א
טאג —,דאס געדעגק איך ניט  ,װײל מײן נשמה איז געװען דעמאלט
אין אײן אנדער װעלט  ,אין אװעלט פון הימעלשען געזאנג און נישט-
ערדישע טענער  .פלוצים האבען זיך געלאזט הערען הילכיגע אפלא-
דיסמענטען  ,און דער שטראם פון מעגשענקעפ האט זיך אװיעג געגע-
בען  .איך האב אויפגעהויבען די אויגען און דערזעהען צופאהרען א
גלענצענדען פרעכטיגען אױטאמאביל  .װי אבליץ האט איהר בײדע
דורכגעגלאנצט פאר נײינע אויגען  ,פריהער איהר  ,דערנאך ע ר,
ןזרײנגעזעצט זיך מיט נאך אײנעם אדריטען— און װי אשענער חלום
זענט איהר אונטערן רוישען פון אפלאדיםמענטען מיט טריאומף פער-
שװאונדען געװארען.
אבער אין מײן געדעכעניש איז דער מאמענט געבליבען פעםט.
איך האב גאר בעדארפט צומאכען די אויגען אויף אײן אויגענבליק,
איז שוין אויםגעװאקסען פאר מיר דער דאזיגער זעלטענער חלום  ,אין
װעלכען איהר זענט די קעניגין און עױ איז דער פרינץ  ,און איך און
אלע איבעריגע מענשען  ,װאס דרעהען זיך ארום אויף דער ערד  ,זע־
וגגכונ
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נען אײערע אונטערטעניגע ,
טיגט איבער אונז.
דאס פובליקום האט זיך שוין לאנג צוגאנגען װי ארויך נאכ׳ן
אבגעלאפענעם אויטאמאביל  .געבליבען זענען נאר געצעהלטע הײמישע
מענשען  .און איך בין נאך אלץ געשטאנען א פערבישופטע  ,א פער־
חלומ׳טע  ,פול מיט פאנטאזיעס  ,װאס האבען מיך אויפגעחאפט אױף
זי־ערע פליגלען און האבען מיך אװעקגעזעצט אויף אײער ארט  ,מײן
פרעכטיגע קעניגין  ,אינאיינעם מיט׳ן דאזיגען ױנגען שענעם פרינץ,
און איך  ,די קלײנע  ,עלענדע  ,ארעמע ראזא  ,האב דערזעהען פלוצים
מײן אײגענעם טריאומף און דערהערט מײן אײגענעם נאמען אינאײ-
נעם מיט׳ן נדמען גרישא סטעלמאך  ,און איך בין פערציטערט געװא-
רען  .עס האט זיך אויכגעהויבען אשטורם אין מײן קאפ און אפײ-
ער אין מײן הארצען  ,און איך האב מיר געזאגט :
.דער
חלוט
מוז
מקוים
ווערען ! ״.. .

אײערע קנעכט  ,און איהר בײדע געװעל•

דער חלום  ,װי איהר זעהט  ,איז מקוים געװארען  .ער האט זיך
פערװירקליכט אויפ׳ן בעסטען ארט  ,נישט נאר האב איך זוכה געװען
צו אזא נישט־פערדיענטען טריאומף  ,איך האב דערלעבט נאך עטװאס
מעהרערעס  :דער ױנגער פרינץ איז אויסגעװאקםען  .פון א ״װאוגדער-
קינד׳ א־ז ער געװארען אגרויסער קינסטלער ,און דער דאזיגער גרוי-
סער קיגםטלער איז איצט מײנער  ,אינגאנצען מײנער !
איצט װילט איהר װיסען  ,אויב איך בין גליקליך ? אויב איך
בין צופרידען ? אך  ,טײערע  ,טײערע  ,פרעגט מיך נישט ! איך בין
נישט װערט די ליעבע  ,װאס מענשען שענקען מיר אװעק  .איך בין
נישט װערט קײן הונדערטחלק פון דעם  ,װאס איהר  ,מו^ < רכען  ,האט
מיר אװעקגעגעבען  .איך טראג אין זיך אבײז הארץ  .איך בעזיץ א
שלעכטען גײםט  .איך
האב קיינעם ,
קיינעם
נישט ליעב •
איך טו נאר דאם  ,װאס עס געפעלט מיר אין דער מינוט  ,נאר דאס,
װאם עם דיקטירט מיר מײן קאפריז  .פרעמדע צרות זענען ביי מיר
א שפאס  .יענעמס טראגעדיע איז בײ מיר א שפיעל  .א רוח האט זיך
פערקליבען צו מיר אין הארצען .
אשד ,אניט -גוטער האט זיך בע-
זעצט בײ מיר אין דער נשמה  .קײן זאך שטעלט מיך ניט צופרידען.
װאס מעהר דאס לעבען גיט מיר  ,מעהר פאדער איך  .װאס מעהר
עם גליקט מיר  ,מעהר װער איך קאפריזנע  .מינוטען  ,מעהר ניט אז
£ל״=שפ
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׳מינוטען  ,זענען פארהאן אין מײן לעבען  .הויכע  ,געהויבענע מינוטען.
דאס זענען די מינוטען  ,װען מיין פרינץ און מײן כשוף-מאכער גע-
סינט זיך אויף דער עםטראדע  .אך  ,װי גרויס  ,װי הויך  ,װי שען
ער איז דעמאלט .י הימעל-שען  .געטליך-שען  .נישטא צו איהם קיין
גלייכען  ,סיידען  .. .אך,.
פארוואס איז
ערנישט יענער  ,דער
װאס איהר ווײםט ? ! . ..
זאגט מיר  ,מוטערכען  ,װאס זאל איך טון  ,איך זאל זײן צו-
פרידען? לערנט מיך אוים  ,װאו זאל איך זוכען מיין גליק ? און צי
ײעל איך געפיגען מײן גליק אין דער נײער װעלט  ,װאוהין איך
פאהר אצינד ? און צי ס׳איז בכלל דא גליק אויף דער װעלט? און
צי בין איך ניט גערעכט  ,אז איך זאג אײך אויף מיר אלײן  ,אז איך
בין אבײזעם װעזען  ,אפערדארבענע נשמה? איך בין געװען און איך
:װעל בלײבען
זןײער פערדארבענע  ,צולאזענע  ,קאפריזנע
ציגײנערין
ראזא.
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קאפיטעל נײן און דרייסיג.
פון מאיר

םטעלמאך צו

זײן

גוסען

פרײנד •

טייערער בעסטער פרײנד !
איך האב מיך גיט געקאנט דערװארטען אויף אײער ענטפער אוך
איך שרייב אײך שוין װידער  .איהר װעט מיר גלויבען צי נײן  ,איך
פיהל עפיס א מין ב ^דערפעניש אין דעם׳ עפיס א מין מאגנעט ציהט
מיך  ,איך זאל פאר אײך אויסגיםען מײן הארץ  .װײל  ,ערשסענם,
זענט איהר במעט דער אײנציגער אויף דער װעלט  ,װאס פערשטעהט•
מיך  ,װי עס געהער צו זײן  .איהר האט מיר אנומעלטען געהאט
געזאגט  ,אז װיבאלד איך האב געקאנט מגדל זײן אזא זוהן  ,איז א
םימן  ,אז איך בין אלײן אויך ניט קײן פראסטער מענש  ,װי די װעלט
מײנט  .די דאזיגע װערטער זענען מיר גדט ארײן אין נאז ארײן  .הערען
אזעלכע װערטע פון אזא קענער  ,װי איהר ,איז זעהר אײנגענומען  .דאם
פערשטעהט איהר אלײן  .והשנית  ,האב איך גלאט ליעב מיט אײך צו
שמועסען  ,װײל מיט אײך קאןאךי רעדען אטקראװענא און ארוים-
שרײבען אײך אלסדינג  ,װאס בײ מיר טוט זיך ,װי פאר אײן אײגענעם
ברודער  .איך האלט אײך  ,װי איך האב אײך שוין געזאגט  ,פאד׳ן
גרעסטען בעל -סוד אין דער װעלט  .איך װײם  ,אז איהר וענט אײן
אײזערנער קאסטען  ,און איך בין בעװארענט  ,אז מײנע בריעף  ,װאס
איך שרײב צו אײך  ,װעט  ,אחוץ אײך  ,קײן בן -אדם ניט זעהען און
קיין פויגעל ניטװיסען . . .
אצינד טרעפט  ,פון װאנען איך שרײב אײך דעם דאויגען בריעףר
פון שיף  ,מײן ליעבער פרײנד  ,פון שיף שרײב איך אײך  .מיר פאהרעך
קײן אמעריקא  .מיר— הײםט דאם  :איך און גרישא און ראזע און דער
מענעדזשער  ,אײן אמעריקאנער פויגעל  ,װאס האט ױך אונטערגעגומען
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פאר אגעװיםען מינימום און אויף זײנע הוצאות  ,געװיינטליך ערשטע
קלאס  ,מאכען מיט אונז א טורנע איבער גאנץ אמעויקא  .דער מינימום—
דאס איז גאראנטירט  .װינציגער פון דער סומע  ,הייםט עס  ,טאר
שױן ניט זײן  ,און װאס ס׳װעט זײן מעהר— איז יחדױ  .האט איהר
עס צוקײעט ? אויף פשוט ױדיש גערעדט  ,װעלען מיר זאגען  ,אז ער
האט אונז אבגעדונגען  ,אדער לאמיר שוין זאגען דעם גאנצען אמת—
א ב ג ע ק ו י פ ט אויף א געװיםע צײט און אײן עק  . . .געהערען צו
יעגעם  ,ליעבער פרײנד  ,זײן פערקויפט איז אפילו ניט אזא געשמאקער
ביסען  ,ובפרט — איך בין שוין א געשלאגענער הונד  ,אנגעלערנט
פון מיין דײטש  ,ימח שמו זאל ער װערען ! נאר װאס זאל מען טון ?
דער מינימום איז אזא שענער מינימום און דער יצר -הרע פון געלד
איז אזוי גרוים  ,צו אלדי שװארצע יאהר ! תחילת האב איך גאר ניט
געװאלט הארכען פון קײן מינימום-שמינימום  .װאס הײסט— יענער װעט
מיך ארומפיהרען? און װאו בין איך ? איך קאן אלײן ניט די מלאכה? האט
זיך אבער אט דער אמעריקאנער פויגעל נאסיאדעט אויף מיר  ,װי א
קלעק  ,אײנמאל פאר אלעמאל  ,װיפיעל װיל איך מאכען רײנעם
פראפיט  ,פערדיענסט הײסט עס  ,און װיפיעל איז מײן מינימום  ,דאס
סאמע מינדעםטע  ,לויט מײן השגה נאך ? װאס זאגט מען איהם  ,אזא
פויגעל ? דערזעהען  ,אז איך קװענקעל מיך  ,מאכט ער צו מיר  :ס׳איז
ניט נויטיג צו זאגען באלד  .איך האב  ,זאגט ער  ,צײט * 2שעה ,צו
געבען איהם תשובה  .געפעלט אײך אזא מעשה? ער האט מיר פערגעבען,
הײםט עס  ,א לײענען  ,װי זאגט איהר  ,אױף פיער און צװאנציג שעה .י
געװײגטליך  ,בין איך שוין יענע נאכט ניט געשלאפען  .גערעכענט
אהער  ,גערעכענט אהין  ,זיך גע׳עצה׳ט מיט׳ן װײב  ,איבערגערעדט מיט
די קינדער  .נאר װאם װײםען קינדער? אז מײנער איז  ,װי איך האב
אײך שוין געשריבען  ,צו די זאכען גאר ניט שײך  .דאס הײםט  ,איהר
מײנט  ,אז ער װײםט ניט חלילה קײן צורת מטבע ? ער װײםט גאנץ
גוט  ,אז װאם מעהר איז בעסער ,נאר ער מישט זיך ניט  .ער פערלאזט
זיך שוין אויפ׳ן טאטען  .ער װײםט  ,פערשטעהט איהר מיך  ,אז דער
טאטע װעט זיך ניט לאזען שפײען אין דער קאשע .דערפאר איז זי שוין,
ראזע מײן איך  ,א סך פראקטישער פון מײן זוהן  .דאס הײסט  ,געלט
איז אפילו בײ איהר אויך שמעלט  ,און אויף אויסברענגען  ,טרענצלען,
פלעכטען קערבלעך װעט זי זיך אויםגלײצען מיט מײן זוהן  ,און נאך
פערשטעקען איהם אין גארטעל  .נאר זי פערשטעהט זזײן עםק  .האט אײן

שלום־עליבם.

אפעטיט  ,קײן עין-הרע  ,צו געלד און קאן זאגען א פרײז׳ אז יענעם
זאל פינםטער װערען אין יד אויגען ! און פערקעהרט׳ איך האלט מיט
איהר  .יעדער מענש דארף װיסען זיין װערדע  .איך װאוגדער מיך נאר׳
פון װאנען האט זיך עם צו איהר גענומען ? און רעדט נ; יט איהר  ,זןןגט
זי  ,אז איך האב ליעב געלדן . . .
הכלל  ,ס׳איז אויסגעגאנגען די 24שעה— מײן אמעריקאנער פויגעל
איז דא  .אײן אבגעגאלטער ,אײן אקוראטנער ,א פערשפיליעטער אויף אלע
קנעפ  ,װארט ער  ,איך זאל איהם זאגען תשובה  .האב איך איהם גע-
געבען א זאג א מינימום-פרײז  ,אז װען איך רוף אײך $ן די סומע,
װעט איהר זיכער מײנען  ,אז איך זאג אײך א ליגען  .מײנט איהר זשע,
אז ער האט זיך איבערגעשראקען ? איך װיים ניט  ,אויב עס האט געדויערט
א האלבע מינוט  ,מײן חברה-מאן ציהט מיר אויס א יד און מאכט צו
מיר , :אלל-רײט״  .אויף אונזער לשון װעט דאס הײסען  :״מיט מזל-
ברצה״ .װאס זאלט איהר קלערען— ס׳איז מיר געװארען גוט קאלעמוטנע.
דער נפש האט מיר דעפ קאפ אראבגענומען  .נעחײבי װאלט ער װיי-
גיגסטענס בעװיזען א מיגע  ,אז ער װיל אברײסען חאטש װיפיעל ס׳ניט
איז  .גאר נישט געדונגען זיך און שוין צושלאגען? פאל איך מםתמא
אויף א שכל און טו איהם א זאג  ,אז איך װיל  ,אז דער מינימום זאל
זײן גאראנטירט  ,דאס הײסט  ,אז ער דארף משלשל זײן טאקי מעות
מזומנים אץ באנק  ,הײםט עס  ,אויף מײן נאמען  .מײנט איהר דאך,
אז ער װערט נתפעל ? עס הויבט זיך גאר גיט אן  .״אלל-רײט ! ״—
זאגט ער װידעראמאל און שטעהט שוין אויף און געהט  ,קײבלען״,
טעלעגראפירען  ,הײםט עם  ,קײן נױ-יארק  ,מע זאל איהם ארויםשיקען
געלד — און אט אזוי איז געשלאסען געװארען א געשעפט .
אודאי האט זיך ראזע מיט מיר נאכדעם גערײצט  ,למאי איך האב
איהם אזוי וױנציג געזאגט  .איהר הערט װערטער ? איך האב,זאגט זי,
קנאק .װאס זאגט
קלײנע השגות  .מ י ר פ ע ה ל ט  ,זאגט זי,דער
איהר אויף אזא עזות-פגים? גענוג עם ברענט מיך אויפ׳ן אמעריקאנער
בהור פאר׳ן מינימום  ,זאלצט זי מיר נאך אויף די װאונדען .י האב איך
איהר אפילו געװאלט אבענטפערן  ,פון װאנען זאל זיך נעמען צו מיר
דער קגאק ? איך בין דען דורכגעגאנגען אלבערט שטשופאקם
שקאלע ?  . . .נאר איך האב מיך מײשב געװען  -לאז מײנם איבערגעהן.
איך װיל ניט  ,אז מײן זוהן זאל װיסען פון א שטשופאק און פון נאך
זןזעלכע זאכען  ,װןןם אמאל איז געװען  .און באמת  ,װ$ס איז זי
]פ=שנ
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שולז־יג ,אז
שטשופאק האט זי אמאל ארומגעפיהרט ״ װי א ציגײנער פיהרט
ארום א
בער
,
געמאכט
פון
איהר
געלד
?
און אז מע װיל צוריק— װאם
איז דא
דער
בזױן
?
ארעם
,
װי
זאגט איהר  ,איז קײן שאנד ניט  .און
אז
איך
אלײן
,
ניט
הײנט
געדאכט ,בין געװען נע -ונד ,ארומגעבלאנקעט
אהן
שטױועל
מיט
מיין
גרישען איבער שטעדט און שטעדטלעך צװישען
ױדען  ,פאר
אײן דרײערל געשפיעלט זײ זעקס ניגונים און אײנעמ א
צוגאב און
אויסגעהערט נאך אמבינות  ,אז בײ זײ איז דא אכלי -זמר,
הײסט ער
משה -נה  ,שפיעלט ער א װאולאך  -לאזט זיך אוים די װעלטי
נײן  ,מײן
ליעבער פרײנד  ,איך שעם מיך ניט מיט דעם  ,װאס איז
געװען
אמאל  .אדרבה  ,אז גאט האט מיר געהאלפען  ,איך קאן עם דער•
צעהלען
אין
פרײדען
,
איז
דאס
בײ
מיר א כבוד  .איך האב ליעב  ,אז
מיר נעמען
זיך צונויף אלע די גאנצע סעמײםטװע און איך דערצעהל זײ
מעשות
פון
אמאל
,
ניט
הײנט
געדאכט  ,װי אזוי מע האט געשמײכעלט
צו א
פראנזעל
,
און
א
גלעזעל טײ מיט צוקער איז געװען א ױם -טוב,
און
א
פערטעל
עוף האט מען געזעהען אין חלום  ,און פאר אײן עפעל
אדער
צװײ פלאמען האט אײך גרישא געקאנט אבשפיעלען דעם
שענסטען ניגון ז
מעהר
פון אלע האט ליעב הארכען די דאזיגע מעשות ראזע  .עם
צינדען זיך
איהר
אן
דעמאלט
די
אויגען
און זי װערט נאך שענער,
װי זי איז
,
און
זי
הויבט
אלײן
אויך
אן צו דערצעהלען מעשות פון
אמאל .
און
זי
האט
ליעב
צו
דערצעהלען מיט אלע פישטשעװקעס .פון
איהר
שטעדטעל
,
פון
האלענעשטי  ,דערצעהלט זי אײך אזעלכע זאכען,
אז
מע
קאן
שטארבען
.
זי מאכט נאך די ױדינעם פון מארק  ,אדער
פערשטעלט
זיך
פאר א הײזעריגען חזן און זינגט שטיקלעך  ,זאג איך
אײך ,
ליעבער פרײנד  ,אז מע דארף ניט קײן טעאטער  .די געלעכטערן
קאן מען
הערען אין דער דריטער גאס  .דער חסרון איז נאר,
װאם ניט
אלעמאל איז זי אויפגעלײגט דערצו  .איך האב אײך שוין,
דאכט
מיר
,
געשריבען
,
אז
זי
איז
א
קאפריזנע מײדעל  .װי עס קומט
איהר
אויס
,
אמאל
זאל
זי
אײך
װערען לעבעדיג און פרײליך  ,זינגען
און
טאנצען
,
אבער
אזו
/
אז
די
גאנצע
שטוב זאל מיט איהר מיטטאנ-
צען
.
און
אמאל
זאל
זיך
אנרוקען אויף איהר א חמארע  ,פערשפארט
זי זיך בײ
זיך אין הדר אײנע אלײן אויף אגאנצען טאג  .אדער זי
קאן
אװעקזעצען
זיך שרײבען בריעף  ,זאל זי אײך שרײבען און שרײ-
בען
—
פרעגט
זי  ,װעמען האט זי אזוי פיעל צו שרײבען ? אדער אז

צו גרישען פלוצים  ,ער זאל איהר שפיעלען
ניט זאל ױ גאר צופאלען
איז גאר ניט דערבײ  .גאר אז ראוא װיל,
אויפ׳ן פידעל  ,חאטש יענער
זי זאל אויפשטעהן  ,למשל  ,אין מיטען
איז עפים אתירוץ? און אז
? אז מע שמועסט ״לױבאװ׳— איז דאך
נאי־ט און איהם בעטען שפיעלען
פידעל  ,און זי זעצט זיך אװעק אקעגען,
ניט שײך ו נעמט ער די
הענד  ,לאזט ניט אראב קײן אויג פון
שפארט זיך אן אײף בײדע
 מעשה,זאג איך אײך —,אמלאךנ אקארטינענאיהם  .זי אנקוקען בעת
זי זינגען  ,װעט זי אײך קײנמאל נישט
און פרובט  ,אשטײגער  ,בעט
מעהר איהר װעט זי בעטען  ,װעט זי אייך
טון צוליעב  .אדרבה  ,װאס
אז עס קומט איהר אן— זאל זי זיך אײך
אלץ מעהר ניט זינגען  .נאר
 .איהר מײנט אודאי— אריעס? קאנ-
צהינגען טאקי נאר װי א סאלאװײ
ליעדער  ,דוקא א װאלאך  ,אדער גארצערטען ? חלילד,נ דוקא ציגײנער
זאלט זי הערען זינגען א חסידיש ליעדעלע,
ױדישע ליעדלעך  .איהר
געקומען אהער צו-פוס  .איך וױים  ,אז
װאלט איהר  ,זאג איך אײך ,
ױדישע ליעדלעך ,געב איך אײך דא איבער
איהר זענט א לױביטעל פון
זיגגט עס מיט א פרייליכען ניגון  .אײן
אײנם  ,א חסידיש  ,װאם זי
ניט קײן נאטען  ,מוז איך אײך איבערגעבען
עבירה  ,װאם איך קאן
װערטער אלײן  .אט דןזס זענען די װערטער:
גןןר די
פון חאסלאוױטש ביז ליבאוױטש—
אי  ,װאס הער איך אײך?
פון ליבאװיטש ביז חאםלאװיטש—
אי  ,איך לאך פון אײך ן
כ׳נעם דאס פעקעל מיט׳ן שטעקעל—
אי ,װאם הער איך אײך ?
און דעם טלית-תפילין-זעקעל—
צי ,װאס דארף איך אײך?
חאםלאװיטש ביז ליבאװיטש א .8 .װי
פון
איך פאהר צום רבין קײן ליבאװיטש—
אי ,װאס הער איך אײך ?
איך פאהר צום רבין םון חאסלאװיטש—
8י ,איך לאך פון אײךנ
פון חאסלאװיטש ביז ליבאװיטש א .א .װ.
כ׳האב א װײב מיט זיבען קינדער—
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נע־ונד.
גילדען —

כ׳האב א ציג פאר זיבען
 8י  ,װאם דארף איך אײך ?
פון חאסלאװיטש ביז ליבאװיטש א .א  .װ.
כ׳האב א שטיבעל אהן א דאך —
אי ׳ װאם הער איך אײך ?
כ׳האב א סוכה מיט גרינעם םכך —
אי ׳ װאם דארף איך אײך ?
פון חאםלאװיטש ביז ליבאװיטש א .א .װ.
און אין פענסטער שמײסט דער רעגען —
אי ׳ װאס הער איך אייך?
און אין קוימען פײפט דער דלות —
ןצי  ,איך לאך פון אײך !
פון חאםלאװיטש ביז ליבאװיטש א .א .װ.
אויפ׳ן הארצען איז קאלעמוטנע —
אי ׳ װאס הער איך אײך ?
כ׳פאהר צום רבין  ,אוי ׳ צום רבין _
אוי  ,װאס דארף איך אײך ?
פון חאסלאװיטש ביז ליבאװיטש —
אי ׳ װאם הער איך אײך?
פון ליבאװיטש ביז חאסלאװיטש —
אי ׳ איך לאך פון אײך!
פרײנד  ,א כפרה זיבעצעהן קאנ-
ליעבער
אז איך זאג אײך ׳
־צערטען מיט אכצעהן םימפאניעם פאר איהר אײן ױדיש ליעדעל ! אדער,
למשל  ,זי הערען זאגען שטיקלעך פון אלע בעריהמטע חזנים פון דער
מינקאװםקי,
יװעלט  ,פון ניסי בעלזער  ,פון ירוחם הקטן  ,פון פיני
ראזומנע  ,פון קװארטין  ,פון קארמיאל  ,פון סיראטא — און סון
פון
אװעקשטעלען און געבען א לײג אװעק א
זועמען ניט ? זי קאן זיך
דרײדלעך
אדער אײן  ,אתה  -זוכר׳ל״ מיט אלע
״וגןכני  -חטאינו׳לע״ ,
און אלע אבשניצלעך און מיט אלע ״ונאמר׳ס״  ,און אזוי זים  ,אז מע
קאן  ,זאג איך אײך  ,אויםגעהן אונטער איהרע הענד  .א רעכטער לץ!
און צו דעם אלעם זאלט איהר הערען  ,װי דאם רעדט דײטש  ,װי
אײנגעלש  ,רעדס
פראנצויזיש ! און אםשר װילט איהר
דאס רעדט
דאס אויך אײנגעלש  .אז מע שמועסט א געראטענע — איז דאך ניט
עײך  .נו ׳ געה האב פײנט אזעלכם ! אײן חםרון נאר — זי איז א בי-
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שלום־עליכם.

סעל א שלאק  .אוי  ,א שלאק ! מע דארף זיך היטען פאר איהר מיט
א װארט  ,מיט א קוק  ,װארום טאמער עפיס ניט אזוי — איז חױת-
גיט זיכער  .א שװעבעלע ו  ...היטען מיר זיך  .מיר געבען איהר נאך.
און אלץ צוליעב איהם  ,צוליעב׳ן זוהן הײםט עם  .. .דאנקען גאט,
װאם ער האט אונז בעשערט זײן גלײכען  .חאטש אז מע זאל װעלען
שמועסען צוריק  ,װאלט ער געקאנט דאסטיגאיען איך װײס אלײן ניט
װאס  .מאגנאטען װאלטען זיך געשעצט גליקליך  .מיט גאלד װאלט
מען מיך אבגעשאטען ! נאר פערפאלען  .מסתמא איז דאס א בעשערטע
זאך  ,װי זאגט איהר  ,א זױוג  .לאז גאט געבען  ,ס׳זאל שוין זײן
װאס צו זעהען  ,װאס צו הערען  .דערװײל איז נאך גארניט  .גאלע
גארניט  .מעהר נישט אז לױבאװ  ...אײן עבירה  ,ליעבער פרײנד,
װאס איהר זענט ניט דא  .איך זאל אײך האבען דא בײ דער זײט,
װאלטען מיר געהאט װאס צו רעדען  .טעג מיט נעכט װאלטען מיר
אװעקגעזעסען און איך װאלט אײך דערצעהלט און דערצעהלט און
דערצעהלט פונ׳ם דאזיגען פארעל  .ס׳איז א װעלט  ,זאג איך אײך ׳
מיט װעלטעלעך ! איך מוז אײך אבער ענדיגען דעם בריעף  ,װארום
מע קלינגט שוין אין די טאצען  .מע רופט דעם עולם עסען  .און
עסען עסט זיך שוין אויפ׳ן שיף  ,דארפט איהד װיסען ,זעהר געשמאק .
און אײן אפעטיטעל איז בײם עולם  ,קײן עין-הרע  ,אזא  ,אז ביז
מע דערלעבט הערען דעם גוטען קלונג  ,מוז מען פריהער צװײ מאל
עפיס נעמען אין מויל ארײן  .אײן עבירה  ,אײן עבירה  ,װאס איהר
זענט דא נישט מיט אונז אויפ׳ן שיף ! איך זאג אײך צו  ,אם-ירצה-
שם  ,פון נױ -יארק שרײבען נאך א גרעסערען בריעף  .לאז גאט געבען,
מע זאל נאר קומען בשלום  .דערװײל זײט מיר געזונד און שרײבט .
שרײבט מיר אויף מײן נױ -יארקער אדרעס  ,װאס איך געב אײך אויף,
אפטע און גוטע בריעף.
פון מיר אײער בעסטער פרײנד
מאיר סטעלמאך.
שכחתי :א פונקט האט דער אמעריקאנער פויגעל
עיקר
ארײנגעשטעלט אין קאנטראקט  ,װאס איבער איהם איז שיער נישט
בטל געװארען דער גאנצער עםק  .דהײגו — אט װעט איהר הארכען,
װאס אײן אמעריקאנער קאן ! — אז סײ מײן זוהן  ,סײ ראזע טארען
אינ׳ם לאנד קײן מגע -משא ניט האבען מיט קײנעם נישט  ,אהן זײן
װיסען  .דאס הײסט  ,טןזמער װילען זײ עמיצען אויפנעמען — דארף
= 3031

נע־ונד.

ער װיםען װעמען  .טאמער װילען זײ ערגיץ געהן — דארף ער װיםען
װאוהין  .און אפילו בריעף טאמער װעט מען צו זײ שרײבען —
דארף ער װיםען ,פון װאנען די בריעף געהען .געפעלט אײך א השגה ?
פערשטעהט זיך  ,אז איך האב מיך א ביסעל געקנײטשט און סוף פל
סוף אונטערגעשריבען דעם קאנטראקט מיט אלע פונקטען  .נאר דעם
דאזיגען פונקט האב איך פאר די קינדער פערלײקענט  ,װארום ראזע
זאל חלילה װיםען פון אזא מעשה  ,װאלט געװען נו-נו ו  . ..איך בעט
זאל זײן בסוד  .קײן אנדערן װאלט איך עס ניט פער-
אײך ,
טרויעט  ,נאר אײך— װאס איז שײך ?
מאיר סטעלמאך.

קאפיטעל פערציג.
פון שלום  -מאיר
מוראװטשיק צו
אלבערט
שטשופאק.

זיין פ ר יי נ ד

ליבער פרײנד אלבערט עך שרײב דיר א בריף און קום דיר צו
מעלדען אז עך בין אין לאנדאן בארחאשעם שוין דאס צװײטע מאל
און דו ביזט אין אדעס שרײב עך דיר קײן אדעס א בריף אז דו זאלסט
װיםען אלבערט אז ס׳איז ניט גוט שלים שלים מאזעל װי זאגט ער מיט
דער פוטער אראפ עס געהט ניט חאטש צערײם זעך עך האב חאראטע
װי הינט עסען מעך אלעמאײ עך בין ניט געפאהרען דעמאלט מיט דיר
צוריק אהײם איצט איז שוין פארפאלען שולדיג געװען דעם ריך אגאנג
און באשערט געװען צארעס בין עך געבליבען שטעקען פריער אין װין
דערנאך אין פאריז איצטערט אין לאנדאן אלץ צו ליב אונזער יעפײפיע
געמײנט עך װעל חאפען דעם טאטער צום סאף האב עך געחאפט א
פערקיהלעכץ און א פײג אונטער דער נאז אז יענע זינט זי איז גע-
קומען פון איטאליע איז זי געװארען אזוי גרויס גאר נע פריסטופי א
װערטעלע ראזע ספױואק דו מײנסט עפשער אוגזערע אידעלאך םע קרים־
טען סרארעם עך זאל אזוי האבען גליק און אצלאכע עך האב שיר שיר
די אפאפלעקציע בעקומען אז עך האב זי דערהערט זינגען און זינגען
זינגט זי אלבערט אז ניט דו ניט דײן באבע און ניט דײן באבעס בא-
בע האבען אזעלכס ניט געהארכט אין כאלעם אפילע הײנט דער קא-
װעד װאס זי האט הײגט די בארעליאנטען װאס זי טראגט הײנט איהר
ארויספאהרען זאלסט זעהען װאלסט דו זעך דרײ מאל באגראבען װער
איז דיר שולדיג אז דו ביזט זעך בעגאנגען מיט איהר װי א אידעיאט
און איבעד דיר בין עך געבליבען װי אויפן װאסער שיר געפײגערט פון
הונגער א גליק װאס אין פאריז איז דא א אידעש טיאטער װאקסמאן איז

נע״ונד.

דער דרעקטער א ביטערער ױנג און א טרופע האט ער אויף איהם אזא
מאזעל קוים צונויפגעשלאגען א ביסעל קלײן געלט און האלאך מיישע
מארדחי נאך א מאל קײן לאנדאן לאזט זעך אוים אויף מארגען מיט אײן
אײ זי איז שוין גאר אין אנטװערפען און אין ברוסעל מוז מען פאה-
רען קײן אנטװערפען און קײן ברוסעל און קײן פאדעם איז ניטא װ$ס
טוט מען געה עך און פארזעץ מײן רענצעל אין לאנדאן ײב אײגעם
א חאיע מיט׳ן נאמען קלאמער ער האלט א קאפע איצט קום עך נאכן
רענצעל לאזט זיך אזיס אז דעד קלאמעד איז גישטא דער ריך האט איהם
שוין אװעקגעטראגען קײן אמעריקע און זי ראזע הײסט עם איז נאך
פריער אװעק קײן אמעריקע װײםט דו מיט װעמען טאקי מיט אונזער
סטעלמאכם באכערעל גרישא סטעלמאך זי זינקט און ער שפילט און
געלט נעמען זײ זאגט מען אזוי פיעל אז מיר בײדע מעגען זעך עס
װינשען פארדינען אין דרײ כעדאשים װאס זײ פאלט ארײן אין אײן
נאכט און פאר מיר איז דאם א גרויםער עזעק װארום אין רענצעל גע-
פינען זעך בײ מיר פאפירען טאקי איהרע פאפירען זעהער נײטיגע גע-
לײענט האב עך זיי ניט נאר עך םארשטײ אז עס דארף זײן זעהער
נײטיגע פאפירען װארום זי שרײבט מיר אין א בריף ראזע הײסט עם
עך זאל איהר צושטעלען די פאפירען אין געלט איז קײן מעניע
ניט דארף זעך טרעפען אויף מײן מאזעל אז איהר בריף װאלגערט זעך
אפעט פריער דרײ כעדאשים בײ װאקסמאנען קומען זאל אויף איהם א
גוטע כאליערע עך האב איהם געװאלט צעפאטשען די פיסקעם האב עך
מײרע געהאט טאמער װעט ער מיר ניט באצאהלען װאס מיר קומט נו
װאם זאגסטע אויף מײן אצלאכע דארף עך קומען קײן לאנדאן אקוראט
װען זיי אלע האבען זיך צעגאנגען אזוי װי זאלץ אין װאסער איצט
פרעגט זעך א קאשע װאם טוט מען און װאהין זאל עך מעך קערען און
װענדען אז ניט צו דיר מײן ליבער אלבערט זאלםט מעך דערהאלטען
בײ מײן קאװעד און ארוים שיקען מיר לעמאן אשעם באלד א הינדער-
טער טאקי אהער קײן לאנדאן דא האסטע מײן אדרעס ביחדײ עךזאל
האבען מיט װאס צו דערשלעפען זעך ביז אמעריקע דארט האב עך
שױן קײן דאגע ניט לאם עך מעך נאר דערקויבערען צו אט דעם
שמינדעד בגעץ און אפנעמען מײן רענצעל מיט די פאפירען דו װײסט
אז עך האב בײ דיר קאשער פארדינט מער װי אײן הינדערטער גע-
דענק זשע אלבערט זאלסט ניט זײן דאס װאס םע קװיטשעט און מיר
זעהען ארױס שיקען לעמאן אשעם װאס פריער די עטליכע גראשענם״
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עך האב דיר ביז אהער ניט דאקוטשעט װײל כאב ניט באדארפט איצט
שטײ עך אין א נײט און האלט בײ אפפאהרען קײן אמעריקע מײן
שװעסטער איז שוין לאנג דארטען עך האב פון איהר א בריף שרײבט
זי מיר אז אלע זענען הײנט אין אמעריקע אפילע ברײנדעלע קאזעק
איז אויך דארטען און קאנסט מיר זיכער גלויבען אז עך װעל דיר דײן
געלט מירטשעם אפ שיקען און נאך מיט גרויס דאנק גאט זאל מיר
אזוי געבען גליק און אצלאכע עך דארף כאלילע דײנם נישט האבען
און אז דו װעסט מיר שרײבען אבריף זאלסטע מיר שוין ארויס שרײ-
בען אלדינג פאדראבנע װי אזוי עם גײט דיר דארט אין פארנאםע און
צי האסטע עפיס א רעכטע טרופע און װאס פאר א שטיק שפילט מען
בײ אײך אין אדעם און װי אזוי איז בײ אײך הײנט מיט ראזרעשע-
ניעס און װאס מאכען עפיס אונזערע איבעריקע כעװרעלײט האצמאכן
געדענקסטע איז א סװארע אז ער איז דא אין לאנדאן מיט אנאײגענער
טרופע װאם זאגסטע אויף זײן טאטען ער ליגט זאגט מען קראנק עך
האב פײנט אט דעם אידען אזוי װי כאזער נאר חאפט איהם דער װא-
טענמאכער מע דארף איהם מעװאקערכײלע זײן און זײ געזונט מיט ןזכ-
טענקספאל שאלעם מײער מוראװטשיק.
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קאפיטעל אײן און פערציג.
פון אלבערט

שטשופאק צו שלום  -מאיר

מוראװטשיק.

אכגישעצטער פרײנד שאלעם מײער װאס םהאט זעך מיר געכא-
לעמט יענע נאכט און די גאכט ביזט מעשיגע צי כאםערדײע װאם
אײסט איך װעל לײגען דאס לעבעדיקע אויפן טויטען דיר שיקען
אינדערטערס איך אב דיך קוים דערלעפט צי דו ביזט בײ מיר א בענ-
יאכעט צי עס װאקסט בײ מיר אויפן גארטען איך זאל דיך אזוי
אבען פאר א טאטען װי איך אב אינדערטערם װארום װער נאר עס
אט גאט אין ארצען דער שלעפט בײ מיר געלט מע רײםט מע בײםט
מע ציפעט מע סיפעט פון אלע זײטען מע צעטדאקט מיר די בײנער
יאך ניט פאטער געװארען פון די פריעריקע שלעק אלע מאל א נײע
צארע נאר אויף קײנעם ברענט מעך ניט אזוי וױ אויף דיין כאזענס
מיירעל װאס דו אסט מיך ארײנגעשלעפט אין א בלאטע װארום אכיץ
דעם װאס זי האט מיך בעדילאדאל געשטעלט מיך אפגעקאסט אזא
פארמעגען אט זי מיך גאך באלײדיקט דעמעלט פאר מײן פרײנד סטעל-
מאך אין די אויגען מיך אנגערופען בעלפער זי זאל מיר געװען זאגען
גאנעף און גאזלען באנדיט און רעצײאך און װאם אין דער קארט
װאלט מיך אזוי ניט געארט װי בעלפער איך װעל דאם איהר קײן מאל
ניט פארגעסען אפילע דעמעלט װען איך װעל ליגען מיט די פים צו
דער טיר און װאס דו װילםט פאהרען צו איהר קײן אמעריקע איז
מיר דער פלאן געפעלען און איך קען דיר געבען צושטײער אויף
עצאװעס נאר ניט קײן גאנצען אינדערטער װארום איך אב גיט נאר
מיט א טגײ איך שיק דיר איהרע קװיטלעך װאם זענען בײ מיר פאר-
בליבען עפשער װעםטע קענען אויסטרויבערען בײ איהר װאס מיר
קיהס װארוני אויבער זי פארדינט יא אזויפיל געלט װי דו זאקסט פאר

שלום״עליכם.

װאם זשע זאל זי מיר ניט אומקערען דעם עזעק װאס איך אב געאט
דורך איהר פליצליכען אװעקגײן פון מיר אנעק איך בין איהר שוין
מײכעל דאס פראצענט און בין איהר שוין מײכעל דאם װאם זי אט
מיר געזאקט בעלפער אויך איך בין ניט אזא מענטש כאםעשאלעם װאס
איך זאל טראגען סינע אין ארצען און דיר לאז גאט עלפען זאלסט
דארט מאצליאך זײן דו װײסט דאך אז איך בין דיר כאסעשאלעם ניט
קײן סײנע דארט איז א לאנד זאקט מען פון גאלד זע נאר זאלםט
ארײנשרײבען אמאל א ברױועל ניט װי ביז אהער געשװיגען װי א
ױרקע און פלוצים טיץ טאבי דורין װאױבע אמאן מאכט ראשע טשארט
יעװא פריניאם לעמאײ אסטע ניט געשריבען פריער מאמזער געװארט
ביזן סאף עס קאן זײן אז פריער אביסעל װאלט איך דיר עפשער
געקאנט ארוים שיקען א גאנצען אינדערטער איצט קען איך ניט גאט
איז מײן אײדעס מער װי א פיפציקער קען איך דיר ניט שיקען װןן-
רום די קאנקורענץ איז גרויס און די עצאװעס זענען נאך גרעםער
און אלע מאל זוכט זעך אפ אנאנדער צארע מיט אגאנדער שװארץ
יאהר און אז גאט װעט דיר עלפען װעסטע מיר מינאםטאמע אפ געבען
םיז בײ מיר נישט קײן גרינגע קערבלעך גאט װײס דעם עמעס װי
מע הארױועט ביז מע פארדינט א פיפציקער און אז דו װעםט זעך
זעהען מיט דער דאסיקער זאלםטע איהר דערמאנען די יאײכלאך מיט די
קאנפעקטען מיט די טשאקאלאדען מיט די באזונדערע קופעס אין װא-
גאן צװײטע קלאס און מיט די קלײדלאך אלע מאל נײע זי האט דאך
מיך ביזן עמד אויס געטין א גליק װאס איך אב מיך דערשלאגען
אהער קײן האדעס דא איז מײן אלטע אײם איך אב דא אמאל גע-
מאכט גוטע געשעפטען דאס אײםט איך קען מיך ניט באקלאגען אײנט
אויך װען ניט די קאנקורענץ דרײ טיאטערע אין אײן שטאט נאר
מיין טיאטער איז דאס בעסטע װארום איך אב מיר מײן כײדער
מיט מײנע קלאפערם אלע אויף זשאלאװאניע אײן כעסארען נאר
װאם מיר זענען דא דרײ טרופעם און די צײט איז שלעכט ביזן
העק און די כאליערע איז שטארק און די טזשומא איז א פארבײסעכץ
און א פריץ אבען מיר דא אין האדעס א אמען ערגער פון דער כא-
ליערע מיט דער טזשומא אינאײנעם פון דעסטװעגען מאך איך דא די
בעסטע סבארען דאם פ י נ ט ע ל ע בארכאשעס געהט נישט א ראפ פון
דער בינע און ח י נ ק ע פ י נ ק ע איז א סכײרע און װ ע ל װ ע ל ע ם ט
קאמפאט איז א מײכעל און דאזרעשעניעס וױפיעל איך װיל און אב
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דאנק גאט א שײנעם גאמען אץ האדעס פארעכענט פאר א באלעבאס
אויסגעקויפט צוריק דאס ביםעל בארעליאנטען און אב אײן אײגענע
םײפערטײרע סאל אריך אין דער װעלטם טאטען ארײן און װאלט שוין
געקאנט אבען אײן אײגען אײזעל אויך װען ניט די שלעק װאס איך אב
אלע מאל אז קײן מאל איז מען ניט זיכער מיטן לעבען און סאנעם
זענען דא א סאח קומט מען צו מײן װײב צו דער איצטיגער און מע
דערצײלט איהר א חימינע קורע אז איך אב אין אויסלאנד א לױבאװ-
ניצע א כאזענם א מײדעל װאס קאסט מיך אפ א פערמעגען און גײ
פארענטפער זעך א כאליערע אויף זײ נאדיר א לױבאװניצע טאמער איז
קארג מער ניטא קײן נײם דיר צו שרײבען זײ געזונט און שרײב מיר
באלד פון די פיפציק ראח װאס איך שיק דיר און ענפער מיר װי
ארימער קומען צו דיר די פאפירען זי אט זײ טאקי פארלוירען ראזע
צי דו אסט זײ געפונען בײ איהר אין טישקעסטעל אונטערן שלאס
װארום דו ביזט דאך געװען בײ איהר א גאנצער מונדערפעצער א מין
סעקריטאר דו מײנסט איך געדײנק ניט װי דו פלעקסט זעך מיט איהר
שושקען אונטער מײנע פלײציס פון דעםטװעגען זאלסטע איהר לאזען
גריסען און ברײנדעלע קאזעק פארחאפט זאל זי װערען געב אויך איבער
א גערים און טאמער װעסטע זעהען אצמאכן זאג איהם סאל א ריך
אין זיין טאטען מיט אכאכטינג דירעקטאר אלבערט שטשופאק.

שלום .

עליכם .

קאפיטעל צװײ און פערציג.
פון לאה

די

חזנ׳טע צו

איהר

טאכטער

ראזא

םפיװאק.

לבתי היקרה החשובה החכמה מרת רײזעל שתחי׳.
ערשטענס קום איך דיר צו מעלדען  ,אז איך בין ברוך -השם גע-
זונד  ,געב גאט דאם נעמליכע אין גוטען מיט פיעל נחת און פרײדען
פון דיר צו הערען  ,אמן.
והשנית זײ װיסען  ,מײן ליעבע טײערע טאכטער  ,אז איך האב
דיך ניט געװאלט מצער זײן מיט דער שלעכטער בשורה פונ׳ם אומ-
גליק  ,װאס מיך האט געטראפען  ,װי א קויל פון א ביקם  ,אדער װי
א דונער פונ׳ם הימעל  ,גאט איז מײן עדות  ,אז איך װאלט דיר איצט
אויך ניט געשריבען  ,װארום כל-זמן דו ביזט אין דעם ב ר ו י ט ,דארף
מען דיר ניט שטערען  .איך װײם אלײן גאנץ גוט  ,אז װי ביטער און
פינסטער מיר איז  ,װאם איך בין געבליבען אײן עלענדע אלמנה בײ
די יאהרען  ,װעט דיר זײן נאך טויזענד מאל ערגער  ,אז דו װעסט
געװאהרע װערען  ,אז דו ביזט נעבאך געבליבען א יתומה  ,פערלוירען
אזא טאטען  ,װאס דו האסט איהם אזוי ליעב געהאט  ,און ער דיך,
װאס ביז דער לעצטער מינוט האט ער ניט אדויםגעלאזט דעם נאמען
דײנעם פונ׳ם מויל  ,רײזעלע און רײזעלע  .װאס זאל מען טון  ,גאט
האט ניט געהײסען  ,ם׳איז איהם אזוי אנגעצײכענט געװען  ,פון יענעם
טאג אן  ,װאם דו האסט אונז פערלאזען  ,האט ער זיך אזוי גענומען
צום הארצען  ,אז די גאנצע װעלט איז אויף איהם געפאלען  ,עס איז
פאר איהם געװען אלץ אײנס  ,יא עסען ניט עסען  ,יא שלאפען ניט
|ו
שלאפען  ,װיפיעל מע האט איהם ניט אויסגערעדט דאס הארץ  ,עם
1
מאכט זיך א קינד חלילה שטארבט אװעק  ,די שעה זאל גאר ניט זײן,
||
איז דאך טויזענד מאל ערגער  ,װארום א קינד אז עס פאהרט אב ,קאן
שטארבט 1
נאך ג$ט העלפען ,ס׳זאל אמאל צוריק קומען  ,און אז א קינד

וזם־ושלום אװעק  ,װעט דאס שױן צוריק ניט קומען קײנמז*ל  ,װארום
ױאס די ערד דעקט צו איז פארפאלען  ,און למאי אט נעם אונזעד
נגיד ראפאלאװיטש װיל אפילו גיט מע זאל רעדען פון זײן ליכטיגען
זוהן  ,דער שעגער נאמען לײבעל טאר גאר ניט דערמאנט װערען אץ
שטוב  ,א ברכה אויף זײן קאפ  ,װארום מיט װאס האט די מאמע זײ-
־נע בעסער געמאצט  ,אז אך און װעה צו איהר  ,אז זי האט אזוי לאנג
געװײנט און געקלאגט אויף זײן קאפ ביז זי איז לאז זי מיר מוחל
זײן אויסגעגאנגען װי א לעכט  ,אט אזוי פלעג איך אלץ טענה׳ן איבער
איהם  ,איז דאם אבער געװען ארויסגעװארפען  ,װארום אלע מײנע
װערטער און נחמות האט דער טאטע דײנער ם׳זאל איהם אקעגען
נישט קומען נישט געװאלט הערען ניט זעהען  ,ער עלױ -השלום האט
אלץ גע׳טענה׳ט און געבראכט א משל פון דעם ארעמאן מיט׳ן שעפע-
לע  ,װאס םע שטעהט געשריבען אין די הײליגע ספרים  ,דער נגיד
דאפאלאװיטש האט ער געזאגט פערמאגט אסך שאף און רינדער  ,קאן
ער זיך פערגינען אײן קינד אויםמעקען  ,אבער גיט דער ארימאן װאם
פערמאגט מעהר ניט אז אײן שעפעלע ,אײן אויג אין קאפ  ,קומט מען
און מע .נעמט צו בײ איהם זײן אײנציגען טרײסט ,דאס שװארצאפעל
־פונ׳ם אויג  ,װי קאן רע דאס איבערטראגען  ,אזוי האט ער געטענה׳ט
און איז אפשר געװען גערעצט  ,װארום איך װעל ניט פערגעםען די
ינעצט װײל איך װעל לעבען  ,װי ער עלױ  -השלום פלעגט אויפשטעהן
יזיך פערקלױבען אונטערן פארהאנג און קושען און קושען איך זאל
ניט זעהען דאם בעטגעװאנד װאם דו ביזט אויף דעם געלעגען און װײ-
נען שטילערהײד שלינגען די טרערען  ,און אז איך האב איהם געזאגט,
ישראלי דו זינדיגםט פאר גאט א מענטש טאר זיך אזוי ניט פײניגען זאג
איך  ,אט װעסט דו זעהען זאג איך  ,עס װעט אם-ירצה -השם אנקומען
פון איהר א גוטע בשורה  ,פלעגט ער עלױ השלום מאצען א פרײליך
פנים כלומרשט און װעלען מיר אײנרעדען אז ער הויבט שוין אן כמעט
פערגעסען פונ׳ם װעהטאג  ,איך האב דען ניט געזעהען אז דער מענטש
עקט זיך װערט אײנגעטריקענט פון טאג צו טאג  ,נאר איך מאך דיך
חלילה ניט שולדיג טאצטער מײנע טײערע  ,איך װײם אז דײן הארץ
האט דיך געצויגען צו איהם נישט װינציגער װי ער צו דיר  ,א םימן
האב איך דײנע ערשטע בריעף ,װאס זענען געװען פאר איהם בעסער
פון אלע רפואות און אלע קרײטעכצער װאס דער דאקטאר האט איהם
פערשריבען ער זאל טרינקען  ,און נאכדעם אז מיר האבען דערלעבט
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דיך זעהען מיט די אויגען דו ביזט געקומען צו אונו צו גאסט איד
דאך איהם נישט געװען צו דערקענען ממש פון טויט לעבעדיג געװא-
רען׳ איך האב שוין געמײנט אז דאם איז אויפגעגאנגען די זון מלאכים
שפיעלען זיך מיט מיר  ,אנ׳עק צו מײנע צרות  ,צום םוף האט דאס
מיך אפגענארט װעה איז מיר  ,עם האט איהם אפנים גענאיעט און גע-
װאיעװעט אינװעניג געגעםען איהם און געטאטשעט משטײנם געזאגט
אזוי אז ס׳איז געקומען צום לעבען האבען ניט געםטײעט קײן יאהרען ,א
שטיקעל גליק װאס ער האט זיך א ביסעל אנגעטיעשעט חאמש פאר׳ן
טויט געהאט פון דיר אזוי פיעל כבוד -אב װאם קײנער האט זיך גאר
ניט גערעכט אפילו  ,איצטערט א דארפט איהר שוין רב ישראלי לעבען
און לעבען  ,האבען איהם געזאגט אלע בעלי -בתים אין שטאדט און
מקנא געװען אויף דער שטוב װאס וד האסט אונז געקויפט מיט דעם
בעל-הבתישקײט װאס דו האםט אונז אײנגעריכט חאטש אפילו ס׳א־ז
פאר אונז געװען א צו גרויםע יארמעלקע  ,און איצט אויך אז איך
בעטראכט זיך װאס װעל איך טון א שטײגער אײן מענטש אלײן איבער
אװי פיעל חדרים איך װעל דאך שונאי -צױן אראפ פון זינען װי די
אלטע ראפאלאװיטשקע דעם נגידס מוטער װאס זיצמ נאך עד -הױם ביי
מיר אין הויף  .משטײגס געזאגט אײדער דערלעבען איהר עלמער איז
שוין גלײכער װי דער טאטע דײנער עלױ השלום האט געטאן  ,אהוראט
צװײ און צװאנציג טאג אין אב איז ער געשטארבען און הײנט איז
אײן און צװאנציג טאג אין אלול שוין איבערגעגאנגען שלשים װעסט
וד גיט דארפען אפזיצען מעהר אז אײן שעה  ,װארום אז דו ביזט
שיין אין דעם ברויט קאנסט דו דאך ניט אנדערש האםט גענוג ױצא
געװען דערמימ װאס דו האםט געטאן און מיט דײן קומען אהײם האסט
דו איהם עלױ -השלום פערלענגערט די טעג חאטש אויף א ביםעל  ,און
זײ װיסען טאכטער מײנע טײערע אז צװײ שעה פאר׳ן טויט האט דיך
דער טאטע דערמאנט צו גוטען א גוטער מליץ זאל ער זײן פאר דיר
און פאר מיר און פאר כל-ישראל  ,אז ער עלױ השלום האט ניט זוכה
געװען בײ גאט אפילו איבערצולאזען א קדיש האב איך בעשטעלט
חײם -שעיה דעם שמש אט דער װאס דו האסט איהם געשענקט אויף
א בהמה בעת דו ביזט געװען צו גאסט  ,דאס שרײבט מיר זײן זוהנ-
דעל נחום טאקי דעם דאזיגען בריעף ,איך זאג איהם און ער שרײבט,
בעשערט אז זײן טאטע זאל זאגען קדיש נאך דײן טאטען אלע טאג
אין דערפריה און אויפדערנאכט  ,און א לויה האט ער געהאט װײפ
—
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איך ניט אויב דער גרעסטער נגיד בײ אונז האט אמאל געזעהען
אזא לויה  ,און אנ׳ארט האט מען איהם אבגעגעבען אויפ׳ן בית־עלמין
זעהר א בכבוד׳ען דער דרײצעהנטער פונ׳ם אלטען רב  ,פון אײן זײט
ליגט ברוך בער דער שוחט פון דער אנדערער זײט רב שליאמע פון
טעלענעשט און װײטער געהען סאמע נגידים און בעלי־בתים  ,נישקשה
ער האט דאס נעבאך כשר פערדיענט  ,גאט זאל מיר העלפען איך
זאל דערלעבען צום יאהרצײט װעל איך איהם אם־ירצה־שם צאמען
אזוי װי ער איז װערט  ,און איך בעט דיך מײן טײער קינד זאלםט
מיר ראזרעשען פערדינגען חאטש א האלבע דידה ,װארום איך בעטראכט
זיך װאס װעל איך טון למשל אײן מענטש אלײן מיט אזוי פיעל
חדרים  ,און זאלסט מיר שרײבען אפטע בריעף און גוטע װי ביז
אהער  ,װארום דײן ליעבען בריעף װאם דו געזעגענסט זיך דארט אפ
מיט אונז פאר דײן אװעקפאהרען קײן אמעריקע און װאס דו שרײבסט
דארטען דעם טאטען ער זאל למען השם היטען זײן געזונד ביז דײן
צוריקקומען נאך א מאל קיין האלענעשטי איז איהם עלױ השלום ניט
בעשערט געװען צו לײענען  ,װארום עס זעגען איהם דעמאלט שוין
געלעגען שערבלעך אויף די אויגען  ,מע האט מיר דײן בריעף אי־
בערגעלײענט שוין נאכדעם אין שבעה  ,און דאס געלד האט מען מיר
אפגעבראכט אין שטוב ארײן  ,דארפסט מיר שוין מעהר טאכטער־לע־
בען קײן געלד נישט שיקען עס װעט שױן זײן גענוג אויפ׳ן גאנצען
װינטער ביז פסח  ,װארום אז איך בעטראכט זיך װאס דארף איך
משטײנם געזאגט איין מענטש אלײן אײן אלמנה׳ איך בעט מעהר
ניט בײ גאט איך זאל נאר דערלעבען דיך זעהען חאטש נאך אײן
מאל אז דו װעסט קומען אם־ירצה־שם צוריק געזונדערהײד און װײ־
טער דארף איך גארנישט  ,און איך בעט מעהר נישט בײ גאט נאר
דערלעבען דיך זעהען אונטער דער חופה  ,און זײ מיר געזונד און
שטארק און זאלםט ניט װײנען מײן קינד קײן םך אויף דײן טאטען
פל־זמן דו ביזט אין דעם ברויט און זאלסט אפהיטען דײן געזונד,
און הלואי זאל דיר דער אויבערשטער צושיקען דײן גוטען זױוג אין
גיכען און איך זאל עס דערלעבען דו זאלםט דערפרײהען אין גיכע
צייטען דאס הארץ פון דײן מאמע װי איך בעט גאט פאר דיר ביי-
טאג און בײנאכט.
פון מיר דײן געטרײע מאמע װאס קושט דיך טוזענד מאל
לאה ספיװאק.

קאפיטעל דריי און פערציג.
פון מאיר

סטעלמאך צו

זיין

גוטען

פרײנד.

מײן ליעבער טײערער פרײנד!
איך האב אײער ליעבען פריינדליכען בריעף ערהאלטען  .איהר
זיך נאך אויף אמעריקא  ,װאם פאר אלאנד דאם איז ׳ און איך
פרעגט
מיך סײ װי סײ געקליבען אװעקזעצען זיך און בעשרײבען אײך
האב
מדיגה מיט אלע פישטשעװקעס  .נאר איהר װילט דאך
קאלומבוסעם
װיסען  ,אזוי שרײבט איהר אלײן  ,װאס איך מאך ׳ און װאס
קודם
מײן גרישא  ,און װאס מיר אלע מאכען ? װאס זאל איך אײך
מאכט
שרײבען  ,ליעבעד פרײנד  ,אחוץ אונזער שאדען אויף אלע ױדישע
געזאגט געװארען  .דער בבוד ,װאם די צװײ״ גרישא און רא-
קינדער
 ,האבען דא  ,לאזט זיך דען בעשרײבען ? די גאנצע מדינה פון אײן
זע
ביז׳ן אנדערן  ,אלע בלעטער— די גרעםטע  ,די גוײשע— זענען
עק
מיט ײז  .איהר עפענט אויף אפײפער  ,איז באלד גרישא םטעל-
פול
מאך און ראזאליע ספיװאק  ,ראזאליע ספױואק און גרישא סטעלמאך!
הארכען— דארף מען האבען אזכיה  .װער סע פערשרײבט זיך ניט
זײ
אכט טאג פריהער ,דער קושט א בער  .איך װעל אײך זאגען דעם
מיט
אמת— איך װײם ניט  ,װער פון די בײדע האט דא מעהר אויםגענו-
 .מע צורײסט אונז אויף שטיקער  .מיר האבען פריגלאשעניעם פון
מען
װאשינגטאן און פון פילאדעלפיא און פון שיקאגא און פון קאנאדא
פון עק װעלק  .מע רעדט שױן גאר ניט פון קײן געלד  .אײן עק.
און
װיפיעל איהר װילט  ,טוט אונז אוים בױ׳ן העמד ׳ אבי קומט:
נעמט
אײן חסרון גאר ׳ װאס די סמעטענע נעמט אראב דער מענעדזשער,
דער אמעריקאנער פויגעל  ,ימח שמו  .נאר איך פערגין איהם
אט
מיט׳ן גאנצען דארצען  ,װארום ער האט זיך נעבאך גוט אויסגעבײ-
טעלט ביז ער האט אונז אראבגעבראכט  ,קײן עין-הדע ,אזא חאליאס-
-
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טרע  .נאר גארנישט  .דעם טאטענס ירושד , .וױ זאגט איהר  ,װעט ער
ניט דערלײגען  .איהר האט איהם שוין פערזארגט מיט פרגםה  .אײן
שטיקעל איבערשלאג האבען מיר דא געהאט  :ױם -טובים-צײט  .איהר
מײנט אודאי  ,צוליעב פרומקײט? זאלט איהר זיך פאר אמעריקא ניט
זארגען  .אמעריקא איז  ,ברוך -השם  ,אפרײ לאנד  ,נאך פרײער װי
לאנדאן  .יעדער טוט זיך דא  ,װאס ער װיל  .קומס ימים -נוראים,
לויפט אײנער אין שוהל ארײן דאװגען  ,און דער אנדערער געהט אר-
בײטען אין שאפ  .ױם-כפור  ,למשל  ,צו פל -נדרי  ,בעת אײגעם װילט
זיך װײנען אויף די יעלות  ,פערגלוםט זיך דעם צװײטען דוקא געהן
אויף אבאל  ,״ױם  -כפור -באל״ הײםט עס דא  .מע קלויבט זיך צונויף
פײנע ױנגען  ,אײנם און אײנס  ,און מע רופט ארוים דעם בית -דין-
של-מעלה אויף אוכוח און בײ אגלאז ביער מיט אגוײשען קאלבאם
רעכענט מען זיך אב מיט׳ן אלטען ױדישען גאט פאר זײנע פאראד-
קעס  ,פאר זײנע גזירות אין פאר זײנע פאגראמען און מע גיט״איהם
אװעק אפארציע  ,ער זאל האבען צו געדענקען ביז איבער איאהר
כל -נדרי !  .. .אז מע שמועסט א פרײע מדינה  -איז דאך ניט שײך!
הכלל  ,דער איבערשלאג  ,װאס מיר האמן דא געהאט הײנטי-
גען ױם-טוב  ,איז געװען גאר איבער אײן אנדער זאך  .אונזער ראזע
זאל לעבען איז געבליבען איתומה נעבאך  .געשטארבען דער טאטע,
אחזן געװען אין אקלײן שטעדטעל  .מילא  ,געשטארבען — ברוך דײן
אמת  .עם טרעפט זיך  ,ניט דא געדאכט  ,עס שטארבט אטאטע  .זאלט
איהר אבער געװען זעהען  ,װאס דאס מײדעל האט צוארבײט ! קודם
האט זי זיך אבגעזאגט פון זינגען עטליכע נעכט דורכאײנאנד ! װײםט
איהר  ,למשל  ,װיפיעל דער היזק טרעפט אן ? נישקשה  ,איהר מעגט
זיך עס װינשען פערדיענען  ,איך בין אײך אגוטער פרײנד  .װארום
על  -פי קאנטראקט דארפען מיר צאהלען דױפעלט פאר יעדען ארוים-
טריט  ,װאס מיר פערפעהלען  .װאס מע האט איבער איהר ניט צו-
רעדט  .איך און מײן זוהן און דער אמעריקאנער פויגעל  .זי װיל ניט
הערען  ,ניט זעהען  .זי האט זיך נאך גוט אויםגעבײזערט אויך  .או
מע װעט איהר זאגען  ,זאגט זי  ,נאך אמאל ,װעט זי גאר  ,זאגט
זי  ,ברעכען דעם קאנטראקט — און רופט מיך קנאקניםעל .׳ קוים אין
עטליכע טעג ארום האט מען בײ איהר געפועלט  ,זי זאל אויפטרע-
שען  .אגיט  ,װאלט אונז אויסגעקומען נאר אטלויפען פון אמעריקא.
דערפאר האט זי אבער בײ איהר לעצטען אויפטריט געזוגגען אזוי,

שלום׳עליצם.

אז די װענד האבען געװײנט און די ערד האט זיך געשפאלטען  .איך
אלײן  ,אלטער נאר  ,האב געװישט די אױגען  ,און מײן גרישא— פון
איהם שמועסט מען ניטו האט איהר אײך אײנמאל אמעשה  .והשנית,
איז זי זיך מײשב און זעצט זיך אװעק שבעה  .אבער װי אזוי מײנט
איהר שבעה ? פשוט  ,אראבגעװארפען די שיך און אװעקגעזעצט זיך
אויף דער ערד  .״אין גאטעס װילען  ,זאג איך  ,ראזע-לעבען  ,װאם
טוםט דו ? מיר זענען  ,זאג איך  ,צװישען גוײם  ,צװישען קריסטען,
אריםטאקראטען  ,סאמע מאגנאטען  ,מיליארדערען ! ״ .. .װער-װאס ? הערט
יד װאנד? און קײן םך רעדען טאר מען דאך ניט  .אקאפריזנע זאך,
זאל דער אויבערשטער שומר ומציל זײן ! קײן אנדערן װאלט איך
עס ניט געשריבען  .נאר אײך האלט איך דאך פאר אבעל-סוד  .איהר
װעט מײנע בריעף חלילה ניט װײזען קײנעם  .איך זא  :אײך  ,מיר
האבען פון איהר קאלט און װארעמס !  ...שטעלט אײך פאר אסקאנ-
דאל  ,װאס אמײדעל קאן  :געקומען ױם-טוב  ,טוט זי זיך אן און
װיל געהן אין שוהל ארײן  .״װאס איז דאס ?״  -״איך װיל  ,זאגט זי,
מזפיר נשמות זײן ! ״—״סטײטש  ,רוצח׳טע  ,װאס טוםט דו ? װילסט אונז
איבערקוילען דעם האלז? נא דיר אמעסער און קוילעד ...מאכט זי
צו מיר  :״איהר געהט דען ניט ױם -טוב אין שוהל אריין?״— ״גזלנ׳טע!
װאס גלײכסט דו זיך צו מיר ? איך קאן  ,זאג איך  ,געהן אומעמום.
איך קאן געהן אין שוהל  ,איך קאן  ,זאג איך  ,געהן  ,להבדיל  ,אין
טעאטער  ,אבער נישט דו  .עס װעט דאך מארגען  ,זאג איך  ,זײן
אויף אלע בלעטער ! ״—...״נו  ,װאס איז? למאי  ,זאגט זי  ,שעמט זיך
גיט מעלבא  ,עמבריך  ,קארוזא און נאך אכצעהן אנדערע  ,װי זײ?
געהען זײ דען ניט אין קלויסטער ארײן  ,אז סע קומט אונטער א
חגא?״ ...געפעלט אײך דבורים ? מאלט אײך  ,אז מע װיל צוריק,
איז זי נעבאך זעהר גערעכט  .נאר װאם קומט ארויס? מען איז דאך
עפעס ױדען אויף דער װעלט .י טענה אהער  ,טענה אהין— מע קאן
נישט  .אגוי אױ אגוי  ,און אױד איז אױד  .. .אױד איז װאלװעל —
דאס איז מײן אלטע טענה  .בײ ױדען אלײן איז אױד װאלװעל,
איהר פערשטעהט דאך  ,װאם איך מײן  ...איך האב ליעב אױדען,
גלויבט מיר  ,דאם חױת  .און האב ליעב ױדיש טעאטער  ,ױדישע
בלױדעם  ,װײסט איהר דאך  ,און בין אלױביטעל פון זשארגאן  ,און
א שטוב איז בײ מיר א ױדישע  ,און מײן װײב זאל לעבען איז א
כשר׳ע ױדינע  ,און מײנע קינדער זעגען  ,דאנקען גאט  ,ױדען  ,און

באך דעם אלעם מוז איך פריזנאיען  ,אז לאז מײן גרישא אײן מ$ל
פרובען זיך אראבלאזען דאון-טאון״ דאס הײםט — אין דער ױדישער
גאס  ,און אויפטרעטען אויף א ױדישער ביהנע פאר ױדען  ,אדער
ארײנטרעטען  ,להבדיל  ,אין א ױדישער שוהל— איז אײן עק  ,פערפא-
לען די קוה מיט׳ן שטריקעל  ,אויס קאפעלישמאכער .י אוים גרישא
סטעלמאך ! דאם אײגענע איז מיט ראזאליע םפױואק  :לכ -זמן זי האלט
זיך צװישען גוײם  ,חאטש אלע װײםען  ,אז זי איז א ױדיש קינד
לויפען יד רײכסטע ױדען זי הערען זינגען  .קוים אבער האט זי זיך
בענארישט און אראבגעלאזט זיך צו די ױדען — ״ע .י ביזט דו דאך
א נאשבראט  ,היינט װאם איז די מציאה ? ! ״  .״
הקיצור  ,מע האט בײ איהר קוים געפועלט  ,זי זאל חאטש אנ-
טון א געדיכטען שלײער אויפ׳ן פנים — קײן פויגעל זאל ניט װיסען,
אז זי איז געװען אין שוהל . ..װאם זאלט איהר קלערען  ,ליעבער פרײנד,
מיר האבען מיט איהר געהאט צו זינגען און צו זאגען  .איצט האט זי
זיך שוין א ביסעל בערוהיגט  .נאר די ערשטע צײט האבען מיר גע-
׳מײנט  ,מיר װעלען פון איהר דעם שלאג בעקומען  :און מע מוז איהר
נאכגעבען  ,װארום װאם טוט מען ניט צוליעב א קיגד ?
איצט װילט איהד  ,איך זאל אײך א ביםעל בעשרײבען דאס
לאנד? נאך דעם  ,װאם איך האב אײך געשריבען אויבען  ,קאנט איהר
שוין אלײן פערשטעהן  ,אז לאמיך האבען אזא יאהר  ,װאם פאר א
מדינה דאס איז  .איך האב מורא צו זאגען  ,נאר מיר דאכט  ,אז אמע-
ריקא איז גאר ניט אמעריקא  ,נאר ארץ-ישראל  .די ױדען קאנען  ,דאכטמיר  ,גיט בעקלאגען זיך אױף קאלומבוםען  :װער עס װיל און קאן
ארבײטען  ,דער מאכט א לעבען  .איבערהויפט איז דא מוזיקע בחשיבות.
איך בין זיכער  ,אז װען איהר  ,למשל  ,קומט אהער צו פאהרען  ,האט
איהר נישט חרטה  .איהר װעט האבען פרנםה בכבוד און װעט זיך
פיהלען  ,אז איהר זענט צװישען ױדען  .ױדישע גאזעטען זענען דא
לרוב  .פאר אזא לױביטעל  ,װי איך  ,איז דא ממש א גן -עדן  .איך
קאן זאגען  ,אז איך באד מיך אין זשארגאן  ,װי א פיש אין װאסער.
און קומט אויפדערגאכט  ,װייס איך ניט  ,אין װאס פאר א טעאטער
איך זאל געהן פריהער  .נאך שבת׳דיגע װאך טרעט דא אויף א גאסט
אין ױדישען טעאטער  ,עפיס אײנער א ראפאלעסקא פון בוקארעשט ,
זאגט מען  ,אזוינס װי אזעלכס  :עס טוט זיך חשך:
הכלל ,איך בין ,ליעבער פרײנד  ,פון אמעריקא זעהד קאנטעט.

11כ5113131ו־  1/\6חט !סרוגו
11כ
ח  1/1 /\131׳וג 1>11ח 3ו־בז >61ר 1זס

שלום•עליכם .

הלואי װאלט איך שוין דערלעבט עפים א נחת  . ..װארום ם׳איז בײ זיי.,
בײ די קינדער הײםט עס  ,נאך אלץ א מעשה אהן אײן עק  .איך װעל
אײך זאגען דעם רײנעם אמוז— מיט קײן אנדערן װאלט איך פון אזא
זאך ניט גערעדט  ,נאר איהר זענט דאך מײן בעל-םוד  ,זאג איך עם
ליובאװ  ...ממה-נפשך  ,אדער
מיר געפעלט ניט אזא
אײך :
אהער ,אדער אהין  . ..ביז װאנען איז דער שיעור לױבאװ?  . ..איצנז
איז דא א תירוץ  :זי איז אין טרויער  ,א יתומה ,דער טאטע איז גע-
שטארבען  .זי װיל ,זאגט זי  ,געבען א דעפעש דער מאמע  ,זי זאל קו-
מען אהערצוצו קײן אמעריקא  ,און זי  ,אז זי פערקלערט עפיס א זאך,
מעגען שוין פאלען שטײנער פונ׳ם הימעל ! װאס װעט זײן  ,טאמער
קומט זי טאקי אהער צו פאהרען? װאוהין װעלען מיר זיך אהינטון מיט
דעד חזנ׳טע פון האלענעשטי ?— לאמיך אזוי וױסען בײז מיט אײך
אינאײנעם ! אײן שטיקעל נחמה  ,װאם טאמער װעט מיר די חזנ׳טע קו-
מען צו-הילף  ,און אין איהר זכות -אבות װעט מען אמאל ברעכען טע-
לער און טאקי אין אײנװעגם שטעלען א חופה? ...
האט קײן פאראיבעל גיט  ,ליעבער פרײנד  ,װאס איך שרײב אײך
אלץ סעמײנע זאכען  :מע גיםט אוים א ביםעל דאם הארץ פאר א גוטען
פרײנד  ,װערט גרינגער  .איך װער גרוי און אלט פונ׳ם דאזיגען רא-
מאן  .איך קאן אײך גאר אזוי פיעל ניט ארויםשרײבען  .א סך דרינגען
מיר  ,אז איך דארף עם לאזען געהן  ,װי עס געהט  .מע זאגט מיר,
אז איך בין שוין צו א הײםער  ,צו א משוגענער פאטער .י עם קאן זײן.
גאר װאס זאל איך טון? אט אזוי בין איך  .מיך װעט שוין קײנער
ניט איבערמאכען  .זײט-זשע מיר געזונד און גליקליך  .און שרײבט מיר,
אויב איהר מײנט טאקי באמת קומען קײן אמעריקא ? פאר מיר װאלט
דאס געװען  ,קאן איך אײך זאגען  ,א ױם-טוב ! עס װאלט זײן חאטש
פאר װעמען אויםרעדען זיך  .װארום ניט יעדער איז אײן אמת׳ער פרײנד
ניט יעדען קאן נזען פערטרויען דאם  ,װאס איך פערטרויע אײך. ..
און
פון מיר אײער בעםטער פרײנד
סטעלמאך.
מאיר
עיקר שכחתי :בעקאנטע קאן מען זעהען דא אהן אשיעור ..
גאר איך היט מיך פון א בעקאנטען  .אפילו אז איך קום אין א ױדיש
טעאטער  ,מוז איך מיך אויסבעהאלטען  ,רוק אן דאס היטעל און פער-
מיך אין א װינקעלע װאם זאל מען טון? די װיסטע פרנםה . .. :
קלויב
סטעלמאך,
מאיר
=30 =01
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קאפיטעל פיער און פערציג.
אביסעל דין -

וחשבון.

כל-זמן אונזער ױנגער העלד ראפאלעסקא איז געשװאומען מיטץ
שטראם פון לעבען אויף גאטס געגאד און געבל,זנזעט אין דער פינםטער
אלץ װײטער און װײטער  ,האט ער זיך קײנמ ;זל ניט אבגעשטעלט און
קײנמאל ניט אבגעגעבען זיך דץ-וחשבון  ,זיך קײגמאל ניט געפרעגט,
פון װאנען און װאוהין  ,ביז עס האט איהם גיט צוגעשלאגען צו א
ברעג — קײן אמעריקא  .ביז עס האט איהם ניט ארויסגעװארפען אויף
דעם אינזעל  ,װאס הײסט נױ-יארק  .דא האט ער כמעט צום ערשטען
מאל א קוק געגעבען צוריק און דערזעהען די מורא׳דיגע גרויסע
שטרעקע  ,װאס ער חאט דורכגעמאכט פון זײנע ערשטע ױגגעלשע
יאהרען  ,און דעם פונקט  ,װאס ער האט דערגרײכט צו הײנטיגען
טאג — און ער האט געשטוינט.
און געשטוינט האט ער ניט דערויף  ,װאס ער איז א םך דורכגע-
גאנגען  ,װאס ער האט א סך דורכגעמאכט  ,א םך דורכגעלעבט  ,א סך
אויםגעשטאנען און א סך דערגרײכט  .יעדער פון אונז אז ער פיהרט
אונטער א חשבון צו זײן פערגאנגענעם  ,זעהט ער  ,אז ער האט א
היבש ביםעל דורכגעמאכט  ,דורכגעלעבט  ,אויםגעשטאנען און מעהר אדער
װעניגער דערגרײכט  .נײן .זײן איבערראשונג איז געגאנגען פון אײן
אנדער קװאל  .ער האט ניט פערשטאנען  ,פון װאנען האט זיך צו איהם
גענומען כח  ,מוט און ענערגיע דורכצומאכען אזא לאנגע נסיעה ?
װער האט איהם אנגעװיזען דעם דאזיגען װעג ? װער איז געװען זײן
פיהרער ? װי אזוי האט געהײסען זײן רבי? װאו איז געװען זײן חדר ?
און װי אזוי האט אויסגעזעהען זײן סדור ? . . .
ער האט זיך געפרעגט  :װער האט אנגעצונדען אין איהם דעפ
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עדשטען פײער פון קונסט ? װער איז געװען דער ערששער  ,װאס האט
איהם ארויפגעטריבען אויך דער ביהנע ? און װעמענס ליכט האט איהם
געלויכטען אין דער לאנגער פינסטערער נאכט פון זײן נע -ונד זײן
אויף זײן ארטיסטישען װעג ?
און א רײהע פון פיגורען  ,אויף װיפיעל ער קאן זיך דערמאנען,
געהען דורך אײנע נאך דער אנדערער פאר זײנע אויגען  :פריהער ױנגלעך,
קונדםים  ,חדר -דב ־יט  ,מיט װעלכע ער האט געשפיעלט אין ״פערשטע-
לעניש״ צװישען מנחה און מעריב  ,דער רבי זאל ניט װיסען  . . .דער-
נאך אלבערט שטשופאק מיט זײן בעריהמטער טרופע אין האלענעשטי,
און נאכדעם האצמאך  ,זײן ערשטער אינטימער פרײנד  . . .נאך איהם—
דער דירעקטאר פון לעמבערגער חזקה-טעאטער געצעל בן געצעל  ,די
ברידער שװאלב  ,און נאך און נאך— אלץ אזעלכע פארשוינען  ,װאס
ס׳איז  ,דאכט זיך  ,אונמעגליך געװען בײ זײ עפיס צו נאשען  .די
אײנציגע ליכטיגע שטערען  ,װאם האבען זיך יא װען בעװיזען אויף
זײן פינסטערען הימעל  ,זענען געװען סײדען דער םופלער בעני— דער
״מענטש פון בילדונג״  ,װאס האט איהם געעפענט די אויגען ביז צו א
געװיסען גראד  ,דאקטאר לעװױם-לויתן— דער לעמבערגער מעצענאט,
װאס האט איהם אויפגעדעקט גײע װעלטען  ,נאר אז ער האט דערהערט
פון האצמאכען דאם װארט ״געלד״  ,איז ער אנטלאפען  ,װאו דער
שװארצער פעפער װאקסט  ,און דער גרויסער זאנענטהאל  ,װאס האט
זיך  ,װי א מעטעאר  ,בעװיזען פאר איהם נאר אויף א מינוט און באלד
פערשװאונדען געװארען  . . .און װײטער קאן ער זיך ניט דערמאנען
אין קײנעם ניט  ,קײנעם ניט.
אלײן  ,אלײן פון זיך  ,אהן א רבין  ,אהן א םדור  ,אהן אײן
אלף-בית  ,איז ער געװארען דאס  ,װאס ער איז.
אלײן  ,אלײן פון זיך איז אויםגעװאקסען א לעא ראפאלעסקא און—,
אויב ס׳איז אמת  ,װאם מענשען שרײבען װעגען .־; יהם — ,אײן אויפ-
געהענדער גלענצענדער לויכטענדער שטערן אויף דער ױדישער ביהנע.
אונזער העלד האט זיך אבגעשטעלט און גענומען זיך צוקוקען צו
די איבעריגע גרויםע שטערען פון דער ױדישער ביהנע אין נױ -יארק,
זיך נאכפרעגען אויף זײ  :װער זענען די דאזיגע ״סטארס״ ? פון װאנען
שטאמען זײ ארויס ? װאם זענען זײ געװען אמאל ? און ער האט װידער
געשטוינט  .ער האט זיך אנגעהערט אזוי פיעל זעלטענע חדושים מיט
אזעלכע מאדגע ביאגראפיעס  ,װאס װען מע געהט דאס בעשרײבען,
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װאלט יעדע פון זײ געקאנט זײן פאר זיך א בוך פון זעהר הויכען
אינטערעם . . .
און עם איז איהם פערענטפערט געװארען דאס פראבלעם פון זײן
אײגענע לעבענסגעשיכטע  ,געװארען קלאר א םך זאכען  .ער איז גע•
װאהר געװארען  ,אז ם׳איז פארהאן אויף דער װעלט אזעלכע חדרים,
װאו מע לערנט זיך אויס זײן אײן אקטיאר  ,נאר ס׳איז נישטא אזא
חדר בײ ױדען  .אז ם׳איז פארהאן מעצענאטען אויף דער װעלט  ,װאם
געבען אװעק פערמעגענם צוליעב קונסט  ,נאר ס׳איז נאך ניט געבוירען
געװארען אזעלכער בײ ױדען  .נישטא בײ אונז קײן חדר פאר ױדישע
ארטיסטען  ,נישטא קײן רבי  ,נישטא קײן םדור  ,נישטא קײן אלף-בית,
נישטא קײן מעצענאטען  ,נישטא קײן קונסט  .פארהאן בײ אונז טע-
ןזטערס  ,פארהאן אקטיארען  ,פארהאן טאלאנטען  ,פארהאן זשעניאלע
ארטיסטען  ,פארהאן גרויסע ליכטיגע שטערען  ,װאס לײכטען ארוים
װײט-װײט םון דער ױדישער ביהנע ארױס  ,װאס זײער אבשײן דער-
גרײכט אזש אהין  ,צו די אומות-העולם  .און נישט אײן מאל טרעכט
זיך  ,אז זײ  ,די אומות-העולם  ,דערהערען פון אזא שטערן  ,פער־
אינטערעסירען זײ זיך  ,לאזען זיך אראב אין ױדישען טעאטער  ,שמײכלען
זיך צו און דרעהען זיך ארום דעם דאזיגען שטערן אזוי לאנג  ,ביז
זײ נארען איהם אריבער צו זיך— און ער װערט פערלאשען פאר דער
ױדישער ביהנע אויף אײביג  .צו גרוים איז דער נםױן פאר א ױדישען
ארטיםט אדער ארטיסטין ,אז זײ זאלען קאנען בײשטעהן דעם גוײשען
יצר-הרע  ,אויסהערען נישט פון א ױדען אזעלכע קאמפלימענטען  ,װי
למשל  :״אײער פלאץ איז ניט אט דא  ,צװישען ױדען״  . . .״אויף אײך
װארט א ברײט פעלד  ,א גרויםע ביהנע  ,א קריסטליך פובליקום״ . . .
גרוים און מעכטיג איז דער גוײשער יצר -הרע אומעטום  ,ובפרט—
אויף דער ױדישער ביהנע  .זעלטען-זעלטען װער פון די ױדישע שטערען
עס חלומט ניט װעגען פערבלאנזען אמאל אויף דעם ניט -ױדישען הימעל,
און זעלטען-זעלטען װעמען פון די ױדישע אקטיארען עס שפיעלט דאם
גליק  ,ער זאל נאך גרויסער מיה האבען די זכיה ארויסצורײסען זיך פון
זײןאײגען קלײנעם ױדישען קרײזעל און זזרײנטרעטען אין דער גרויםער
ברײטער פרעמדער װעלט ארײן.
אונזער העלד ראפאלעסקא איז געװען יענער גליקליכער  ,װאס
האט געהאט ביד און דוקא אהן מיה ארײנצוטרעטען אין אײנעם פון די
גרעסטע נישט-ױדישע טעאטערס אין נױ -יארק און מאכען אגרויסע
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גלענצענדע קאריערע  .און אויב ער איז אויםגעשטאנען דעם נםױן  ,אויב
ער האט געבראכען דעם יצר-הרע  ,דעם דאזיגען גוײשען יצר -הרע,
און ער האט עם ניט געטאן  ,איז נאר דערפאר  ,װײל עם זענען
ארײגגעטראטען אין זײן לעבען געשעהענישען  ,װאס װערען בעשריבען
אין די נאהענטע קאפיטלעך פון אונזער ראמאן״
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קאפיטעל פינף און פערציג.
אונזער

העלד

געהט

ארום

אין

עולם־התוהו.

די גרויםע נע -ונר׳נע ארטיםטיש־מוזיקאלישע קאמונע ״קלאמער,
שװאלב עט קאמפ .״  ,װאם האט זיך בעריהמט געמאכט אין אמעריקא מיט
איהר ״שטערן פון בוענאם-אײרעס״ און מיט׳ן ״לאמזשער סאלאװײ״,
האט זיך ױם -טוב׳דיג געגרײט צו איהר לעצטען און גרעסטען טריאומף—
צום ארויסטריט פונ׳ם װעלט-בעריהמטען שטערן פון בוקארעשט״ דעם
נײעם ױנגען ארטיסט לעא ראפאלעםקא.
אונזערע אלטע גוטע פרײנד  ,ניםעל שװאלב פון אײן זײט און
מיסטער ניקעל פון דער אגדערער זײט ׳ האבען געטאן אלץ  ,װאס נאר
מעגליך׳ אז דער ערפאלג פון דעם דעבױט זאל זײן א טויט -קלאפ פאר
אלע איבעריגע ױדישע טעאטערס אין נױ-יארק  .צװײ װאכען דורכ-
אנאנד האבען די בחצוצרות-וקול-שופר׳דיגע אנאנסען אין די ױדישע
צײטונגען געפויקט  ,געגראגערט און געטרומײטערט אויף קולי-קולות
װעגען א ױנגען סטאר  ,װאם ״די קעניגץ קארמען סילװא האט איהם
אלײן מיט איהרע הענד געקרוינט ,און דער גרויםער זאנענטהאל האט
געװײנט  ,װי א קלײן קינד ׳ אז ער האט איהם דערזעהען אין דער
ראל פון אוריאל אקאסטא״  .דאס איז געװען די ארבײט פון אוגזער
ק^מבינאטאר ניסעל שװאלב.
און מיסטער ניקעל האט נישט געטאן גארנישט  .ער איז זיך נאר
ארומגעגאנגען מיט די הענד אין די קעשענעס און איגערגעגעבען אין
דער ״קיבעצארני״ פאר אלעמען  ,אז ער האט אײנגעלאדען צו זיך אץ
טעאטער ארײן אויף דעם םפעקטאקל אלע פראמינענטע ״יאהודים״  ,װי
ביזשור און
נײטען
מארשאל ,
דזשײקאב שיף ׳ לואים
פיעל אנדערע  .און אוים׳ן אויער הןןט ער א פאר מעגשען אײנגערוימט

שלום־עליכם.

א סוד  ,אז ס׳איז א סברה  ,אז דער ״גאװערנער״ פון סטײט נױ-יארק
און נאך א פאר הױכגעשטעלטע קריסטען װעלען אויך זײן ביי איהם
הײנט אױפדערנאכט אין טעאטער  .נאר דאס װאלט ער װעלען  ,מע
זאל ניט פונאנדערפױקען איבער דער שטאדט  ,װארום עם זענען שוין
אזוי אויך באלד ניטא קײן טיקעטס אין דער קאסע  .בעת -מעשה האט
איהם דאם פנים געשײנט ׳ די בעקלעך געםלאמט און די גאלדענע צײהן
האבען געבלישטשעט  -א מרה האט זיך ראקקעפעלער  ,קארנעדזשי אדער
װאנדערבילד געפיהלט אויף דער װאלל-סטריט װען ס׳ניט איז אזױ
גליקליך  ,װי עס האט זיך געפיהלט אין יענער צײט מיםטער ניקעל.
דערפאר האט זיך אבער ניםעל שװאלב אין יענער צײט געפיהלט
ניט אזוי פויגעלדיג  .זײן געניאלע קאמבינאציע װעגען געװיסען שדוך
צװישען זײן שװעסטער און ראפאלעםקא האט זיך איהם נאך ניט אײנ-
געגעבען  .אמעריקא איז א לאנד פון האררי-אפ  ,פון ביזנעם  ,טומעל
און טארעראם  .די גאנצע צײט נעמט צו די קאמונע  .רעדען װענען
דעם מיט דער שװעסטער איז ארויסגעװארפען  :זי זאגט  ,ם׳זאל איהם
ניט ארען  ,ס׳איז אונזערע ביזנעס  . . .יענע איז פערנומען גאר מיט
טואלעטען  ,פיקטשורם און נאך אזעלכע זאכען  .און דער ״יאט״ (װי
האלצמאן פלעגט איהם רופען) איז איהם גלאט ניט געפעלען  .זינט מע
איז געקומען קײן נױ-יארק  ,איז ער עפיס ״דאסיג״  ...עפיס געהט ער
איהם ארוס  ,װי א נעכטיגער  ,און פרעגט זיך נאך צעהן מאל א טאג
אויף בריעף  .פון װעמען װארט ער דאס אזױ אויף בריעף? און װאם
פאר געשעפטען האט ער מיט אט דער קאמישער פיגור אין דער רוי-
טער ראטאנדע ( ברײנדעלע קאזאק)  ,װאס קומט צו פליהען אלעמאל
נאר אויף א װיילע און זיצט אב אדער בײ איהם  ,אדער בײ דער
שװעסטער דרײ זײגער-שעה? פרעגען בײ הענריעטען איז אלץ אײנס,
װי פרעגען בײ דער קליאמקע פון טיר  .װאס פערשטעהט זי  ,א גע-
שלײערטע האנדזי  ,משטײנס געזאגט ? און דערצו האט אט דאס נױ-
יארק מיט איהר ערפאלג אויף דער ביהנע  ,מיט׳ן בלאף װעגען דער
פרעמיע  ,װאס זי האט בעקומען אין פאריז אויף דער אויטשטעלונג
פאר שענקײט  ,אזוי שטארק פערדרעהט איהר דעם קאפ  ,אז מע קאן
שוין באלד מיט איהר קײן װארט נישט רעדען  .באלד שיט זי אב
מיט פריסעק  .דער ברודער איזאק זאגט צו איהם  :״פערטשעפע זיך
גיט  ,ניסעל  ,מיט דער דאזיגער טעלעצע — זי איז שוין באלד א קוה,
זי װעט דיך נעמען אויף די הערגער .׳״ ...
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דער ברודער איזאק איז גערעכט  :טאקי א קוה  .װארום װען זי
זאל האבען א קלעפקע אין קאפ  ,װאלט זי ניט אין זינען געהאט אזעל-
כע נארישקײטען  ,װי פאטאגראפירען זיך מיט ראפאלעםקאן אין אבט-
צעהנערלײ פאזעס  .זי װאלט בעסער געזעהען  ,אז ס׳זאל זײן אײנס-
צװײ -דריי — און א חופה  .. .ביז װאנען איז דער שיעור ? מיסטער קלא-
מער זאגט אויך דאס אײגענע  :״באק בײגעל  ,כל -זמן עם הײצט זיך,
אדער װי זאגט דער אײנגעלשמען  :איף ױ װאנט טו דו א טהינג  .נאר
װער איז אײך שולדיג  ,אז איהר זענט אידיאטען ?״ ...
אזוי זאגט מיסטער קלאמער  .אלע מישען זיך ארײן אינ׳ם דאזי-
גען שדוך  .יעדער  ,װער עס האט גאט אין הארצען  ,שטעקט ארײן א
נאז  .למשל  ,נעמט די לאמזשער חזנ׳טע  ,קומט זי אלעמאל צו געהן
אין איהר נײעם אװערקאוט״ װאס דער מאן האט איהר געקויפט אין
געבוירען װערען
װעט שוין
נױ-יארק  ,זיך נאכפרעגען  ,״װען
מ ש י ח ?״  ...װאס מײנט זי דערמיט  ,די ״פרה-אדומה״ מיט׳ן רויטען
פאריק ?  ...און װאס דארף איהר דארען דער קאפ פאר זײער שװעס-
טער מעהר פאר אלעמען ? די דאזיגע חזג׳טע האט דאם א ביסעל פער-
ריסען די נאז  ,זינט איהר מאן  ,דער ״לאמזשער םאלאװײ״  ,איז ארײן
אין די פעדערך און דער חזן אלײן איז שוין אויך ניט דער  ,װאס
געװען  .אמאל  ,אז ער האט נאך געהײםען ״דער לאמזשער חזן״  ,גע-
זעםען אין לאנדאנער װײטשעפעל און געבענקט נאך א קוילעטש  ,איז
ער געקראכען אונטער די נעגעל  ,זיך געהאלטען קלענער פונ׳ם קלענס-
טען  .איצט  ,דנט ער איז אין אמעריקא און הײםט שוין ״דער לאמ-
זשער סאלאװײ״  ,איז איהם שוין ניט צו דערקענען  .קײגמאל האט ער
קײן צײט ניט  .שטעהט מיט דער יארמעלקע אויפ׳ן קאפ  ,מיט׳ן שטע־
קעלע אין האנד און מאכט רעפעטיציעס  ,קאמאנדעװעט מיט דער חא-
ליאםטרע  :״סי-בעמאל  ,פא-מינאר  ,עס-דור״ — א גאנצער מונדערפער -
צער !  ...ער װעט שוין אבאלד ניט װעלען רעדען א װארט מיט ניסעל
שװאלב — חא-חא  ,ער זאל אזוי האבען אלעמענס גוטס ! . ..
אין אזעלכע טרויעריגע מחשבות האט פערבראכט אונזער געניא-
לער קאמבינאטאר די ערשטע צײט אין גױ -יארק און האט זיך געגרי-
זעט מיט׳ן ברודער און מיט דער שװעסטער און מיט די שותפים  .נאר
דאס אלעס האט זיך מיט אונזער ױנגען העלד ,װי אלעמאל  ,גאר גיט
אנגעקעהרט  .ראפאלעםקא האט זיך  ,װי אומעטום  ,ארומגעטראגען אין
דעם מורא׳דיג גרויסען נױ -יארק מיט זײנע געדאנקען און חלומות,
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שלום׳עלינם.

געשפאצירט  ,װי אין א געדיכטען װאלד  ,ארומגעגאנגען אין אײן עולם
התוהו  . ..װאס געהער זיך אן מיט איהם די קאמונע מיט איהרע רעצע■
נונגען  ,רײסעניש און בײסעניש  ,פערעפאלקעם  ,צאנקערײען און דריאז-
געס ? ײאס געהט איהם אן זײן ערשטער דעבױט אויפ׳ן אמעריקאני-
ישען באדען  ,װאם װעט געװים  ,אהן שום ספק  ,אבלויפען מיט׳ן זעל-
בען טריאומף  ,װי אומעטום און װי אלעמאל ביז אהער ? פאר װעמען
דארף ער זיך דא אויספײנען  ,װיבאלד אז אויף זײן דעבױט -אװענד
װעט ניט זײן ״יענע״  ,װאס ער װיל און װאם ער הזזמ אויף איהר
אזוי ארויסגעקוקט ?  . ..און אז ״יענע׳ װעט ניט זײן — דאם װײםט ער
פאר געװיס  .ס׳איז א פערפאלענע זאך  .סון אלע זײנע גאלדענע חלומות
איז ביז אהער ניט מקוים געװארען קײן אײנציגער אפילו • פון אלע
זײנע האפנונגען אויף אמעריקא האט זיך אויםגעלאזט א טײך  ...מאדאם
טשערניאק האט איהם אומזיםט געדרעהט א מח  .עם האט זיך ארוים-
בעװיזען  ,אז פון זיגט ראזא ספױואק איז אין אמעריקא  ,האט די
מאדאם טשערניאק ניט זוכה געװען אפילו אנצוקוקען איהר פנים  .אמת,
די מאדאם טשערניאק האט זיך פערענטפערט פאר איהם  ,אז שולדיג
אין דעם איז איהר נײער ״דזשאב״  ,װאס זי פערנעמט אין דעם טו-
מעלדיגען גױ  -יארק  .זי זאל  ,זאגט זי  ,קאנען זיך ארויסרײסען אויף
א טאג מיט א נאכט צו איהר פרײנדין ראזא ספױואק  ,װאלט שוין גע-
װען אלל -רײט  .נאך שבת׳דיגע װאך  ,זאגט זי  ,האט זי אײן אוים-
גאנגס -טאג  ,װעט זי זיך אראבחאפען ״אפטאון״  .װעט שוין דעמאלט,
זאגט זי  ,זײן טאקי אלל -רײט . . .
און אט אזוי קומט זי אלעמאל צו געהן מיט א נײעם ליגען,
לייגט איהם אב פון טאג אויף טאג  ,זאגט איהם צו אויף מארגען צו
קריגען א פלאץ אין דער אפערא  ,װאו ראוא םפױואק זינגט  ,אדער
אין קאנצערט  ,װאו ראזא ספױואק טרעט ארויס אינאײנעם מיט׳ן
אוים 8בוידעם :
בעריהמטען גרישא סטעלמאך — און עס לאזט זיך
ם׳איז נישט צו בעקומען קײן פלאץ פאר קײן געלד  ,ער זןזל געבען
.אפילו א מיליאן דאללאר ! . ..
די מאדאם טשערגיאק האט זיך איהם שוין אזוי צוגעגעםען  ,אז
ער קאן שוין איהר פנים גיט זעהען  .און ער לאזט זיך אװעק אלײן
אפטאון קויפען א פלאץ אין יענעם האלל  ,װאו ראזא זינגט  .לאזט זיך
אױם  ,אז נעכטען איז זי געװען און הײנט איז זי שוין ניטא אין נױ-
יארק  .זי איז אװעקגעפאהרען אויף גאסטראלען אין דער קאונטרי .װען
ך

-

 -־־ '■־ = — — 232

~ונ

!10=31:

נע־ונד.

װעט קומען— װײםט ער נישט  .״ביזט געװען א שמאטע און א שמא־
זי
װעםט דו בלײבען ! ״— זאגט צו זיך אלײן ראפאלעסקא און עסט
טע
אויף א לעבעדיגען  .ארום איהם דרעהט זיך אום די קאמונע ,דולט
זיך
איהם א קאפ װעגען זײן ערשטען ארױסטריט  .רעפארטערס פון צײטונ־
גען שטעלען זיך איהם פאר ׳ װילען איהם אינטערװױאירען  .״שטיגו־
יטערעס״ שמײכלען זיך צו איהם און מאכען איהם גלענצענדע ״פראפא־
 .און דא קומט הענריעטא און דרעהט איהם א מח מיט איהרע
זישאנס״
און פיקטשורס  .ער װײסט ניט  ,אויף װאסער װעלט ער איז.
טואלעטען
רע געהט אום אין עולם -התוהו.
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קאפיטעל זעקס און פערציג.
מעפיסטאפעל אין
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אקליידעל.

,זאלסט װיסען זײן  ,רײזעל  ,אז איך  ,לײבעל  ,בעני ראפאלא-
װיטשעס זוהן פון האלענעשטי —,געדענקסט איהם דאך ?— בין איך דא
איצט אין נױ-יארק  ,דאון-טאון  ,איין ארטיסט אין ױדישען ניקעל -טע-
אטער  ,און מײן נאמען איז הײנט _ראפאלעסקא .״
אט דאס האט בעדארפט זײן אײגענטליך דער אינהאלט פונ׳ם
בריעף  ,װאס אונזער ױנגער העלד האט פערטראכט אװעקצושיקען צו
מיסם ראזאליא ספױואק  .קורץ און שארף  .װאס האט ער איהד צו
שרײבען נאך?. ..
און אזוי האט ראפאלעםקא טאקי אבגע׳פםק׳ענט בײ זיך און
אװעקגעזעצט זיך שרײבען  .און ער װײםט אלײן ניט  ,פון װאנען עס
האט זיך צו איהם גענומען מאטעריאל  .דאם איז געװען אויב נישט
דער ערשטער ערנסטער בריעף אין זײן לעבען  .אװעלט מיט געדאנ-
קען האט זיך בײ איהם געעפענט  .עם האט זיך געגאסען בײ איהם,
װי פון אקװאל  .זײן גאנצע לעבענסגעשיכטע האט ער אװעקגעלײגט
פאר איהר  ,פון זינט זײ האבען זיך צושײדט  ,םון יענער פישופדיגער
נאכט  ,די נאכט פון דער שרפה אויף ״גאטס גאס״ אין האלענעשטי,
ביז צו הײנטיגען טאג  .אלץ האט ער איהר בעשריבען  .אלסדינג
װאס ער האט איבערגעלעבט און אויסגעשטאנען אויף זײן ארטיסטישען
װעג  ,אלע זײנע חלומות און האפנונגען  ,מחשבות און געפיהלען,
פרײדען און לײדען ...
נײן  .דאס איז ניט געװען קײן ליעבע-בריעף  .דאס װארט
,ליעבע״ האט זיך קײן אײנציג מאל ניט ארויםגעריסען פון זײן פע-
דער  .צו באנאל  ,צו װאכעדיג װאלט דא אויסגעזעהען דאס װארט
,ליעבע״  .צו הײליג זענען געװען בײ איהם די םעדעם  ,װזןס האבען
—
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צונויפגעבונדען איהר נאמען מיט זיינעם  ,זײער בײדענם פערגאנגענע
מיט׳ן איצטיגען  .און טאמער האבען זיך ארויסגעהאפט בײ איהם װא־
רעמע װערטער  ,זענען זיי געװען אײנגעהילט  ,ארומגעװיקעלט  ,פער־
שטעלט.
רעדענדיג פון יענער זומערדיגער אויםגעשטערענטער נאכט אין
האלענעשטי  ,װען דער הימעל האט גערעגענט מיט שטערען  ,האט ער
זי געבעטען  ,זי זאל זיך דערמאנען  ,װאם זי האט איהם דעמאלט גע־
פרעגט װעגען די פאלענדיגע שטערען  .און זי זאל זיך דערמאנען,
ניט,
פאלען
אזשטערען
װאם ער האט איהר געענטפערט :
ש ט ע ר ע ן ב ל א נ ז ע ן  ...און זי זאל זיך דערמאנען שוין אין אײן
װעג  ,װזזס װײטער איז געװען  .זי זאל זיך דערמאנען  ,װי זי איז
אמאל געגאנגען צו א ציגײנערין  - ,ערגיץ אין א קלײן שטעדטעלע אין
גאליציע אדער אין דער בוקאװינא איז דאס געװען— אז די ציגײנע־
רין זאל איהר װאראזשען  ,װארפען אויף קארטען  .װאם האט איהר
דעמאלט געװאראזשעט יענע ציגײנערין? צי האט איהר די ציגײנערין
טראגען
שטערען  ,וואס
בלאנזענדע
נימ דערמאנט װעגען
קאבען זיך גיט
אנדערע און
אקעגען דאם
איינס
זיך
צונוי פקומען? .
פערשטעלט האט איהר ראפאלעסקא געשריבען זײן בריעף  ,אײג־
געװיקעלט אין אלעגאריעם און אנצוהערענישען  ,און פינטעלעך אםך
האבען זיך געפונען אינ׳ם דאזיגען בריעף  ,פינטעלעך  ,פינטעלעך  ,אהן
ןזשיעוד פינטעלעך ! . ..
צום םוף בריעף האט ער זי געבעטען  ,עם זאל זי ניט װאונ־
דערן  ,װאס ער רעדט מיט איהר דורך אבריעף און איז נישט געקו־
מען צו איהר אלײן  .ער האט דאם גישט געטאן איבער צװײ זאכען:
ערשטענס  ,האט ער געהערט  ,אז מע קאן צו איהר גלײך גיט צו-
טרעטען  .מע דארף זיך מעלדען פריהער צו אײנעם עפים אמיםטער
באהרמאן און מע דארף איהם זאגען #װער מע איז און מפח װאם
פאר א״ביזנעסם״ .׳ (דאם װארט ״ביזנעסס״ האט ער גענומען אין
גענזענפיסלעך און דרײ מאל אונטערגעשטראכען און גאך צוגעשטעלט
אגרויםען אויסרופצײכען)  .און ,צװײטענם  ,האט ער איהר געגעבען
אנצוהערען  ,אײדעל און װידעראמאל מיט פינטעלעך  ,אז ער האט
נזורא  ,טאמער װעט ער שטערען עמיצען פון ״יענע לײט״  ,װאס
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געפינען זיך איצט ארום איהר און װאס טרעטען ארויס אינאײנעם מיט
איהר אויף דער ביהגע מיט אזוי פיעל ערפאלג ...
דא האט אונזער ױגגער דיפלאמאט מיט אפױן געגומען דאס
װארט ,לײט״ אין דער מעהרצאהל  ,חאטש עס װײםט אמינדםט קינד
אין נױ-יארק  ,אז מיט מיםם ראזאליא ספױואק טרעט ןןרויס נאר אײן
גרישא םטעלמאך . ..
אך ׳ ״גרישא םטעלמאך״ !— דער דאזיגער נאמען פלאנטעט זיך
אונזער ױנגען העלד פאר די אויגען שוין פון אצײט און לאזט איהם
נעבאך ניט שלאפען  .״ווער איז ער ? װאס איז ער? װי אזוי זעהט
ער אויס ?״ ...װיפיעל עס זאל איהם ניט ציהען צו רײזלען  ,װאלט
ער אבעלן געװען זיך זעהען פריהער מיט אט דעם גרישא סטעלמאך,
זזאטש אנקוקען איהם םון דערװײטען  ,װאם פאר א פנים ער האט.
אלעמאל  ,װען ער רערהערט דעם דאזיגען נאמען  ,טוט איהם א
שטאך אין הארצען  ,װי מיט א נאדעל  .און דערצו האט איהם די
מאדאם טשערגיאק פארבײגעהענדיג ארײנגעלאזט אגריל אין אויער
ארײן  ,אז זי װײסט פאר קלאר  ,אז אט דער גרישא סטעלמאך און
ראזא ספױואק זענען חתן -פלה און אז הײגט-מארגען איז בײ זײ
חתונה ...
װי קומט דאס  ,װאס ברײנדעלע קאזאק האט גענומען אויף
זיך די ראל פון מעפיסטאפעל ? אט װי אזױ דאס איו געשעהען  :איהר
גאנצער מײן איז דאך געװען מעהר ניט אז נקמה  .נוקם זײן זיך אין
איהר ילוטיגען שונא  ,אין האצמאכען  .איהר צװעק איז געװען—
אװעקנעמען בײ איהם די פרימאדאנא שװאלב און אריבערנארען אהער
דעם ,יאט״— און קוים איז דאס איהר אבגעראטען  ,הײנט װאס בע-
דארף זי נאך ? איך בעט אײך זעהר  ,זי איז טאקי מחויב צו פער-
ז$רגען דעד װעלטם תכלית? װאו שטעהט דאס געשריבען  ,אז זי
בעדארף זיך אײנרײסען פאר אראפאלעסקא? פאר ארײזעל ספױואק?
לאזען זײ זיך שלאגען קאפ אן װאנד ! אסך מענשען זענען עפעם
פארהאן אויף דער װעלט  ,װאם זארגען זיך פאר דער מאדאם טשער-
ניאק ? לאז זי  ,אשטײגער  ,הײנטיגען טאג  ,חלילה וחס  ,פערלירען
איהר ״דזשאב״— װער װעט זיך ארומקוקען אויף איהר אין דעם דא-
זיגען זודיגען קעסעל  ,װאס הײסט נױ-יארק ? פון די מאנסבילען איז
אבגערעדט  .אויף זיי װאלט שוין לאנג געמעגט קומען א חלירע  ,עם
זאל זײ אויסשטיקען אײנציגװײז  ,ס׳זאל גיט בלײבען פון זײ קײן
■— ו>*]! =
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שריד ופליט ! נאר נעמט אפילו אזא מיידעל  ,װי אט די ראזא ספי-
װאק  ,וואס זי איז מיט איהר געװען װי צװיי שװעסטער  ,אינאייגעם
געװען נע -ונד ,אינאײנעם געטראגען שטשופאקס גלות  ,אינאײנעט גע-
געםען  ,כמעט אין אײן בעט געשלאפען —,קומט זי צו איהר איצט אין
ניו -יארק מיט א װיזיט— לאזט מען זי ניט צו ! שרײבט זי איהד ארײן
עטליכע װערטער  :״ראזענױ  ,נשמה׳נױ  ,די מאדאם טשערניאק װיל
זיך מיט דיר זעהען״  -ענטפערט מען איהר ניט ! שרײבט זי איהר
ארײן נאך א מאל— ענטפערט מען איהר װידער נישט ! קומט צו פאה-
רען ראפאלעסקא קײן נױ-יארק ,פאהרט איהם ארויס די מאדאם טשער-
ניאק אקעגען  ,חאפט איהם ארום קושען  ,נעמט איהם ארײן צו זיך,
װי אײן אײגענעם  ,קיכעלט איהם  ,גיט איהם אװעק די נשמה _ איז
ער נאך ניט צופרידען  .באשר װאם איז ? ער װ $לט װעלען  ,זי זאל
איהם אראבברענגען די ראזא ספױואק מיט דעם גרישא סטעלמאך בײ-
דע אויף אײן בעזעם  . ..״אט די מאנסבילען  ,הערט איהר  ,ברענען
זאלען זײ אײך אלע אויף אײן פײער  ,אז סע שפארט זײ צו  ,איז
ערד װער צושפאלטען און הימעל עפען זיך  :האב צייט אביסעלע,
מײן טײערער ראפאלעסקא  .לאמיר זיך פריהער אביסעל אנרעדען.
װאס מאכט עפיס האצמאך  ,פערחאפט זאל ער װערען? און דאס
מכוערדיגע שװעסטערל זײנס  ,מיט׳ן קאפ זאל זי אנלײגען ? און די
אלטע שקאפע ,די מאמע זײנע? נאך לעבט זי  ,די מכשפה?״...
אזוי שמועסט זיך אויס ברײנדעלע קאזאק מיט איהר ױנגען
פרײנד ראפאלעסקא און זי פערשטעהט ניט  :״װאם בלאזט זיך עפים
אזוי אט דער יאט? װאם מאכט ער אנשטעלען? װאס שפיעלט ער עם
פאר איהר אטראגעדיע און װאם חאפט איהם אזוי אװעק דער גוטער
יאהר פאר דער םפױואק?״. ..
און דערמאנט זיך
ברײנדעלע
קאזאק אן דער םפיװאק  ,ברענט
אין איהר אפײער  .זי קאן איהר ניט פערגעסען דעם בזױן מיט׳ן
פערדרןזם  :סטײטש  ,סטײטש .י מע זאל זי  ,די מאדאם טשעדניאק,
ניט װעלען אויפנעמען ! ניט צולאזען  ,ניט ענטפערן אפילו איהר אויף
איהרע בריעף _ און װער ? אחזנ׳ס אמײדעל  ,װאס האט גיט לאגג
פערמאגט אײן פאר פערמערעזשעטע זאקען  :באשר דאם מזל האט
איהר געשפיעלט— זי איז גרויס געװארען -נו ,איז װאס ? מע מעג
טאקי זײן גרויס און בעריהמט און רײך און אלסדינג  ,נאר יענער
איז אויך ניט קײן הונד  .אז מע פליהט צו הויך  ,פאלט מען אראב.
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שלום< עלי נם ,

מע האט שוין געזעהען אזעלכע זאכען  .אט איז הענריעטא שװאלב
אויך אצרימאדאנא  ,אויך בעריהמט  ,מע פויקט װעגען איהר אויך גע•
נוג אויף די בלעטער  ,און אז זי טרעט ארויס אויף דער ביהנע  ,טוט
זיך חושך  —,פונדעסטװעגען  ,זאל זי האבען אזא יאהר  ,װי פראסט
און לײטיש און צוגעלאזט זי איז צו איהר  ,װי אשװעסטער  ,װי
אײן אײגענע שװעםטער  .דעריבער איז איהר די מאדאם טשערניאק
אויך געטרײ  ,װי אשװעסטער  ,װײסט בײ איהר אלע סודות  ,קומט
ארײן צו הענריעטען אלע טאג  ,װען זי האט נאר צײט  ,אויף א
װײלע  ,און מע זיצט און מע שמועםט  ,און מע שמועסט  .תמיד איז
בײ זײ פארהאן  ,װאס צו רעדען  .אחױתי מע רעדט אזוי לאנג,
ביז עם הױבט אן װערען פינסטערליך  .דעמאלט טוט זיך די מאדאם
טשערניאק אפאטש איבער די פעטע ליטקעם און אחאפ אויף זיך די
רויטע ראטאנדע  :״אשלאק איז איהר  :אדונער האט זי דערשלאגעןן
שוין שטאק-נאכט ! ״— און ברײנדעלע קאזאק לאזט זיך געהן טאנצענ-
דיג איבער די גאסען פון גױ-יארק  ,חאפט אקאר און פליהט-פליהט
צו איהר דזשאב אין טעאטער איײן  ,און אין מח פלאנטעט זיך איהר
אשענער אמעפיסטאפעלשער פלאן װעגען אגיכער חתונה (צװישען
הענריעטען און ראפאלעסקאן)  ,נײן  .לאז איהר נאמען ניט הײםען
ברײנע טשערניאק  ,אויב ם׳װעט ניט זײן קײן חתונהן עס װעט זײן
אפרײליכע  ,אגעהויבענע חתונה  .די בלעטער װעלען פויקען  ,אין דער
קיבעצארני װעט מען רעדען  ,און זי  ,די מאדאם טשערניאק  ,װעט
זײן די הויפט־מחותנת׳טע— פון װאסער צד ? פון כלה׳ס צד? צי פון
חתנ׳ס צד? נײן  ,פון בײדע צדדים  .און יז װעט חאפען אטענצעל,
חי-חי  ,מיט אט דעם װערגעלעץ ניסעל שװאלב  .און חברה אקטיארעו
װעלען זיך עס אנ׳שכור׳ן  ,הוליען און טאנצען בױ׳ן װײםען מאג
ארײן  .נאכדעם װעט זי קומען אהײם  ,װעט זיך באלד א ועקזעצען
און אװעקשרײבען אשען מעפיסטאפעלש ברױועל צו דער ראזע ספי-
װאק און איהר אבגעבען מזל-טוב  . ..אדער שא  ,אפשר ניט אזוי,
אין די העכםט-אינטערעסאנטע און שפאנענדע ראמאנען  ,װאס די מא-
דאם טשערניאק לײענט זיך אן אויף די בלעטער  ,פיהרט זיך אנ-
דערש  :מע דאדף מאכען אזױ  ,אז רןזזע זאל דוקא בעקומען אײן
איינלאדונג בעצײטענר נאר אנקומען זאל זי פונקט אין דער מינוט,
װען חתן -כלה שטעהען שוין אונטער דער חזפה  :ער טוט איהר אן

נע  -ונד.

דאם פינגערל און זאגט איהר דעם געװיסען ״הרי את״  ...פאלט ראזע
חלשות  ...װערט אטארעראם  .. .קומט צו לויפען איהר חתן ( דער ױנ-
גער סטעלמאך) און יאגט זיך ארײן אקויל גלײך אין הארץ ארײן״•
פאר װאם קומט דעם ױנגען סטעלמאכען אקויל אין הארצען ארײן״
זאלט איהר ניט פרעגען  .אמענש  ,אז ער האלט בײ נוקם זײן זיך,
קוקט ער ניט ׳ װער ס׳איז שולדיג״ װער ם׳אױ אומשולדיג  ,און עם
.גיםט זיך בלומ אזוי װי װאסער.
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מ
שלום־עליבם ,

קאפיטעל זיבען און פערציג.
ברײנדעלע

קאזאק—

ןןשדכנ׳טע.

דאס איז געװען מיט א פאר טאג פריהער  ,אײדער דער נײער
שטערן פון בוקארעשט  ,לעא ראפאלעסקא  ,האט בעדארפט צום ערשטען
מאל אויפטרעטען פאר׳ן נױ-יארקער פובליקום  .אלע הכנות  ,רעפעטי-
ציעם און פארבערײטונגען זענען שוין געמאכמ געװארען  .פון טעאטער
האט מיסטער ניקעל געגעבען צו װיסען אלע צװײ מינוט צו דער קא-
מונע דורכ׳ן טעלעפאן  ,אז ס׳איז אלל-רײט  ,אז ס׳איז שוין באלד גיטא
קײן טיקעטס אויף ראפאלעםקאס ספעקטאקל  ,אז מע רײםט פון די
הענד  ,אז ס׳איז א געשלעג בײ דער קאסע  ,אז ער האט מורא  ,מע
זאל איהם ניט צוטראגען דאס טעאטער  ,אז מע ברעכט שוין די טי-
רען  . ..די קאמונע האט זיך אבער װינציג -װאס איבערגעשראקען פאר
די דאויגע אלע שרעקליכע ידיעות  .מע האט געװאוםט גאנץ גוט  ,אז
די גרעסטע העלפט פון דעם  ,װאס מיםטער ניקעל זאגט  ,מעג מען
גלײך אװעקגעבען דער װאנד  ,א דריטחלק ארײנװארפען אין ים ארײן
און דאס איבעריגע אװעקשענקען פאר ארעמע לײט . ..
פון דער קאמונע זענען געװען אין דער הײם נאר די ברידער
שװאלב  ,מיםטער קלאמער און דער לאמזשער חזן ( .ראפאלעסקא און
הענריעטא זענען געגאנגען זיך פאטאגראפירען אין א נײער פאזע) .די
שטימונג פון דער קאמפאניע איז געװען אין יענער צײט דוקא ניט
קײן געהויבענע  .נישט װײל די ביזנעס זענען געגאנגען שלעכט .אדרבה,
עס האבען זיך ארויסגעזעהען גרויסע גלענצענדע אויסזיכטען  .די אקציעס
פון דער קאמונע האבען זיך געהויבען פון טאג צו טאג  .נישט-מעהר
עם האט דא געפעהלט דאס  ,װאס עס פעהלט אומעטום און אלעמאל
אײניגק״ט  ,שלום
אין יעדער מענשליכער געזעלשאפט  :אחדות ,
ז=
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ושלוה  .װאםאײנער האט געזאגט  ,האט דער אנדערער געדרונגען
קאפויר  .יעדער האט פון זיך געהאלטען אײן עולם ומלואו און יענעם
מבטל געװען גאר אינגאנצען  .למשל  ,דער עלטערער פון די שװאלבס
(ניםעל) האט זיך בעריהמט  ,אז דאם איז אינגאנצען זײן קאמבינאציע.
װען ניט ער מיט זײן אידעע  ,װאו װאלטען זײ איצטער געװעןז און
מיסטער קלאמער האט גע׳טענה׳ט ,אז װען ניט ער מיט זײן קעשענע,
װאלטען זײ איצט אלע בעדארפט נעמען די טארבעם און געהן איבער
די הײזער  .האט איהם דער לאמזשער הזן אבגעהאקט די פליגעל און
א זאג געגעבען  ,אז קײנער שטעהט שוין ניט איצט אין זײן קעשענע.
מע קאן זיך שוין בעגעהן  ,ברוך-השם  ,אהן זײן הילף  .און װער
שמועסט  ,ער  ,דער לאמזשער חזן  ,קאן שוין אודאי בעשטעהן זײן
שטעדטעל.
דאם האט שוין אלעמען פערדראסען  ,אפילו דעם ױנגערען פון די
שװאלבס (איזאקען)  .איז ער ארוים מיט זײן פה -קדוש און א פרעג גע-
געבען בײם חזן  ,צי געדענקט ער נאך דעם לאנדאנער װײטשעפעל
מיט׳ן גאםען קעלער און מיט׳ן גרויםען אוױוען  ,װאם איז אויסגעגאנ-
גען נאך א שטיקעל האלץ און נישט געזעהען פאר זיך קײן פול טע-
פעל קײנמאל  ,אחוץ שבת און ױם-טוב  ,אי דאס— אז דער ברודער
האט איהם צונויפגענומען א פאר שיללינג בײ גוטע לײט מיט װײכע
הערצער ? ...
פערשטעהט זיך  ,אז אזא קאפוליער אנצוהערעניש האט דעם חזן
ניט געשמעקט  .האט ער דערמאנט שװאלבען גאנץ אלעגאריש ,אז זײן
ארט איז אין טעאטער אונטערן הימעל און זײן עובדה איז קלאפען מיט
די הענד  ,ניט מיט דער צונג . ..
דעם חזן,
האט זיך איזאק שװאלב ניט געפוילט אבצוענטפערן
אויך אלעגאריש  ,אויך פערשטעלט  :אז אויב עס װעט קומען די צײט.
װאס זײנע הענד װעלען דארפען קלאפען  —,און עם קאן זעהר זײן
אז איצט איז די רעכטע צײט —,װעט שוין דעמאלט זײן אז אך און
װעה דעם לאמזשער חזנס בארד און א קלאג צו זײנע פיסקעם ! . ..
אודאי װאלט געקאנט דערפון ארוים א שטיקעל ספעקטאקל  ,װען
מע קומט נישט ארײן מיט א ידיעה  ,אז עפיס א לײדי איז געקומען
און פרעגט זיך נאך.
— א לײדי ? צו װעמען? צו מיר ?
אלע פיער מאנספארשויגען האפען זיך אויפגעחאפט.

ש ל ו ש • ע ל י כ ם.

— די לײדי פרעגט זיך נאך אויף מיםטער שװאלב דעם עלטערען.
האט זיך אויפגעהויבען ניםעל שװאלב  ,זיך צורעכט געמאכט דעם
טואלעט  ,אויפגעעפענט די טיר און  ...ער האט אויסגע׳בטל׳ט אלע בײזע
מיםטע חלומות.
דערועהען  ,אז ניסעל שװאלב איז איבערראשט  ,האט די לײדי,
ברײנדעלע קאזאק ( דאם איז געװען זי)  ,געמאכט א גאנץ פײנעם קניק־
סען און געלאוט װיסען  ,אז יז האט איהם צו זאגען זעהר א װיכטיגע
זאך.
— א ביזנעס?
— א ביזגעס.
— א סוד ?
— א םוד.
װיבאלד א ביזנעס און א סוד  ,דארף מען די לײדי ארײנבעטען
אין א בעזונדער חדר און אויסהערען איהר ביזנעם מיט איהר סוד.
פערשטעהט זיך  ,אז ברײנדעלע קאזאק האט אנגעהויבען מיט א
לאנגער הקדמה פון מײט  ,לערך פון דער צײט  ,װען זי איז נאך גע-
װען א פרײלין און האט זיך נאך נישט געקאנט אפילו מיט שטשופאקען,
פערחאפט זאל ער װערען  .דעמאלט האט זיך איהר נאך אפילו ניט
געחלומט  ,אז זי װעט אמאל זײן אין קאלאמבוסעם מדינה און פער-
טרעטען אזא ״דזשאב״  ...דאס הײסט  ,זי בעקלאגט זיך ניט חלילה אויף
איהר מזל  .זי װײםט  ,אז ס׳איז דא א סך אזעלכע  ,װאם װאלטען זיך
װינשען האבען איהר דזשאב  ,װארום װי אזוי ם׳ניט איז  ,האט זי נאך
אפאר דאללער אבגעשפארט פון אמאל  ,ניט קײן סך  ,נאר אבי זי
דארף גיט אנקומען צו יענעם און קאן מאכען א לעבען . ..
ניסעל שװאלב האט געזעהען  ,אז די ליידי איז אװעק א ביםעל
צו װײט  ,האט ער זיך ענטשולדיגט  ,װאס ער האקט איהר איבער סא-
מע אין מיטען  ,עס פרעהט איהם זעהר  ,זאגט ער  ,װאס זי דארף ניט
אנקומען צו יענעם און װאם זי קאן מאכען אלעבען  ,ער זאל אזוי
האבען אלעמענס גוטם  .נאר װאס דען ? ער איז הײנט זעהר ביזי.
ם׳איז בײ זײ הײנט ,זאגט ער ,סאמע יאדיד  :עס טרעט אויף אויף דער
ביהנע זײער פרעמיער  ,לעא ראפאלעסקא.
— װעגען איהם טאקי בין איך דאס געקומען צו אײך —,האט
איהם ברײנדעלע קאזאק א זאג געגעבען  ,און גיסעל שװאלב האט איהר
א קוק געגעבען אין איהרע קלײנע יאפאגישע אויגעלעך און איהר פער-

בע־ובי♦

שװיצט רויט קײלעכיג לבנה -פױם און האט זי א פרעג געגעבען האלב
ערנםט  ,האלב פלומרשטדיג:
— צום בלײשטיפט ז
— װאסער בלײשטיםט ?
— איך מײן  ,צום בײשפיעל  ,װאס קאנט איהר מיר זאגען װע-
גען לעא ראפאלעסקא ?
— װאס איך קאן אײך זאגען װעגען ר$פאלעסקאן? גיט מיר
אקארשט אײער האנד.
— נאט אײך מײנע בײדע הענד״
און ברײנדעלע קאזאק האט זיך פריהער אויםגעװישט דעם פער-
שװיצטען רויטען פנים און נאכדעם האט זי צוגערוקט איהר שטוהל צו
זײן שטוהל אזוי נאהענט׳ אז ניםעל שװאלב האט דערפיהלט א װארעמ-
קײט און אײן אראמאט פון מיענטע -טראפען און פאטשולי-זײף  ,אויםגע-
מישט מיט א שארפען ריח פון שװײס און פון ױנגע ציבעלקעם  ...זי
האט איהם איבערגעגעבען װי װײט מעגליך אין קורצען״ אז זי איז
ניט מעהר װי א שדכנ׳טע  ,נאר א שדכנ׳טע אהן א שום אינטערעם .איהר
גאנצער אינטערעס בעשטעהט אין דעם ׳ װאם זי איז אגוטער םרײנד
הענריעטען  .עס מעג איהר אנגעהן חאטש האלב׳ װאס זי װינשט איהר.
און אויב ער ׳ ניםעל שװאלב ,װיל׳ אז זײן שװעםטער  ,הענריעטא
שוואלב  ,זאל טראגען דעם נאמען דאפאלעסקא  ,דארף ער זעהען,
אז דאס זאל געשעהען װאס גיכער  ,װארום טאמער ניט ׳ װעט זײן
שפעט ...
בײ די לעצטע װערטער האט זיך ברײנדעלע קאזאק אבגערוקט
מיט איהד שטוהל אויף א פאד מעטער  ,אויםגעװישט נאך א מאל דאמ
פערשװיצטע לבנה-פנים  ,אװעקגעשטעלט אויף שװאלבען איהרע קלײ-
נע יאפאנישע אויגעלעך און געשמײכעלט מיט שטארק צונויפגענומענע
ליפען  ,װי אמענש ׳ װאס װײםט עפים א זעהר װיכטיגע זאך ׳ נאר ער
קאן דאס נישט ארויסגעבען מיט קײן װערטער ...
װיפיעל ניםעל שװאלב האט זי ניט געמאטערט  ,זי זאל איהם
זאגען׳ װער און װאם און װען ; װיפיעל ער האט זיך איהר ניט גע-
שװארען מיט אלע זײנע שבועות , :״װי זי זעהט איהם א שװימענדי-
גען״ , ,עך זאל אזוי האבען אלעמענם גוטם״  ,״װי ס׳איז אײן אוױוען
שון .גאט״ ׳ ׳׳ אז ניט  ,זאל ער זיך דערװערגען מיט׳ן דאזיגען טיש״ —.
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שלום  .ע ל י צם ,
ברײנדעלע קאזאק האט זיך אײנגעהילט אין איהר רויטע ראטאנדע —
און גוד־בײ!
— פתח שין — שא ! _ האט זי איהם געזאגט שוין אויף דער
שװעל  ,ארױפגעלײגט א פינגער אויפ׳ן מויל  ,מיט א ברײט שמײכעלע
איבער איהר ברײטען פנים  ,און בעװיזען איהם אלע איהרע זעלטען־
געזונדע װײסע צײהן  — .געדענקט  -זשע  ,װאס מע רעדט צו אײך :
װאס פריהער  ,איז געזינטער  ,און פתח שין — שא  ,און גוד־בי. .. !.,.
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קאפיטעל אכט און פערציג♦
לאה

די

חזנ׳טעאין ניו  -יארק.

עס איז מעהר זוי נאטירליך  ,אז אזא ״לױביטעל״ פון ױדיש
טעאטער  ,װי דער סטעלמאך איז  ,זאל זײן פון די ערשטע  ,װאס איז
געפלויגען זעהען און הערען דעם גײעם ״שטערן פון בוקארעשט״  .א
װאונדער איז נאר  ,װי קומט דאס  ,ער זאל זיך אײנשטעלען אראב•
ברענגען מיט זיך יד ״קינדער״ (גרישען מיט ראוען)  ,װאם ער האלט
זײ  ,װי מיר װײסען  ,אין א פושקעלע  ,האט מורא זײ װײזען פאר
דער װעלט  ,ובפרט נאך אינ׳ם ױדישען גױ-יארק  ,דאון-טאון  —,דארט
קאן זײ אודאי  ,לויט זײן טעאריע  ,שאדטען א גוט אויג  ...בכדי צו
פערענטפערן דאס דאזיגע רעטעניש  ,װעלען מיר זיך מוזען אויף א
װײלע אומקעהרען װידעראמאל צוריק צו אונזער העלדין פונ׳ם ראמאן,
זעהען  ,װאס איז פארגעקומען מיט איהר אין דער לעצטער צײט.
פון סטעלמאכס בריעף צו זײן גוטען פרײנד געדעגקען מיר  ,אז
ראזא האט געהאט געזאגט  ,אז זי װיל אויםשרײבען קײן אמעריקא
איהר מאמע  ,װאס איז ניט לאנג געבליבען אײן אלמנה נאך איהר מאן,
ישראלי דעם חזן  .געזאגט און געטאן  .ראזא ספױואק איז ניט די,
װאס האט ליעב לאנג טראכטען  .און עס האבען אנגעהויבען פליהען
דעפעשען פון נױ-יארק קײן האלענעשטי אזוי לאנג  ,בױ ם׳אױ ניט
געקומען קײן תשובה פון לאה די חזג׳טע  ,אז זי פאהרט  .פערשטעהט
זיך  ,אז די חזנ׳טע איז געװען אויסער זיך פון די דאזיגע דעפעשען.
זי האט גערעכענט  ,ניט אנדערש  ,אז מיט איהר טאכטער האט זיך
עפיס געטראפען אײן אומגליק  ,אדער זי איז חלילה פארבײ  ,״װארום
װאס דען טארבאניעט מען מיט דעפעשען  ,װןזס קאסט א רענדעל א
װארט?״ לאה די חזנ׳טע האט זיך נאצדעם אלײן מודה געװען פאר
איהר טאצטער  ,אז װען ניט דאס  ,װאלט זי בפירוש ניט געחאפט זיך

'

שלום״עליבם♦

קומען צו פאהרען קײן אמעריקא  .״װארום  ,ערשטענס  ,װאס האט זי דא
ביט געזעהען ? והשנית  ,װאס װעט זײן מיט דער באמבע ? '
— מיט װאסער באמבע ?
— מיט דעם נגיד׳ם דירה  ,װ$ס דו האסט מיר אנגעהאנגען אין
האלענעשטי  ,האסט דו געזעהען א ביסעל ! ס׳זאל חאטש זײן משך-צײט,
װאלט מען אפשר געקאנט קריגען א שכן  ,חאטש אפילו בײ אונז אין
האלענעשטי זענען דא װינציג בעלנים אויף אזעלכע פאלאצען  ,םײדען
אפשר צװישען קריסטען  .זענען זײ הײנט ביי אונז אין דער בעסא-
ראביע  ,ניט דא געדאכט  ,אזעלכע רשעים  ,ןןז עס װאלט שוין געמעגט
אויף זײ קומען א מגפה.
אזוי פערענטפערט זיך לאה די חזנ׳טע  ,שיט און שיט און לאזט
אויס מיט איהר געװעהנליכען ״האסט דו געזעהן א ביםעל ! ׳
מע קאן זאגען פאר געװים  ,אז אונזער ראזא ספױואק האט שוין
געדארפט חרטה קריגען אויפ׳ן גאנצען עסק  ,װארום דעמזעלבען טאג,
װאס די מאמע האט געדארפט קומען צו פאהרען ,איז שוין שיער ניט ארויס
א שטיקעל קאנפליקט צװישען איהר און גרישא סטעלמאכס פאטער .אלם
פראקטישער מענש  ,האט זי סטעלמאך א פרעג געטאן  :״װאס רעכענט
זי  ,למשל  ,צו טון מיט איהר מאמע?״ האט איהם ראזא דערויף נישט
געענטפערט גארנישט  .נײן  ,זי האט איהם נאר בעשענקט מיט אײן
קוק פון איהרע שװארצע ציגײנערישע אויגען  .דאס איז אבער געװען
אזא קוק  ,װאס הלואי װאלט זי איהם שוין בעסער אבגעזידעלט .מאיר
סטעלסאך האט נישט ליעב  ,אז ראזא שװײגט שטיל  .דאם איז א שטיל-
שװײגען פון א ים  ,אײדער ער צובײזערט זיך  .דאס איז א שטיל-
שװײגען פאר א בורע  ...און ער חאפט זיך צו פערענטםערן  ,אז ער
איז חלילה דערמיט ניט אויסען קײן זאך  .ער מײנט נאר  ,װזזס װעט
זײן מיט א סטאנציע  ,און דער עיקר— ״װאס װעט די ארעמע מאמע
אכל׳ען  ,עסען הײסט עם?״ ...
ראזא האט איהם פערשטאנען.
_ א ? ד א ס מײנט א ױד?
און נישט לאנג געטראכט  ,חאפט זי זיך אויף  ,קליגגט אן ,מע
זאל איהר צוגרײטען די רגע דעם אויטאמאביל  ,װעט זי זיך אראב-
חאפען אויף א װײלע דאון-טאון— בעשטעלען א ױדישע סטאנציע מיט
א כשרער קיך פאר דער מאמע.
— דער שומר ישראל איז מיט אונז .י נאך דאס פעהלט מיר !?
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מאיר סטעלמאך האט זיך אױםגעחאפט  ,וױ א מענש  ,װאם מע
האט איהם אבגעקאכט מיט זודיג װאסער  ,אדער אבגעגאסען מיט ברע-
נענדיגען עםיג  .ער האט לאנג געארבײט און גערופען דעם זוהן צו
הילף  ,ביז ער האט קוים געפועלט ביי ראזען  ,אז זי זאל בעסער זי-
צען אין דער הײם .ער  ,מאיר סטעלמאך  ,װעט זיך שוין אלײן מטריח
זײן דאון -טאון  .ער װעט שוין אלײן דינגען אײן אנשטענדיגע סטאנ-
ציע פאר איהר מוטער און װעט שוין אלײן זעהען  ,אז ס׳זאל זיין  ,װי
מע זאגט אין אמעריקא  ,אלל -רײט.
און ס׳איז געװען אלל -רײט  .נישקשה  ,מאיר סטעלמאך האט מיט
דער חזנ׳טע געהאט צו זינגען און צו זאגען  .א גליק  ,װאס ער האט
א גוטען פרײנד  ,פאר װעמען ער קאן אויסגיסען דאס הארץ חאטש
אויף פאפיר  .האט איהם מאיר סטעלמאך אװעקגעשריבען א בריעף אויף
דרײ גרויםע בויגען פאפיר  ,װי זײן שטײגער איז  ,פון אלע פיער
זײטען  ,געדיכט און מיט גאנץ קלײנע אותױת׳לעך  ,אויסגעגאסען פאר
איהם אלע צרות  ,יסורים און הארצװעהטאג  ,װאס ער איז אויסגעשטא-
נען פון דער האלענעשטער חזנ׳טע  .שטעלט אײך פאר  ,אז ער האט
איהר געמוזט אלײן דינגען א סטאנציע און דוקא בײ א בעסאראביער
ױדען  ,א שוחט  ,און בעקאנט מאכען זי מיט אלע ״נעקםטראריגע״ שכנות,
קױפען איהר צװײ פאר ״סעקאנדהענדיגע״ לײכטער אויף ליכט -בענ-
טשען  .און לאה האט דוקא געװאלט ,אז די לײכטער זאלען זײן מעשע-
גע  ,װײל זינט זי איז א בעל  -הבית׳טע  ,אזוי זאגט לאה און שװערט
זיך בײ דער טאכטער ,האט זי געבענטשט ליכט נאר אויף מעשענע לייכ-
טער — געה װארף אװעק אלע ביזנעם און זוך איהר אויס אויף איםט-
בדאדװיי צװײ פאר מעשענע לײכטערן מאיר סטעלמאך האט נעבאך
גוט געשװיצט  ,ביז ער האט זי פערזארגט מיט איהרע בענטשליכט .זענט
איהר שוין פארטיג ? דארף מען איהר געהן זוכען א שוהל אויף צו
דאװנען  .פארטיג געװארען מיט דער שוהל  ,לאזט זיך אויס  ,ןזז זי האט
איהר קרבן -מנחה איבערגעלאזט איי גרױם אײלעניש אין האלענעשטי
בײם אײגבינדער — געה זוך אויף א ױדישען מוכר -םפרים און קויף איהר
א קרבן  -מנחה  .הײנט מיט׳ן עסען װאס ער האט געהאט  ,אײדער ער
האט איהר געקריגען דעם אמת׳ען רעסטאראןן װארום אינ׳ם ערשטען
רעסטאראן  ,װאם ער האט זי ארײנגעפיהרט  ,האט מען איהר אוים׳ן
אנדערן טאג פארגעלײגט עפיס א מין מאכל  ,װאס ס׳הײםט ״ברעקפיש״.
האט זי געזאגט  ,אז פיש װעט זי עםען  ,נאר ניט קײן ״ברעקפיש״ —
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װארום װער װײסט  ,טאמער איז דאס ראקעס?  .. .טענה׳ט מען מיט
איהר  ,אז ס׳איז ניט קײן ראקעס און ניט קײן פיש  ,ס׳איז גאר פלײש,
און עס הײסט ניט ״ברעקפיש״  ,עס הײםט ״ברעקפעסט״— ״אנבײםען״.
זאגט זי— עם מעג שוין הײסען װי עם װיל זיך  .זי האט קײנמאל ניט
געגעסען קײן מיאוםקײט און װעט הײנט אויך ניט עסען.
הכלל  ,מאיר סטעלמאך האט זיך מיט איהר אנגעפרעגט מפטיר.
נאר װאס טוט ניט א טאטע צוליעב א קינד ? >ןז ערשטענס  ,װיל ער
ניט  ,אז ראזא זאל זיך ארומפיהרען מיט דער מאמע איבער דער ױ-
דישער העםטער-םטריט— נאך דאס פעהלט איהם ! און צװײטענס ,האפט
ער  ,אז אין דער חזנ׳טעס זכות װעט זיך אויספיקען׳ אם-יױצה -שם,
דער שדוך  ,און אפשר נאך גאר אין גיכען ...
אמת  ,ער האט די ערשטע צײט געהאט מיט דער חזנטע אליין
גענוג װאס צו טון  ,שיער געשפיגען מיט בלוט  ,ביז ער האט בײ איהר
געפועלט  ,זי זאל מסכים זײן צום דאזיגען שדוך  .גוטע יאהרען  ,אז
סטעלמאך בעדארף זיך אנװארפען מיט זײן גרישען  ,אויסשלאגען א
קניהע ערד פאר א האלענעשטער חזנטע  ,זי זאל אײנשטימען אויפ׳ן
שדוך ! נאר װאס טוט ניט א טאטע צוליעב א קינד ? די חזנטע  ,פער-
שטעהט איהר  ,האט זיך אװעקגעשטעלט אײנמאל פאר אלעמאל  :דער
בחור איז טאקי א פײנער בחור  ,מע קאן ניט זאגען  .און א פערדיענער
איז ער אויך  .״װער זאגט דען  ,אז נײן ? נאר װאם קומט ארויס  ,אז
ער איז נעבאך א כלי-זמר  ,האסט דו געזעהען א ביסעל ! ״ טענה׳ט נע-
באך םטעלמאך  :אויף אלע ױדען געזאגט געװארען— זײן זוהן איז אזוי
א כלי-זמר  ,װי ער איז ארב  ...זאגט זי  :װאס דען טוט ער ? ער
שרײבט ספרים ?  . ..גיט ער איהר צו פערשטעהן  ,אז זײן זוהן איז
איין ארטיסט  .ענטפערט זי איהם  :דרײסיג מאל ארטיסט  ,קוים שפיעלט
ער אויפ׳ן פידעל  ,איז ער א כלי-זמר  .טאקי א פײנער בחור און א
פערדיענער  ,״װער זאגט דען  ,אז נײן ? לאז איהם גאט צושיקען זײן
זװג ,װי ער פערדיענט  ,האסט דו געזעהען א ביסעל  .און איהר טאכטער
זאל דער אויבערשטער בעשערען עפיס אנדערש  ,װארום איהר מאן
עלױ השלום האט אלײן ניט געשפיעלט אויפ׳ן פידעל  ,און זײן טאטע
האט ניט געשפיעלט אויפ׳ן פידעל  ,און זײן טאטענם טאטע האט ניט
געשפיעלט אויפ׳ן פידעל״— אז מע שמועסט א חלירע פון א ױדינע,
אױ דאך ױט שײך!
דערפאר אבער״ אז סטעלמאך האט שוין געפועלט בײ איהר,
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׳ האט ער געפונען אין דער חזנ׳טע
אז זי זאל אײנגעהן אויפ׳ן שדוך
שװער געװען ,ביז מע איז מיט איהר
אײן אמת׳ען אוצד  .עס איז נאר
זאך  .קוים אבער האט זי נאך א
אלײן פארטיג געװארען מיט דער
ארויסגעזעהען  ,אז דער בחור
קורצער צײט גאכדענקען און נאכקוקען
 ,האט זיך די חזנ׳טע נאסיאדעט
איז פאר רײזלען אנגעמאסטען זאקוציע  :אײנמאל פאר אלעמאל—
אויף דער טאכטער  ,װי א גוטע
הוליען ? אין זײער משפתה האט זיך
ביז װאנעט איז דער שיעור צו
זאל חלילה פערזיצען ביז׳ן גרויען
נאך ניט געטראפען  ,אז אמײדעל
זאל איצטער לעבען  ,װאלט ער געװארען
צאפ  ...ער ׳ עלױ השלום ,
געזאגט ,אז ס׳איז מןהשמים . ..
ברײטער װילענגער  .ער װאלט זיכער
 ,ער ׳ עלױ השלום  ,האט ניט
נאר אז גאט האט איהם געשטראפט
יאהר ׳ חאטש זוכה זײן ׳
זוכה געװען ׳ זאל זי ׳ איהר צו לענגערע
איהר זינדיגען גוף  ,האסט דו געזע־
פל־זמן יד פים טראגען אויף זיך
הען אביסעל ! . ..
לאנג מאריך זײן ׳ ליעבער פרײנד׳
״בקיצור ,װאס זאל איך אײך
גאט ׳ און איך דאנק איהם
מיר האבען אגרויסען גאט ׳ אשטארקען
ער האט מיר צוגעשיקט אהער די
און לױב איהם אלע טאג ׳ װאס
דעד טאכטער אין קאפ ארײן  .זי װעט
דאזיגע ױדינע אויף צו פיקען
ביז עס װעט זיך אױספיקען  ,און
איהר אזוי לאנג פיקען און פיקען״
צושיקען א מזל-טוב  ,און אפשר בע-
איך װעל אײך מסתמא אין גיכען
צו אונז אויף חתונה  ,אדער קײן
טען ׳ איהר זאלט קומען צו פאהרען
׳ קײן נױ-יארק״ און איהר װעט
לאנדאן  ,אדער אפשר נאך אהער
און װעט אוגז מסתמא גיט אבזא-
דאך אודאי זײן אגוטער ברודער
עס שוין ׳ רבונו של עולם  :ד ...
גען  .נאר— אוי .׳ װי דערלעבט מען
װעלכע מאיר סטעלמאך האט פער-
דאס זענען די װערטער ׳ מיט
און הארצעדיגסטע מליצה-בריעף צו
ענדיגט אײנעם פון זײנע גרעםטע
זײן אמת׳ען גוטען פרײנד.

קאפיטעל נײן און פערציג.
מ ז ל  -ט ו ב .י
עס איז אײן אויםגעפרובטע זאך אין דער װעלט  ,אז אגוטע
בשורה קומט קײנמאל ניט  ,װען מע װארס אויף איהר  ,נאר תמיד
אומגעריכט.
מאיר םטעלמאך איז זיך געזעסען בײם שרײבטיש  ,בײ זיך אין
האטעל  ,און געשריבען אבריעף אהײם  ,צו זײן פלונית  .ער האט זיך
געקלאגט פאר איהר אויף דעם לאנד אמעריקא ,װאם שטעקט אזויװײט,
אבגעריםען פון דער גאנצער װעלט  ,און אויפ׳ן טומעל מיט׳ן הו-הזנ
מיט׳ן טארעראם  ,װאס דא איז— אײן אמת׳ער יאריד .י און איבערהויפט
האט ער זיך געקלאגט אויף די קינדער ,װאס סע ציהט זיך בײ זײ דאם
עסק אזוי לאנג.
״ װאם זאל איך דיר שרײבען  ,זוגתי היקרה  ,עס האלט נאך
בײ זיי גאר פון פארענט —,האט מאיר סטעלמאך זיך מתודה געװען
פאר זײןװײב  —.עם איז בײ זײ א מעשה אהן אײן עק  ,א לאנגע
קרענק  ,אפערצויגענעױל  . . .״
״לױבאװ״ האט ער  ,אפנים  ,געװאלט אװעקשטעלען  ,האט מען
איהם איבערגעשלאגען סאמע אין מיטען מיט אקלאפ אין טיר,י
— קאם אין .י— האט אויםגערופען סטעלמאך אויף ענגליש מיט׳ן
ױדישען אקצענט און מיט אײן ״אזלא-גרש״-טראפ  ,אזוי אז פונ׳ם ״קאם
אין״ איז אויסגעקומען ״קאמען״  ,און פונ׳ם ״קאמען״— ״קוימען״  ,װי
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דער שטײגער איז פון אונזערע ברידער אומעטום צו פערױדישען די
ארטיגע שפראך  .און עס זענען ארײגגעקומען די קינדער ( גרישא און
ראזא)  ,בײדע אנגעטאן אין ספארט -קלײדער און בײדע מיט שײנענדיגע
פנימער און גלאנצענדיגע אויגען:
_ פאפא  ,אונז קומט מזל-טוב . . .
די ערשטע מינוט איז סטעלמאך געבליבען װי פאראליזירט און
בלאס  ,װי דער טויט  .ער האט נאך קײנמאל ניט געזעהען זײן גרי-
שען אזוי גליקליך  ,און אויך ראזא הןןט נאך קײנמאל נישט געהאט
אזא שײנענדיג פנים  ,װי אין יענעם פריהמארגען  .בײדע קינדער האבען
געבליהט  ,װי די שענע בלומען אין פריהלינגסצײט  .דער פאטער איז
ניט געװען בכח צו ריהרען פונ׳ם ארט  .האט ער נאר געביטען די
אויגען פון גרישען אויף ראזען און פון ראזען אויף גרישען  :״שוין-
זשע איז דאס געשעהען?״  . . .עם האט איהם אזש בעשלאגען א שװײם .
ער האט אבגעזיפצט  ,זיך אנגעשפארט אויפ׳ן שטוהל און קוים
צרויסגערעדט:
— אזוי ? עס קומט אײך  ,זאגט איהר  ,מזל-טוב ? הערט -זשע,
װאס -זשע שװײגט איהר ? װאס -זשע בין איך געבליבען זיצען  ,װי א
לײהמענער גולם ? קומט-זשע אהער  ,װעל איך אײך אבגעבען מזל -טוב.
און מיט די װערטער חאפט ער זיך אויף  ,נעמט ארום די קיג-
דער אײנציגװײז  ,האלזט זיך מיט זײ און קושט זיך מיט זײ  ,און
בעמערקט גאר גיט  ,אז עס שטעהען איהם טרערען אין די אויגען.
דער זוהן  ,װעלכער איז אלײן אויך געװען ניט װינציג אויפגע-
רעגט  ? ,אט בעמערקט דעם טאטענס טרערען:
— װאם -זשע איז דער געװײן  ,פאפא?
— איך װײן דען ? — זאגט דער םאטער  ,װישענדיג די נאסע
אויגען  — .װער האט דיר געזאגט  ,אז איך װײן  ,נארעלע ?
— נײן  .חם-ושלום  .װער זאגט דען  ,אז איהר װײנט ?— רופט
זיך אן ראזא מיט א געלעכטער  —.איהר װײנט ניט  ,נאר עם גיסען
זיך בײ אײך טרערען  ,װי בײ מײן מאמע  ,אז עס קומען אן די
װײנענדיגע טעג  . . .װיבאלד אזוי  ,הײנט װאס װעט שוין מײן מאמע
זאגען,אז זי װעט געװאהרע װערען פון דער גדולה?  .. .גרישא ! מיר
פאהרען צו דער מאמע . . .
דעם פאטערס הארץ װערט בײ מאיר סטעלמאך שיער ניט צו-
גאנגען פאר תענוג.
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— צו דער מאמע  ,צו דער מאמע !  -חזר׳ט איבער מאיר סטעל-
מאך ראזאס װערטער  ,און נעמט ארומלויפען איבערן חדר  ,זיך טאפען
אין די קעשענעם און זוכען  ,ער װײסט אלײן ניט װאס  .פאר גרוים
אימפעט האט ער גאר פערגעסען  ,אז ער דארף קײבלען קײן לאנדאן,
צו זײן װײב  ,װעגען דער דאזיגער גליקליכער בשורה  .און ער האט
זיך אויפגעזעצט אינאײנעם מיט די קינדער אין זײער אויטאמאביל און
מע איז אװעק אלע דרײ אין ױדישען נױ -יארק  ,דאון -טאון  ,צו לאה
דער חזנ׳טע — אבגעבען איהר מזל  -טוב .
לאה די חזנ׳טע איז יענעם פריהמארגען  ,װי אלע אינדערפריה,
געזעםען איבערן קרבן  -מנחה  ,געהאלטען אין מיטען דאװנען  ,בעת צו
איהר אכסניה אין דעם ױדישען נױ -יארק איז צוגעפלויגען מיט א
ירגזון א גרויסארטיגער מאטארקאר מיט א שװארצען מענשען  ,אנגע-
טאן אין װײסע איבערגעקעהרטע שטיװעל.
דאס איז אמת  ,אז אין נױ  -יארק איז אײן אויטאמאביל און א
נעגער עפים נישט אזא נײעס  ,װאס זאל אחיסרופען חדושים  .נאר
פאר ױדישע קינדער  ,װײםע  -חברה׳ניקעם  ,אין דער ױדישער גאס  ,איז
דאס א שטיקעל געשעפט  .ס׳איז דא  ,װאם צו בעטראכטען  ,פון װאס
צו רעדען  ,װאס א גלעט צו טון  .און דעם שװארצען מענשען מיט די
װײסע איבערגעקעהרטע שטױועל ארויםשטעלען א צונג — דאס האט דזןך
גאט אלײן געבאטען  .א גליק  ,װאס ס׳איז פארהאן א שאפער מיט
מורא׳דיגע ברילען אויפ׳ן דאשעק  ,װאס קאן געבען האלז און נאקעןן
אניט װאלטען חברה זיך געװים ארױפגעחאפט אויפ׳ן משונה מורא׳דיגען
װאגען  ,װאם זעהט אוים  ,װי אלעבעדיגע חיה אויף רעדער  ,און
װאלטען געװיס זיך געגעבען א פאהר דורך איבער דער שטאדט _ לא-
זען זײ זעהען  ,די ױדען פון דער העםטער -סטריט  ,א רוח אין זײער
פאטער און מוטער ארײן!
צום אלעם ערשטען איז פון אויטאמאביל ארויסגעשפרונגען םטעל-
מאך דער פאטער  .ער האט געװאלט די מצוה  :אנזאגען דער חזג׳טע
די גוטע בשורה און אבגעבען איהר דעם ערשטען מזל -טוב  .ער איז
ארײנגעפלויגען צו איהר  ,װי א װיכער:
— גוט מארגען אײך  ,מזל -טוב ! איהר װײםט  ,מיר זענען
מחותנים!
סטעלמאך האט גערעכענט  ,אז די חזנ׳טע  ,דערהערט אזא בשורד,.
װעט זי זיכער אװעקלײגען דעם סדור אויף א זײט און װעט װערען
=ופ= בפ
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אויסער זיך  .צום סוף האט ער א טעות געהאט  .וי האט איהם א װײז
געגעבען אויף אשטוהל״ ער זאל זיצען אװײלע״ און אלײן האט זי
זיך אװעקגעשטעלט מיט׳ן פנים צו דער װאנד  -שמונה-עשרה  .סטעל-
מאך האט זיך אװעקגעזעצט בײ אזײט  ,און אויך די קינדער  ,אז זײ
זענען ארײנגעקומען מיט׳ן ברײטען גוט-מארגען  ,דערזעהען די חונ׳טע
שטעהן מיט׳ן פנים צו דער װאנד  ,האבען זײ זיך אױך געמוזט אװעק-
זעצען און אבװארטען  ,ביז זי װעט אויםשטעהן שמונה -עשרה און אב-
זאגען תחנון  .און ערשט דעמאלט  ,אויםגעהערט דעם מזל-טוב  ,האט
זי פעבויגען אבלעטעל אינ׳ם קרבן-מנחה און זיך ןןנגערופען צו די
קיבדער אזוי צו זאגען:
— מזל -טוב אײך און מיט מזל זןזלט איהר לעבען  .לאז גאט
געבען  ,ס׳זאל טאקי זײן שוין אין א גוטער שעה א מזל׳דיגער  .װארום
װאם דען איז דער תכלית פונ׳ם מענשען  ,האסט דו געזעהען א ביסעל?
אז דער אויבערשטער גיט קינדער  ,דארף מען האבען פון זײ נחת.
שלעכט איז נאר דעם  ,װאס ליגט אין דער ערד  .ער  ,עלױ השלום,
זאל איצט זײן אט אדא . . .
לאה די חזנ׳טע האט בעהאלטען דאס פנים אין פארטוך .
— די טויטע לאזט צו-רוה  ,מחותנת׳טע .י— האט איהר סטעלמאך
איבערגעשלאגען די רײד  ,געװאלט זי אויפמונטערן —.לאמיר בעסער רע-
דען אצינד פון עפיס פרײליכערעס . . .
די חזנ׳טע האט אויפגעהויבען אויף איהם איהר פעררויטעלט
פנים מיט די פערװײנטע אויגען:
— פרײליכערעס ? װעמען ס׳איז פרײליך  ,און װעמען ם׳אױ או-
מעטיג  ,האםט דו געזעהען אביסעל ו װעמען עם לאכט זיך  ,און װעמען
עס װײגט זיך  .װעמען עס קלעמט דאס הארץ  ,און װעמען עס גלוםט
זיך חאפען א טענצעל  .װי מיר זאגען אינ׳ם ונתנה-תוקף . . .
די חזנ׳טע האט זיך ערשט געקלויבען אװעקלײגען א מענה-לשון
און אבשפיעלען איהר מחותן א װיװאט  ,װי עם געהער צו זײן .האט
זיך אבער ארײנגעמישט די טאכטער  ,װאס איז געװען יענעם פריה-
מארגען מאדנע פרײליך •
— מאמע ו דעם ונתנה -תוקף לאז איבער אויף ראש-השנה  .איצט,
אז דו האסט זוכה געװען  ,דײן טאכטער איז אפלה געװארען  ,און
דו אלײן ״ האסט דאך מיך דערויף צוגערעדט  ,אויב ניט ארויפגעפיהרט,
ן= = = =וח -חו־־=—^=•=?21(3 — ==<1
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דארפען מיר צוקלערען  ,װי אזוי מיד זאלען םערברענגען אמבעסטען דעם
דאזיגען טאג מיט דעם דאזיגען אװענד.
— קינדענױ ! װאס איז דא שײך צו קלערען ?— האט זיך יד
חזנ׳טע ארויסגעזאגט איהר מײנונג  — .מע בעדארף צונויפרופען מענ-
שען  ,שרײבען תנאים  ,ברעכען טעלער  ,מע איז דאך עפים ױדען אויף
דער װעלט  ,האסט דו געזעהען א ביסעל!
נאר װי ביטער איז נעבאך געװען דער חזנ׳טע אויםצוהערען פון
איהר טאכטער  ,אז קײן מענשען דארף מע ניט רושען  ,קײן תנאים ניט
שרײבען און קײן טעלער ניט ברעכען— עס איז שוין בײ זײ איין
אבגעמאכטע זאך  ,זײ האבען זיך ערקלערט אלס חתן-בלה  ,און דאם
איז אלעם.
מיט פערװאונדערטע אױגען האט יד פרומע מוטער בעטראבט דאס
דאזיגע שענע גרויסארטיגע גליקליכע םאר און איז געװען ניט אינגאנצען
בעפרידיגט  .טאקי אלסדינג גוט  ,אלסדינג םײן  ,אלסדינג קײן עין-הרע
ניט  .זײ זענען בײדע ױנג און שען און רײך און בעריהמט  .דאנקען
דעם לעבעדיגען גאט  .זי האט צו איהם קײן טענות ניט  .נאר װאם װאלט
גאט געארט  ,למשל  ,אז ס׳זאל צוגעהן בײ זײ א ביםעל מעהר ױ-
דישליך  ,אויפ׳ן אלטען ױדישען שטײגער ? װאלט דען ניט שענער
געװען א מנין ױדען  ,טאקי אמת׳ע ױדען  ,הײמישע  ,מיט בערד און
מיט היטלען  ,זאלען זיך ארומדרעהען אין שטוב ? עס זאל זײן אויך א
רב און א חזן און א שמש  ,דער רב זאל מקבל קנין זײן  .דער חזן זאל
לײענען די תנאים  .און דער שמש זאל געבען א שלײדער אין דער
ערד ארײן דעם ערשטען טעלער  ,און דער גאנצער עולם זאל אויס-
רופען  :״מזל-טוב ! ״ װאס איז די שענקײט אין דעם  ,װאס חתן-כלה
הענגען אײנם בײם אנדערן אויף דער האנד ? דער חתן געהט אהן
א היטעל  ,און אפילו דער טאטע זײנער  ,דער מחותן — איהם איז אויך
שװער דאס היטעל אויפ׳ן קאפ  .א װיסטע מדינה אט דאס אמעריקא !
אזוי טראכט זיך די פרומע חזנ׳טע און לאזט אוים איהר פערבי-
טערט הארץ אויף איהר מחותנ׳ס קאפ  ,למאי ער געהט אהן א היטעל.
זי רופט זיך אן צו איהם :
— מילא ױנגװארג  ,אז זײ פיהרען זיך אזוי הפקר׳דיג  ,איז גאר-
ניט  .הײנטיגע װעלט  ,װי איהר רופט עם אן  ,ארטיסטען  .אבער איהר,
א ױד מיט א בארד  ,האסט דו געזעהען א ביסעל! . . .
בײ די װערטער האבען אלע זיך איבערגעקוקט  :סטעלמאכס
£ײ= םפ
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.בארד האט די לעצטע צײט געחאפט פונ׳ם בארבער א מיאוסען אב-
שניט  ,אזוי אז ם׳איז נאר געבליבען א םימן פון א בארד  .און אלע
האבען זיך צולאכט  ,אויסער דער חזנ׳טע  .זי האט אויך אויפגעהויבען
איתרע פרומע אויגען און דערזעהען איהר מחותנ׳ס איבערגעבליבען
שטיקעל בארד  ,האט זי מעהר נישט געזאגט גארניט  .זי האט נאר א
זיפץ געגעבען  ,איבערגעמישט א בלעטעל אין קרבן -מנחה און גענומען
זאגען שטילערהײד און גיך און מיט א ניגון:
— שומר ישראל שמור שארית ישראל ואל יאבד ישראל האומרים
שמע ישראל . . .
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קאפיטעל םופציג.
אגליקליכער

טאג.

הצלחה און שלים-מזל— דאס זענען אזעלכע געםט  ,װאס קױם
פערקלויבען זײ זיך צו עמיצען  ,בעזעצען זײ זיך פעסט און פערגע-
סען דעם זײ -געזונד  .אמענשען  ,אז עם הויבט אן געהן  ,איז קײן
קאטאװעס ניט!
מאיר סטעלמאך איז געװען אײנער פון די גליקליכע  ,װאם די•
הצלחה האט זיך צו איהם פערקליבען און געשפיעלט אהן אײן אוים-
הער  .םײ געלד  ,םײ כבוד האבען זיך װי געגאסען פונ׳ם הימעל,
זיך געריםען און געקראכען צו איהם אין שטוב ארײן  .איהם האט גע-
פעהלט איצט נאר אײן זאך  :דערלעבען א נחת אין זײן זוהן— און ער
האט איהם דערלעבט.
אויב עס האט זיך געפונען װען עס איז אמאל אויף דער װעלט
אגליקליכער פאטער  -איז דאס געװען יענעם טאג געװיס ניט קײן
אנדערער  ,נאר דער גליקליכםטער פון אלע םאטערם  ,מאיר סטעלמאך.
ער האט נישט געפיהלט די ערד אונטער זיך  .עס האט איהם געטרא-
גען אין דער לופטען  .פאר גרויס נחת האט ער גענומען די קינדער
און איז אװעק מיט זײ אין דער גרעםטער ביזשוטערי  ,זיך געהײסען
בעװײזען די פײנסטע דײמאנטס און געבעטען ראזען  ,זי זאל זיך
אויסקלויבען דאם בעסטע און דאס טײערסטע אויף זײן רעכענונג—
,ניט זשאלעװען זײן געלד״  .און ראזא האט איהם צוליעב געטאן  .זי
האט איהם געשטעלט צום צעטעל  ,װי עם געהער צו זײן  ,״ניט גע-
זשאלעװעט זײן געלד״.
זײן׳ 8ז
מאיר סטעלמאך האט זיך יענעם טאג געמוזט מודה
דאס איז איהם דאס ערשטע מאל אויף זײן לעבען  ,װאס ער טראג-
זשירט געלד מיט אזא ברײטער האנד און מיט אזא גרינג הארץ.

ח־הד.
ם׳איז  ,דאכט זיך  ,גאר ניט געװען אזא זאך אויף דער װעלט  ,װאס
זאל זײן יענעם טאג בײ איהם צו טײער צוליעב ראזען  .״דושינקע:
ע־ חצי המלכות !״— האט ער איהר געזאגט אויף לשון  -קודש פאר גרויס
פרײד און פערטײטשט אויף ױדיש  :״דאס טעלערל פונ׳ם הימעל !״. . .
נאכ׳ן עסען  ,אז ם׳איז געװען כטוב לב המלך בײן  ,דער פא•
טער םטעלמאך איז געזעםען בײ זײן זוהן אין אװײכען פאטעל,
האלב-צושפיליעט  ,מיט א האװאנא-סיגאר אין מויל  ,און סטעלמאך דער
זוהן איז ארומגעגאנגען הין און צוריק איבערן צימער און געפאנטא-
זירט אויף זיין אלטער סטראדױוארױס -פידעל  ,האט זיך מאיר סטעל-
מאך צוגעזעצט צו ראזען און גענומען איהר שטילערהײד שעפטשען
זיםע װערטער בסוד  .דער םוד איז געװען  :צי װײסט זי חאטש  ,װי-
פיעל זײן גרישא האט נדן? .״
ראזא  ,װאס איז געזעסען אנגעשפארט אויף איהר האנד און ניט
אראבגעלאזט קײן אויג פון גרישען און פון זײן פידעל  ,האט דעם
םוד גיט געהערט און ניט געװאלט הערען  .איהר נשמה איז געװען
איצם אינגאנצען דארט  ,אין יענער װעלט  ,װאוהין עס האבען זי פער-
טראגען די הימעלשע מעלאדיען  ,װאם דער גרויסער כשוף -מאכער
גרישא סטעלמאך האט אזוי גרינג און אזוי גלאט ארויםבעקומען פון
זײן אלטער טײערער םטראדױוארױס  -פידעל.
נישט קײן גרויסארטיג בעלײכטער זאל אין דער גרויסער װעלט,
נישט קײן גלעגצענדעם צוגעקליבען פובליקום פון לויטער אריסטאקרא-
טען  ,מאגנאטען  ,מיליאנערען און דאמען  ,נישט קײן קעניגליכע פא-
לאצען האבען אויפגעחאפט דעם דאזיגען מאעםטרא און אװעקגעטראגען
איהם אויף זײן סטראדױוארױם -פידעל אין אװעלט פון הימעלשע גע-
זאנגען  ,פון געטליכע מוזיק און פון גן-עדן -מעלאדיען  .נײן  .סך-הכל
אײן װארט  ,דאס גוטע זיסע װארט ״יא״  ,װאס ראזא האט איהם
ערשט הײנט געזאגט — ,דאס דאזיגע אײנע װארט האט בעװעגען דעם
דאזיגען ױנגען ,נאר גרויסען כשוף-מאכער  ,ער זאל בעװײזען װאונדער
אויף זײן פידעל.
און זײן פידעל האט ניט געשפיעלט  ,נאר גערעדט  ,גערעדט
אויף אגעטליכער שפראך  ,אזא שפראך  ,װאם נאר אגרויסער ארטיסט
קאן אזוי רעדען און נאר אגרויסער ארטיסט קאן זי פערשטעהן  .עם
האט זיך געדאכט  ,אז מלאכים האבען זיך געטראגען אין דער דאזי-
גער װעלט פון הימעלשע געזאנגען  ,אין דעם דאזיגען ים פון ניט-

שלום -

עליכם.

ערדישע קולרת  .זײ האבען ױך געטראגען אויף און אב  .זײ האבען
בעגריםט און געזונגען אויף טויזענדער-טויזענדער קולות  .זײ האבען
געלויבט און געגעבען אשבח צו דעם  ,װאם האט בעשאשען די דא-
זיגע גרויםע שענע װעלט פון געזאנג  ,פון מוזיק  ,פון שענהײט  ,פון
כשוף און פון ליעבע  .נײן  .גרישא סטעלמאך האט שױן לאנג אזוי
ניט געשפיעלט  .גרישא סטעלמאך האט נאך קײנמאל אזוי ניט גע-
שפיעלט  ,װי אין יענעם פריהמארגען  .אין יענעם פריהמארגען איז
געפײערט געװארען א ױם -טוב אין זײן הארצען  ,א שמחה  ,א פרײד אין
זײן נשמה  .הונדערט גערטנער האבען דארטען אויפגעבליהט  .טויזענ-
דער פויגלען האבען דארטען געזונגען  .און ער האט ניט אויפגעהערט
צו רעדען אויף זײן געטליכער שפראך  ,אלעמאל זיםער און שטאר־
קער  .ער האט ניט אויפגעהערט צו דערצעהלען ראזען אויף זײן פי-
דעל שענע מעשױת  .ער האט ניט אויפגעהערט צו טרוימען פאר איהר
זיםע מיט גאלד געװעבטע חלומות— און ראזא  ,װאם האט פערשטא-
נען די דאזיגע געטליכע שפראך מעהר פון אלעמען  ,האט זיך צוגע-
הערט צו די דאזיגע שענע מעשױת  ,צו די דאזיגע זיםע מיט גאלד
געװעבטע חלומות  .עס האט זיך איהר אויסגעװיזען  ,אז אט -אט געהט
.איהר אױס דאם חױת  ,אט -אט פליהט ארויס איהר נשמה און בעהעפט
זיך מיט אט דער װעלט פון געזאנגען און װערט דערטרונקען אין אט
•דעם ים פון הימעלשער מוזיק און ניט-ערדישע מעלאדיען.
גרישא האט געענדיגט  ,און ראזא  ,פערגעסען אן דעם פאטער
סטעלמאך  ,איז איהם געפאלען אויפ׳ן האלז  ...זי װאלט איהם אויך
געפאלען צו די פים  .אזוי װײט געריהרט איז זי געװען פון זײן
הײנטיגען שפיעלען  .זי האט זיך אבער באלד פערחאפט  ,צוגעלאפען
צום פארטעפיאן  ,אויפגעריסען דאס דעקעל  ,גענומען אפאר מעכטיגע
אקארדען און אװעקגעשטעלט זיך זינגען— אהן אבעשטימטען פלאן,
אהן גאטען  ,נאר גלאט אזוי אין דער װעלט ארײן  .זי האט ניט גע-
זונגען  ,נאר עם האבען זיך געגאסען קולות  .עם האבען״זיך געשא-
טען רולאדען און טרעללען  .עס האבען ױך געטראגען געזאנגען און
מעלאדיען אזעלכע  ,װאס קײן אויער האט דאס נאך ניט געהערט,
װאס קײן קאנצערט -זאל האט נאך ניט זוכה געװען דערצו.
אזוי זינגט אסאלאװײ פאר זיך  ,אײנער אלײן אין װאלד  ,און
גיםט זיך אוים אויפ׳ן האלז זײנע פערבארגענע געפיהלען  ,די טיעפע
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בענקעניש פון זײן עלענדער נשמדו  ...דאס איז געװען אמאדנעי 8 /
זעלטענער קאנצערט  .א קאנצערט-עקרפראמט.
— װיםיעל שויזענדער דאללארס װאלטען בעצאהלט יד אמעריקא-
נער יענקיס פאר אט דעם קאנצערט?— אזוי האט זיך געטראכט דער
גליקליכער פאטער סטעלמאך  ,דער אײנציגער צוהערער פונ׳ם דאזיגען
זעלטענעם קאנצערט-עקספראמט  ,און איז שיער גיט צוגןןנגען םזןר
תענוג און פאר נחת.
— װײסט איהר  ,קינדער  ,װאס איך װעל אײך דערצעהלען?—
האט זיך אנגערופען דער גליקליכער פאטער נאך דעם דאזיגען קאנ-
צערס  —.וײיםט איהר  ,װאם איך הןזב צוגעטראכט אין דער מינוט?
— װאס האט איהר צוגעטראכט אין דער מינוט?— האבען איהם
בײדע אסרעג געגעבען  ,אויםגעדרעהט צו איהם זײערע ױנגע שײנענ-
דיגע פנימ׳ער און אװעקגעשטעלט אויף איהם זײערע אין דער מינוט
פערליעבטע און מיט גליק שײגענדיגע אויגען.
 .דער גליקליכער פאטער האט זיך אנגענומען מיט דער האנדײב
דעם ארט  ,װאו ם׳איז אמאל געװען אבארד  ,און האט אױסגעזונגען
מיט אגמרא -ניגון:
— אז דער צער פון טראגען איז יא אזוי גרױס  ,אז מיר הא-
בען יא אזא גוטען גאט  ,און דער גוטער גאט האט אונז יא געשענקט
אזא גוטען טאג  ,און דער אװענד איז בײ אונז הײנט במילא אפרײ-
ער אװענד  ,װאלט אפשר געװען אסברה  ,אז מיר זאלען זיך דורכ-
פאהרען אין אױדיש טעאטער? איך װעל שוין בײ מײן אמעריקאנער
פויגעל װי עם איז פועלן  ,אז הײנט זאלען מיר זײן אינגאנצען
פראנק און פרײ  ,אינגאנצען אלײן  .װאס װעט איהר זאגען דערויף,
מײנע ליעבע טײבעלעך?
די ליעבע טײבעלעך האבען זיך איבערגעקוקט און אויסגערופען
מיט אפענער פרײד:
— אלל-רײט— אין אױדיש טעאטער  .אלל-רײט!
— און פון טעאטער  ,מײנע ליעבע קאנאריקלעך  ,אין אױדישען
רעסטאראן אױף ױדישע פיש מיט ױדישע געבראטענס  ,מיט ױדישע
העלזלעך?
— בראװא  ,בראװא !  -האבען אונטערגעחאפט די ליעבע קאנא-
ריקלעך מיט אגעלעכטער  ,און עס איז דערנאך אװעק אסדרה  :אין
ו=
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װאסער טעאטער זאל מען פאהרען ? אין גױ -יארק אױ פארהאן עטליבע
ױדישע טעאטערם  .װאם שפיעלט מען הײנט?
— װאס שפיעלט מען הײנט ? אט װעל איך אײך באלד זאגען.
דערויף איז דאך סטעלמאך  ,שײך צו זאגען  ,עפעס א״לױבי-
טעל״ פון זשארגאן  .ער קויפט אלע טאג אלע יודישע צייטונגען.
זײן חדר איז פול און פול מיט ױדישע צײטונגען  ,זשורנאלען און
ביכלעך  .ער װײסט גאר ניט  ,װאוהין װעט ער זיך אהינטון מיט אזוי
פיעל פאפיר ? ארויסװארפען איז אײן עבירה  :אױדיש װארט איז בײ
איהס הײליג  .פיהרען מיט זיך דאדף מען האבען װאנדערבילדם פער-
מעגען אויף בעזונדערע קאסטענם מיט באגאזש!
און מאיר םטעלמאך האט זיך אנעם געגעבען צו די בערג ױ-
דישע צײטונגען  ,װאס זענען געלעגען צעװארפען אויף טיש און אויף
בענק  ,דורכגעקוקט אויף אײן פום און אפאטש געגעבען זיך אײ
שטערן:
—
קינדער
,
מיר
האבען
אגרויםען
גאט
:
הײנט
איז
ױם -טוב אין
ױדישען טעאטער  .הײנט טדעט אויף צום ערשטען מאל אין ניקעל-
טעאטער אבעריהמטער ארטיםט פון בוקארעשט  ,עפיס אײנער ארא-
פאלעסקא  .מיר דאכט  ,איך הןןב אײך שוין דערצעהלט װעגען איהם?
די בלעטער פויקען שוין פון אצײט װעגען דעם דאזיגען שטערן  .ער
מוז זײן א גרויםער קנאקער ,אט דער ראפאלעסקא .י װארום מע שרײבט
װעגען איהם עפעס גאר חדושים  .זעהט איהר ? אטא  :״די קעניגין פון
רומעניע קארמען סילװא״  ...״דער גרויםער זאנענטהאל פון װיען״ . . .
״פאססארט  ,בארנײ  ,אירװינג  ,ראםםי״— עס טוט זיך חושך  .קינדער,
מיר האבען אשטארקען גאט .׳
אזוי האט אויסגעלאזט
דער
גליקליכער
פאטער  ,און עם איז
אויםגעארבײט געװארען בײ אלע דרײ טאקי אט דא אויפ׳ן ארט א
פראגראם פאר׳ן גאנצען אװענד  :פריהער אין ניקעל-טעאטער  ,דערנאך
אין שלומ׳ס רעסטאדאן  .דארט קאכט מען רומעניש פאפרעצירטע פיש
און מע פערטרינקט מיט א בעםאראביער פאמיאק .שלום איז בעריהמט.
זײן ״פיקטשור״ איז פול אלע ױדישע בלעטער  .איהר עפענט אויף א
בלאט -צײטונג— שפרינגט אײך אקעגען שלום מיט זײן רעסטאראן.
— אלזא  ,פריהער אין ניקעל-טעאטער  ,דערנאך צו שלומ׳ען אין
רעסטאראן  .װאס װעט איהר דערויף זאגען  ,װײסע-חברה׳ניקעס?
װאס זאלען זאגען די װײסע-חברה׳ניקעס? פערשטעהט זיך  ,אז

זענען אויף אלםדיגג מספים  .די װײסע-חברה׳ניקעס זענען קײג־
זײ
אזוי ניט אױפגעלײגט געװען״ װי דעם פריהמארגען  ,און האבען
מאל
קײנמאל דעם פאטער ניט געזעהען אזוי אויפגעלײגט  ,אזוי לעבעדיג,
מילד און אזוי גליקליך  .איצט בלײבט איבער נאר אײן זאך:
אזױ
קריגען אלאזשע אין ױדישען טעאטער  ,אלאזשע פאר זײ אינדרײען.
— פע ! אבער גאר לא מיט א םפאדיק ו — האט זיך אנגערופען
דער פאטער  —.אלסדינג יא  ,נאר דאס נישט  .דאס װעט
סטעלמאך
געהןן פארװאס? װןזרום אזוי  .אלאזשע װעל איך אײך נע־
נישט
 .די בעסטע לאזשע  .נאר פאר אײך אינצװײען  .איהר װעט אײך
מען
זיצען בײדע געזונדערהײד אין דער לאזשע  ,און איך— אין פארטער.
? אפשוט׳ער שכל  :איך ׳ פערשטעהט איהר מיך  ,בין מיט
פארװאס
אין ױדישען טעאטער קײן מחותן ניט  ,איך בין פאר אײך א
אײך
 .מיך קאן נאך עמיצער דערקענען  ,און אײך ניט  .א מכה דארף
שעטנז
װיסען  ,װער סע זיצט אין לאזשע  .חױת ניט זיכערן דו,
עמיצער
 ,װעסט אנרוקען  ,פערשטעהסט דו מיך  ,דײן גרויסע װײכע
גרישא
איבער די אויגען  ,און דו  ,ראזא  ,װעסט זײן אזוי גוט און
שליאפע
און װעסט אנטון דעם גרעםטען הוט  ,װאם דו פערמאגסט נאר,
פרום
אז מע זאל זיך דארפען גוט אנבױגען און ערשט דעמאלט זעהען
אזוי
 ,ניט קײן אױגען  .פאר אױדען דארף מען  ,פערשטעהט איהר
אפײג
 ,זײן פארזיכטיג  ,חא-חא  .אױד איז קײן קאטאװעם ניט  .לאז
מיך
נאר אײן ױד  ,למשל  ,אנשמעקען  ,װער ס׳איז געװען אין לאזשע,
זענען פול אױף מארגען אלע ױדישע בלעטער מיט אט אזעלכע
אזוי
דיגרעסטע סטארס פון דער װעלט  ,גרי-
גרויםע קעפלעך :
יודישען
ספײװאק  ,אין
ראזאליא
סטעלמאך און
שא
חא-חא .׳ דער ,װאס װײסט ניט  ,װעט זיכער מײנען  ,אז
טעאטער—
סטעלמאך און ראזא ספױואק שפיעלען שוין אין ױדישען טעא-
גרישא
טער  .נאך דאס פעהלט מיר— חא-חא ו
אט װי אזוי פרײליך עס האט זיך אנגעהויבען פאר אינזער
גליקליכען סטעלמאך דער דאזיגער גליקליכער טאג,
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קאפיטעל אײן און פופציג.
אקאנטר -

װיזיט.

אונזער פרײנד לעזער דארף געדענקען דעם װיזיט פון דער מא־
דאם טשערניאק  ,אדער ברײנדעלע קאזאק׳ בײ ניסעל שװאלב  ,און די
אנצוהערענישען  ,װאס זי האט איהם געהאט געגעבען  ,אז אויב ער
וויל  ,אז זיין
שוועסטער ,
הענריעטא
שוואלב  ,זאל
טראגען דעם נאמען
ראפאלעםקא  ,דארף ער
זעהען׳אז
דאס זאל
געשעהען וואס גיכער  ,אז ניט— וועט זיין
שפעט . ..
עס
פערשטעהט
זיך
,
אז
די
דאזיגע
װערטער
זענען אונזער קאמ-
בינאטאר
גוט
ארײן
,
װי
מע
זאגט
עס
,
אין
נאז
ארײן  .ניםעל שװאלב
האט זיך ניט בערוהיגט מיט די אנצוהערענישען אלײן  .ער האט גע-
װאלט װיםען אביםעל מעהר טיעף און מעהר גרינדליך  ,ארום װאם
דא האנדעלט זיך  .האט ער זיך ניט געפוילט און האט זיך אײנמאל
אין א פריהמארגען מטריח געװען מיט א קאנטר -װיזיט צו אט דער חיה
מיט דער רויטער ראטאנדע און מיט׳ן מאלפישען פנים.
דערפרעגט זיך ביי דער שװעסטער דער מאדאם טשערניאקם
אדרעס און די צײט  ,װאס מע קאן זי טרעפען אין דער הײם  ,האט
זיך אונזער שװאלב געשלאגען דורך גאסען און געסלעך  ,ארויפגעקלע-
טערט גןזנץ הויך אויף א צװעלפטען שטאק ערגיץ אין ברוקלין  ,און
קוים געטראפען אין א לאך  ,זיך געמוזט רעכט אײנבויגען  ,אײדער ער
איז ארײנגעקראכען אהין.
 העללא ! דא װאוינט די מיסעס טשערניאק?די מיסעס טשערניאק איז געװען אנגעטאן אין איהר מאטינע,
$זא מין מארגענקלײד מיט ברײטע ארבעל און מיט אשטארק אויםגע-

גע •

וני.

שניטענעם האלז ,און מיט שטעק -שיך אויף בארװיסע פיס  .די האר נאך
גיט צוגעקעמט און דאס חדר׳ל נאך ניט אינגאנצען אויפגערוימט  .דאם
בעט איז נאך גיט געװען צוגעבעט  ,דאם בארעל מיסט איז נאך גע-
שטאנען בײ דער טיר  ,און אויפ׳ן טיש זעגען געװען םימנים פון דעם
נעכטיגען סאפער  .דערזעהען פאר זיך אזא אונערװארטעטען גאסט <עס
איז נויטיג צו בעמערקען  ,אז פון זינט בריינדעלע קאזאק איז אין
אמעריקא  ,איז ניםעל שװאלב דער ערשטער מאנםפארשוין  ,װאס האט
אריבערגעטראטען איהר שװעל)  ,האט זי זיך תחילת װי דערשראקען,
נישמ געװאוםט  ,װאם צו טון פריהער  :צי זאל זי ארויפװארפען אויף
זיך אײן אנדער קלײד  ,צי זי זאל צודעקען דאם בעט  ,אדער זי זאל
ארויסטראגען דאם בארעל מיםט  ,אדער זי זאל צונעמען פונ׳ם טיש די
סימנים פון נעכטיגען סאפער ? פאר גדוים אימפעט האט זי פערגעסען
בעטען דעם גאסט זיצען  ,און אלײן איז זי אויך געבליבען שטעהן,
אראבגעלאזט די הענד און געװארט  ,װאס װעט ער איהר זאגען  .ני-
םעל שװאלב האט געזעהען  ,אז זי איז צודרעהט  ,האט ער זיך אלײן
אװעקגעזעצט און אויך דער מאדאם טשערניאק אונטערגעטראגען א
שטוהל  ,און גענומען זי בערוהיגען מיט זײטיגע געשפרעכען  ,אנגע־
נעהמע װערטער  .ער האט איהר גאנץ אויפריכטיג געזאגט ,אז ער האט
זיך שוין לאנג געװאלט מיט איהר בעקענען א ביםעל נעהענטער .ובפרט,
נאך איהר װיזיט  ,פיהלט ער זיך שולדיג א קאנטר-װיזיט  .און אגב האט
ער געװאלט מיט איהר זיך דורכרעדען אביסעל װעגען הײמישע זא-
כען  ,פאמיליען -אנגעלעגענהײטען  ...ער פיהלט ,אז מיט איהר מעג ער
רעדען פון אזעלכע זאכען  ,װאס מיט קײן אנדערן װאלט ער עס גע-
װים ניט גערעדט  . ..רעדען אלםדינג פראנק און פרײ  ,װארום ער איז
א דזשענטעלמען און אײן אפענטליכער מענטש (דא האט זיך שװאלב
צושפיליעט ,ארויסגעשטעלט דעם קײלעכיגען בויך  ,װאס איז געװען בע-
לײגט מיט א װײםער װעםט און מיט א גרויםער גראבער גאלדענער,
אדער פערגאלדעטער קײט) .
— איהר קאנט זײן זיכער  ,אז אלםדינג  ,װאס מיר װעלען דא
רעדען  ,װעט דאם דא בלײבען  .אט א דא ,אין די פיער װענד .
ניםעל שװאלב האט א װײז געגעבען מיט בײדע הענד אויף די
פיער װענד פון דער מאדאם טשערניאקס חדר׳ל און האט איהר אין
אײנװעגס געמאכט א קאמפלימענט  :װי שען  ,װי רײן  ,װי זויבער דא
איז ! ער האט שוין לאנג אזא זױבערקײט ניט געזעהען  ,ער זאל אזוי
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האבען אלעמענס גוטסז ניט שוין -זשע זיצט זי דא אײנע אלײןי
— אײנע אלײן  ,עלענד װי א שטײן  —,האט איהם די מאדאם
טשערניאק געענטפערט צום גראם און מיט א טיעפען זיפץ און איז רויט
געװארען  ,װי א צװיק׳ און האט אזש אנגעהויבען צו שװיצען.
— מיר זענען דא אלע עלענדע  .איך בין אויך אײן מענש אלײן ,
עלענד װי א שטײן —,איז איהר שװאלב ארײנגעפאלען אין טאן אריין,
מעהר נישט װי צו איבערקײען איהרע װערטער  .די מאדאם טשערניאק
האט דאס אבער אנדערש פערשטאנען  .זי האט זיך צוגעזעצט צו איהר
ליעבען גאסט װיזאװי  ,צורעכט געמאכט זיך די האר מיט בײדע
הענד  ,צוגעגעבען איהר קײלײכיגען לבנה -פנים מיט די יאפאנישע
אויגלעך דאס שענסטע קאקעט-נאאױוע שמײכעלע  ,װאס זי האט נאר
פערמאגט  ,און א פרעג געגעבען איהם בלומרשט פארבייגעהענדיג:
— איהר זענט דען א סינגעלמען ?
אויף איהר ענגליש װארט ״סינגעלמען״ האט איהר גיסעל שװאלב
אויך אבגעענספערט מיט אײן ענגליש װארט  :״שאור ד װעלכס זאל
בעדײטען  :״אודאי ױ און צוגעלײגט אויף ױדיש :
— נאך א מין סינגעלמען ! צװישען סינגעלמענס א סינגעלמען!
געװאהרע געװארען אויף אזא אופן פון איהר גאסט  ,אז ער
איז נאך ניט קײן בעװײבטער  ,איז די מאדאם טשערניאק געװארען
צו איהם נאך מעהר פרײנדליך און צוגעלאזט  ,און בײדע ארבעל
פון איהר מאטינע האבען זיך בײ איהר פערקאטשעט ביז אריבער די
עלענבויגענס׳ און טראפענס שװײס האבען ארויסגעטראטען אויף איהר
אויבערשטער ליפ  ,װאס איז עטװאס בעװאקסען מיט שװארצע האר .
— װי קומט עס ?— האט זי איהם א פרעג געגעבען מיט זעהר
א ליעבליכער מינע׳ אויסגעמישט מיט נײגיריגקײט און מיטלײד.
— אט אזוי א  .אז מע איז תמיד ביזי  .טאג װי נאכט איז נאר
הו-הא  .קומט דער פריהמארגען  ,לויפט מען ארום אהין-אהער  .מע האט
קײן צײט ניט אפילו נעמען א שײװ  ,חאפען א דרינק  ,פערבײםען מיט
א סענדװיטש  .פון שלאפען שמועםט מען גיט  ,ניט אײן מאל מאכט זיך
אז מע חאפט א דרימעל געהענדיג  ,װי איהר זעהט מיך א שװימענדי-
גען  .איהר װעט מיר גלויבען  ,צי נײן ?  -עס געהען אװעק װאכען,
מאנאטען  ,װאס מע עסט ניט  ,מע טרינקט ניט און מע שלאפט ניט,
איך זאל אזוי האבען אלעמענס גוטס!
די מאדאם טשערגיאק  ,װאס האט אויסגעהערט איהר גאסט מיט
ך —
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אויפמערקזאמקײט  ,האט צוגעשאקעלט מיט׳ן קאפ און
.דער גרעסטער
צו איהם נעהענטער  ,ארויפגעלײגט בײדע האלב-
האט זיך צוגערוקט
אויף איהר הויכער ברײטער רײכער ברוםט  ,װאט האט
נאקעטע הענד
אונטערן גארסעט  ,אויב ניט אזוי װי די צװײ גאזעלען,
אויסגעזעהען
בײ דער שולמית פון שיר-השירים  ,נאר װי צװײ אונטערגעבע־
װאם
טע קאפענקישעלעך אודאי.
נישט גוט אזוי —,האט זי איהם פירגעהאלטען  ,װי א געטרײע
—
גוט  .א מענטש טאר זיך ניט אבלאזען  .מע דארף אין
מוטער  —.נישט
זינען האבען זיך אויך ...
קאן מען אין זינען האבען זיך  ,אז מע האט אזא הארב
— װי
ף איך מײן דאס מײן שװעםטער די פרימאדאנא .איהר
אויף די פלײצעם
זי איז אשענע  ,און דער חסרון— װאם זי איז שוין
ימעלה איז  ,װאס
װאס צו  ,איז איבעריג  ...גאטי זאל מיר העלפען  ,מײן
צו א שענע .
ואל שוין חתונה האבען ,און מײן ברודער איזאק זאל קריגען
שװעםטער
דזשאב  ,װאלט איך דעמאלט אפשר אין זינען געהאט
עפיס א רעכטען
שוין צײט  ,חאטש איך בין נאך  ...װיפיעל  ,רעכענט איהר,
זיך אויך ...
בין איך אלט מײן אײגענם ? אנו  ,טרעפט .
איז דער חדוש  ,אז נאך אזעלכע שמועסען איז די מאדאם
װאס
געװארען  ,און איהר פערשטײנערט הארץ איז צו-
טשערגיאק צעװײקט
? אך  ,װאס פאר א מאן דאס איז .י װאם פאר א
גאנגען  ,װי א פוטער
אײן אמת׳ער דזשענטעלמען ! הײנט געהט שאצט אב א
דזשענטעלמען :
אויםזעהען  .זי װאלט אין איהר לעבענס-לעבען ניט
מענשען נאך זײן
דער הויכער ריזיגער דזשענטעלמען זאל פערמאגען אזא
געזאגט  ,אז אט
 .און דאס פנים זײנס? און דאס לשון ? און דאם
צערטליכע נשמה
און אלע זײגע פאסטעמפקעס?— א כפרה א סך—א סך מאנס-
שמײכעלע?
בילען פאר זיין מינדסטען נאגעל .׳ . ..
קאזאק האט זיך שוין לאנג ניט געפיהלט אזוי אויפ-
ברײנדעלע
אזוי ״גרינג  ,װי זי האט זיך געפיהלט מיט אט דעם
געלײגט און
ניט  ,מיט װעמען זי זאל אמאל רעדען אזוי
גאסט  .זי געדענקט
זי האט גערעדט מיט אט דעם דזשענטעלמען  .זי האט
אפעגטליך  ,װי
 ,קאן מען זאגען  ,איגגאנצען איהר הארץ  .עס איז
איהם אנטפלעקט
ניט געװען א זאך  ,װאס זי זאל פאר איהם פערלײקענען.
שװאלב האט קײן חרטה ניט געהאט  ,װאס ער
נײן  .ניםעל
צו אט דער חיה מיט׳ן מאלפישען פנים  .אט דער
האט זיך בעמיהט
2 (35
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קאנטר-װיזיט האט איהם געעפענט די אויגען  .עם איז איהם קלאר־
געװארען א םך זאכען  :דער שטיליגקער ראפאלעסקא מיט זײן שטי-
לען ראמאן  ,דאם ארומגעהן זײנס צוטראגען  ,און די שענע געשיכטע
פונ׳ם חזנ׳ם מײדעל  ,װאס שפיעלט הײנט אזא גרויםע ראל אין דער
טעאטער-װעלט  —,אלסדינג איז איצט געװען םאר איהם קלאר  ,װי
אויף א טעלער .
געהענדיג צוריק פון זײן קאנמר-װיזיט און פײפענדיג א פרײלי-
כען ניגון  ,האט זײן קאמבינירענדער קאפ געארבײט ןן קאמבינןזציע
א געניאלע קאמבינאציע.

קאפיטעל צװײ און פופצי*<
בײם לאמזשער חזן

אויף

אגלעזעל טי .

ניסעל שװאלב איז ניט געגאנגען צו זיך אהײם  .קודם האט עד
פערבלאנזעט צו זײן שותף און צו זײן בעל-עצה— צום מיסטער קלא•
מער  ,און מיט איהם אינאײגעם איז ער אװעק צום לאמזשער חזן װע-
גען זעהר-זעהר א װיכטיגע ביזנעם  .װעגען א שפאגעל -יײער קאמבינאציע.
װאס פאר א ביזנעס ? װאם פאר א קאמבינאציע ?— דאס האט
מיסטער קלאמער פון איהם נישט געקאנט דערבױוען זיך בשום אופן.
ניט מיט גוטען  ,ניט מיט בײזען  .ניםעל שװאלב ה$ט געבעטען בײ
איהם אײן זאך— געדולד  ,און געשלעפט איהם כמעט מיט געװאלד צום
לאמזשער סאלאװײ  ,נישט אויפגעהערט דעם גאנצען װעג צו רעדען
מיט הענד  ,פויקען און טאראבארען  ,װי זײן שטײגער איז.
שוין אז מע איז געװען נאהענט  ,כמעט בײ דער שטוב  ,װאו
דער חזן װאוינט  ,האט זיך מיםטער קלאמער אװעקגעשטעלט— ער װעט
נישט געהן  .בײ איהם איז א פרינציפ  :ער האט פײנט א בלינדען
אתרוג  ,אדער װי זאגט דער אײנגעלשמען  :״אײ דו נאט באי א פיג
אין א פאק״ ...
נאר רעד ענגליש  ,רעד טערקיש  ,רעד טאטערש— שװאלב האט
איהם אנגענומען מיט זײן הנותן יד לפושעים און האט איהם א זןןג
געגעבען מיט׳ן הארבען װארט:
— װעלל ! איהר װעט בײ מיר געהן.
געקומען  ,האבען זײ געטראפען דעם לאמזשער סאלאװײ אהן
א היטעל און אהן א קאפאטע  ,און דעריבער האבען זיך ארויסגעזעהען
די ציצית פונ׳ם טלית קטן  .ארום איהם איז געשטאנען די חאליאס-
טרע  ,זײן אײגענע קאפעללע  .ער האט געשטודירט מיט זײ 8נײעם
קאנצערט.
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דעדזעהען די ארײנגעקומענע  ,האט די חאליאסטרע זיך אװארף
געגעבען צו ניסעל שװאלב  .די עלטערע האבען איהם געטרײסעלט בײ
דער האנד און די קלענערע זענען איהם געקראכען אויף די פלײצעס
און האבען אויםגעזעהען  ,װי מערעשקעס אויף א װיזעלטיר  .תחלת
האט דאס אט דער עוג מלך הבשן איבערגעטראגען גאנץ קאלטבלוטיג
און נאך צוגעשמײכעלט דערצו  .דערנאך האט ער אבגעטרײסעלט פון
זיך דאס קלײנװארג און געגעבען א הוק אויף דער חאליאסטרע :
— שאראפ ! ארויס  ,ממזרים  ,אלע אין דדויסען ארויס ! קײן
שריד ופליט זאל פון אײך ניט בלײבען ! אבער גיך 1מיר האבען דא
א ביזנעס  ...םײ  ,חזן  ,װאו איז ערגיץ אײער מיסעס ? רופט זי נאר
ארײן אהער  ,מיר דארפען אבהאלטען א קאנפערענץ.
מאלט אײך ,דאם זאל זיך ערלויבען אײן אנדערער  ,וואלט ער
זיך ניט גענארט פונ׳ם לאמזשער סאלאװײ פאר אזא בענעמען זיך .
װ$ס איז דאס פאר א לשון ; ״סײ  ,חזן״ ? און נאך ערגער װןןלט ער
אבגעשניטען פונ׳ם חזנ׳ס לויםערס  .ער װאלט געהאט פון זײ א ״שא-
ראפ״ ! נאר דער פעטער גיםעל ( אזוי הײםט בײ זײ ניסעל שװאלב)
מעג  .דעם פעטער ניםעל האט מען ליעב אלע  ,פון קלײן ביז גרויס,
דערפאר  ,װאס דער פעטער ניםעל איז א גוד באי  .דער פעטער ניםעל
האט אײך פאר יעדען אײנציגען און צו יעדער צײט א גוט װןןרט .
דעם דערלאנגט ער א זעץ אין פלײצע  .דעם— א קניפ אין באק .
דעם— א רוק אין זײט  .אז ניט— װארפט ער אײך גאר אראב דעם
פידזשאק און שטעלט זיך אװעק מיט אײך פײטען  ,מאכען באקם.
דער פעטער ניםעל װעט אײך קײנמאל ניט קומען צו געהן מיט לײדי-
גע הענד  .תמיד מוז ער עפים מיט זיך ברענגען אויף צו קײען  .אויך
איצט האט ער געבראכט מיט זיך קענדי—דאס ,װאס דעם חזנ׳ס חאליאסטרע
האט דוקא נישט פײנט  .אין אײן כהרף -עין האט מען די קענדי צו-
חאפט און אבגעלײדיגט די שטוב  ,און דער חזן וז .אט גענומען אויף
זיך די קאפאטע  ,ארײגגעחאפט זיך צו אנעכסטראריגע שכנה  ,ארױם-
גערופען פון דארטען די חזנ׳טע  ,און בײ געשלאםענע טירען איז אב-
געהאלטען געװארען  $קאנפערענץ.
דעמזעלבען טאג  ,אױפדערנאכט  ,זענען אײנגעלאדען געװא-
רען א סך געסט צום לאמזשער חזן אויף ״טי-פארטי״  .בײ אונז װערט
דןןס אנגערוםען ״אויף אגלעזעל טײ״  .און װ§ם א גלעזעל טײ בע-
ןו
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דייט— דאם פערשפארט מען אײך שוין צו דערצעהלען  .יעדער װײסם,
אז דאס גלעזעל טײ איז ניט נאר א גלעזעל טײ ׳ וגאר אויך א װע-
טשערע  .און אז ניט דאס גלעזעל טײ און ניט די װעטשערע איז דער
עיקר  .דער עיקר איז  ,אײגענטליך׳ דאס  ,װאם קומט צװישען סײ און
צװישען דער װעטשערע  .״קלײן תהלים״ רופט מען דאס בײ אונז,
און מײנען מײנט מען׳ פערשטעהט זיך  ,א קערטעל .
א סך מענשען דענקען׳ אז װען  ,למשל  ,ס׳זאל ניט זײן דער
מין  ,װאס מע רופט עם קארטען  ,אדער מע זאל די קארטען  ,חלילה
וחס  ,פלוצים אויםראטען פון דער װעלט  ,װאלט נישט געקאנט עקזיס־
טירען קײן שום מענשליכע געזעלשאפט  .װאס װאלט מען געטאן צװי־
שען טײ און װעטשערע? דער װירט מיט דער װירטין װאלטען געגענעצט.
די געסט װאלטען אנשלאפען געװארען  .מענשען װאלטען אויפגעהערט
געהן אײנס צו דאס אנדערע  ,שליסען בעקאנטשאפט  ,פיהרען געזעל-
שאפט׳ און ביסלעכװײז-ביסלעכװײז װאלט אונטערגעגאנגען די װעלט .
לאזען זיך די  ,װאס פרעדיגען מאראל  ,זאגען ,װאס זײ װילען —,קאר-
טען איז נישט קײן פוסטער עסק  .אין דעם ענין פון קארטען איז די
גאנצע װעלט  ,קאן מען זאגען  ,אײן שטאדט  .אומעטום  ,אויף דער
גאנצער װעלט  ,אפילו אין די גאר-װײטע מקומות  ,קוים װאו עס גע-
פינען זיך נאר צװײ מענשען  ,אזוי װערט געשפיעלט אין קארטען.
נישט מעהר איטליכער ארט האט זיך זײן שפיעל  ,און יעדעס שפיעל
האט זיך זײן נאמען  .למשל  ,בײ אונז  ,אין דער אלטער װעלט  ,איז
מען זיך נוהג— מע שפיעלט שוין מעהר ניט אין קארטען  .אײן עק,
אויס מאדע געװארען שפיעלען  .װאס-זשע דען טוט מען  ,אז מע קומט
זיך צונויף אויף א גלעזעל טײ ? מע ״מאכט אפרעפעראגסעל״  ,מע
״חאפט אנ׳אקעלע״  ,מע ״פערלײגט א בענקעל״ אדער מע ״מאכט זיך
נאריש מיט א טערטעל-מערטעל״  .דא  ,אין דער נײער װעלט  ,איז
דעסגלײכען  :אין קײן קארטען שפיעלט מען ניט  .פע ן דאס טוען
גאר ״געמבלערם״  ,שולערם  ,פראפעסיאנאליסטען  .אנשטענדיגע לײט ,
אז זײ קומען זיך צונויף אויף א ״טי-פארטי״  ,נעמט מען ארוים טאקי
די אײגענע קארטען  ,װאס בײ אונז  ,נאר מע ״אמוזירט זיך מיט א
פאוקער״  ,אדער מע ״פײט זיך אין א פינאקל״  .א ביסעל װערט דאס
געטאן בכדי די צײט צו פערטרײבען און א ביסעל טאקי לשם ביז-
נעס  .יעדער זעצט זיך אװעק צום טישעל מיט די בעסטע האפנונגען
און מיט דער בעסטער איבערצײגונג  ,אז ער װעט הײנטיגען אװענד
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געװים זײן א געװאונענער  .און נאכדעם — װי דאס גליק טראגט
אוים  :אדער ער שפיעלט אוים  ,ןןדער ער װערט בעגראבען  .ט׳איוו
 $גאטס זאך.
אצינד  ,אז מיר װייסען שוין  ,װאס הײםט א ,טי -פארטי׳  ,װע־
לען מיר געהן זעהען  ,װער איז די געזעלשאפט  ,װאם הןןט זיך צו-
נויפגעזאמעלט בײם לאמזשער וזזן אויפ׳ן גלעזעל טײ.

קאפיטעל דרײ און פופציג.
אגעמישטע

געזעלשאפט.

יד געזעלשאפט  ,װאם האט זיך צונויפגעקלויבען יענעם אױענד
יביים לאמזשער סאלאװײ אויף דער ,טי-פארטי״  ,איז שװער צו זא-
גען  ,צו װאסער אקלאסזי געהערט  ,און דעריבער איז דאם אויך ניט
גרינג צו בעשרײבען  ,אזױ װי ם׳איז בכלל שװער צו בעשרײבען דאם
אמעריקאנער פובליקום איןדער גרויסער װעלט -שטאדט נױ -יארק.
דאס איז געװען אמיש -מאש פון טיפען  ,מײנסטענטייל לאנדס-
לײט פון דער חברה .אנשי לאמזשע״  ,אבינטעל ױדען פון אלערלײ
מינים און פראפעסיעס.
אויפ׳ן ערשטען קוק האט דאס אויםגעזעהען אפילו  ,אז אײנער
מיט׳ן אנדערן געהער זיך ניט אן גארניט  .װארום װאס פאר א מחותן
איז  ,למשל  ,א רעװרענד  ,דאס הײסט— א רב און א מוהל אין א קאפע-
לישעל  ,מיט אונטערגעבויגענע פאה׳לעך  ,און א קאסטאמער-פעדלער ,
א ױד א יאדישלױוער מיט א ״זאדישקע״?
אדער װאס פאד א סמיכת הפרשה איז אײן אײדזשענט (אײן
אגענט) פון טײפרײטערס (שרײבמאשינעס)  ,אװאוילער ױנג מיט טרע-
דענדיגע אויגען  ,און אהיברו טיטשער ( אמלמד)  ,אקלײן ױדעל מיט
א געשטופעלט פנים?
אדער װאס פאר א שײכות איז אדראגיםט (אײן אפטײקער)  ,א
טשאכאטעטשניק מיט בײזע אויגען  ,און א פראסטער בוטשער (א קצב)
פון עסעקס-סטריט  ,װאס שמעקט מיט אקםענפלײש?
אדער א לענדלארד (א בעל-הבית) פון אײן אײגענער דירה אויף
די בראנקס  ,א שװארצער ױד מיט אבולבעװאטע נאז ) װאס רעדט מיט
א גראב קול א ביםעל הײזעריגליך  ,און אײן אפרײטאר (א שגײדער) פון
דער באוערי מיט ארײנגעשטעלטע צײהןן

שלום  -עלי  5ם

און די אלע אויסגערעכענטע פארשוינען  ,װאס געהערען זײ זיך
אן  ,איך בעט אײך  ,מיט א חזן און מיט א חזנ׳טע  ,מיט אקטיןזרען,
אקטריסעס  ,מוזיקאנטען און אשערם פון ױדישען טעאטער ?
און דאך האבען זיך דא געפיהלט אלע הײמיש  ,אלע גלײך,
יעדער שטאלץ בײ זיך דערמיט  ,װאם ער איז אין אמעריקא  ,װאם
ער האט א ביזנעס און װאס ער מאכט א לעבען  .קײנער האט זיך
גיט געבלאזען אויפ׳ן צװײטען  ,װי בײ אונז איז דער פאל  ,אז איין
עולם קומט זיך צונויף אויף אײן אסיפה  ,אדער אויף א שמחה  .דער
דעמאקראטישער גײםט פון דער אמעריקאנישער רעפובליק לאזט זיך
פיהלען אויף יעדען טריט און שריט אין דעם דאזיגען לאנד  ,און אונ•
זערע ברידער  ,װאס קומען אהער טאג -טעגליך פון דער גאנצער װעלט,
אקלימאטיזירען זיך אזױ גרינג  ,װי אנדערע פעלקער  ,אינ׳ם דאזיגען
שמעלץ -טאפ און זויגען ארײן אין זיך דעם דאזיגען גײסט פון גלײכ־
הײט אזוי גיך  ,װי מעגליך.
אלע דרײ פאראדנע חדרים פונ׳ם חזנ׳ס װאוינונג  ,דער פארלאר
(זאל)  ,די דײנינגרום (עס-צימער) און די בעדרום (שלאפצימער)  ,זע-
נען געװען פול געפאקט מיט געסט  .װער עס האט געטרונקען טײ  ,װער
עס האט גערויכערט  ,װער עס האט געשפיעלט אין שאך און װער איך
פינאקל  ,און װער עס האט גלאט אזוי געהערט  ,געפלאפעלט  ,געלאכט
און געגראגערט  .אײנער האט דערצעהלט התנצלות פון א דזשעניטאר
(הויז-פערװאלטער)  ,װאם גיט ארויס אלע װאך נײע רולס (דינים) און
רעגולײשענס ( מנהגיםן פאר זײנע טענענטם (שכנים)  .דער אנדערער
האט דערצעהלט א שענע מעשה ,נאר א קורצע ,װי אזוי מע האט איהם
געװאלט סוספענדירען (אויםשליםען) פון דער ױניאן (פערבאנד)  ,געבען
די סעק (ארויסװארפען)  ,האט ער פערפיהרט קעגען דער ױניאן א
טרײעל (א פראצעס)  . . .דער דריטער האט דערצעהלט פון א פײער
(אשרפד , ),װאס האט שיער פאסירט בײ זײ אין דער פעקטארי (פאב-
ריק)  ,א פערטער האט געשמועסט פון ריעלעסטײט (ספעקולאציעס) ,
סטאקס (אקציעס) און לאטס (פלעצער) און אנדערע ביזנעם פון דער
װאלל-סטריט  .און חברה אקטיארען און אקטריסעס האבען זיך גערעדט
פון זײערע אינטערעסען  :ראלען  ,םטארם  ,פיעסען  ,ױניאן  ,פולע הײ-
זער  ,בענעפים  .און גערעדט האבען אלע אינאײנעם  ,אויפ׳ן ױדישען
שטײגער  ,און אלע האבען זײ זיך דא געהאלטען פרײ און הײמיש אץ
לעבעדיג אויפ׳ן העכסטען ארט  .און װײל דער ליארם מיט׳ן הארמידער
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אונגעהויער גרויס  ,אנגערױכערס איז געװען אזױ שטארק,
איז געװען
 ,און הײס ,װי אין א באד  ,איז פמעט אונמעגליך גע-
וױ אין א שענק
יעדען אײנציגען  ,װער דאס איז און װאס פאר א
װען צו בעמערקען
פנים ער האט.
בעקאנטע פארשוינען  ,אויסער דעם חזן מיט דער
פון אונזערע
חאליאסטרע  ,איז געװען צו בעמערקען  :מיסטער קלא-
חזנ׳טע מיט זײער
אין זײן ױם -טוב׳דיגען סמאקינג און צוקעמט זײן
מער  ,אנגעטאן
אויף צװײען  .ער איז געזעםען א טשער קעגען א טשער
הערצל-בארד
פארטנער  ,מיסטער ניקעל  ,װאס האט געהאט אויף זיך
מיט זײן נײעם
גאלדענעם װאטש און טשײן (זײגער און קײט)— די
הײגטיגםמאל זײן
אװ דהי ױנײטעד סטײטם אװ אמעריקא״  .בײ־
מתנה פונ׳ם ״פרעזידענט
גערעדט ענגליש און בײדע האבען געטריבען גדלות,
דע האבען זײ
און דערצעהלט אויף עהרענװארט װאונדערליכע זא-
גרויםקײט פון זיך
א זײטיגער מענש װאלט זיך געמעגט װינשען די אלפים,
כען  ,װאס
װיפיעל דארט איז געפאלען בלאף . . .
געװען אויך איזאק שװאלב און ברײנדעלע קאזאק.
עס זענען
געשטאנען ארום א טישעל און צוגעזעהען  ,װי מע
די צװײ זענען
 .צװישען די שפיעלערם און שפיעלערינס איז גע-
שפיעלט אין קארטען
 ,הענדיעטא שװאלב  ,אנגעטאן אין אלע איהרע
װען די פרימאדאנא
זי האט געפײערט  ,גערעדט און געלאכט און געהיצט
בריליאנטען .
אלעמען  .עס איז איהר געגאנגען דאס בלאט  .געבען
זיך מעהר פון
א הויפען מיט געלד  .אלע לײדיעס האבען איהר
איהר איז געלעגען
געװען  ,און די מאנספארשוינען האבען זיך איבערגעװאונקען,
מקנא
מיט װערטלעך אויף איהר רעכענונג און האבען
זיך דורכגעװארפען
צו איהר גאנץ פרײ  .אויף אזוי פיעל פרײ  ,אז אײ•
פערצויגען זיך
 ,א גלוח ,מיט א רויט פנים  ,מיט א שפיצעכיגער נאז
נער א דזשענטעלמען
״דײמאגדרינג״ אויפ׳ן פינגער  ,װאס איז געזעסען װיזאװי,
און מיט א
מאל שטארק אנגעטראטען אונטערן טיש אויפ׳ן
האט איהר עטליכע
 ,װאס דער דזשענטעלמען— מיר װײםען עס פא-
פוס  ,טראץ דעם
זיטױו— איז א בעװײבטער.
א זײט  ,אויף א ראקינג-טשער (א װיעג-שטוהל)  ,איז געזעסען
אין
 ,גערויכערט און געװיעגט זיך  .ארום איהם זענען
לעא ראפאלעסקא
חברה אקטיארען מיט געגאלטע פנימ׳ער און האבען דערצעהלט
געשטאנען
 ,אײנס נאך דאס אנדערע  ,און אױםגעדונערט אלע
טעאטער-אנעקדאטען
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מיט אזא געלעכטער  ,אז די װענד האבען געציטערט  .מעהר םון אלע
האט זיך אויסגעצײכענט אײנער
אקאמיקער׳ א פערשלעפטע קרענק׳
מיט אזא ריהרעװדיג פנים און מיט אזעלכע לאכענדיגע אויגען ׳ אז
אײדער ער הויבט נאך אן צו דערצעהלען ׳ הויבט מען שוין אן צו
ל :;.כען  .און ער אלײן לאכט אויך׳ און דוקא געשמאק׳ אזוי אז ער
חאפט זיך מיט בײדע הענד בײ די זײטען און בויגט זיך אזש אײן
אין דרײען.
—
לײדיעס
ענד
דזשענטעלמען ! — רופט אוים אויף זײן זים קול
דער
לאמזשער
חזן
׳
װאם האט זיך אין דער קורצער צײט שוין אזוי
װײט
אויםגעגרינט  ,אז ער רעדט שוין העכער האלב אויף ענגליש — .
לײדיעס ענד דזשענטעלמען .י צום טיש ׳ פליעז ( מע בעט) ׳ שוין פאר-
טיג דער סאפער.
דער עולם האט זיך ניט געלאזט לאנג בעטען  .די׳ װאם הא-
בען נישט געטאן גארניט׳ זענען גרײט געװען באלד צו פערנעמען זײ-
ערע ערטער ארום טיש׳ און די׳ װאם האבען זיך אמוזירט אין ,״פי-
נאקל״ ׳ האבען נאר איבערגעצעהלט דאם ביםעל מזומנ׳ס ׳ איבערגע-
געבען אײנם דער אנדערן מיט צופלאקערטע פנימ׳ער א רעפאיט
(א ידיעה)  ,װער װיפיעל עם האט געװאונען און װער װיפיעל עם האט
פערלוירען.
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קאפיטעל פיער און פופציג.
טאאסטמייסטער.
שװאלב —
ניםעל
אז פערלוירען האבען כניעט אלע,
עס האט זיך ארויסבעװיזען ,
נאר אונזער פרימאדאנא  ,הענ-
דאס גאנצע געלד האט
און געװאונען
אװענד געגאנגען דורך טיר און
שװאלב  .עס איז איהר דעם
ריעטא
אינ׳ם צעהלען דאס גאלד,
טויער  .זי איז געװען אזוי פערטראגען
דורך
געפלאמט  ,אז זי האט נישט געזעהען
און דאס פנים האט איהר אזוי
און דאללארס  .דער ברו-
זיך קײנעם  ,נאר דאללארם  ,דאללאדס
ארום
װאס זענען די גאנצע צײט גע-
איזאק און ברײנדעלע קאזאק ,
דער
מיט זשעדנע אויגען  ,וױ זי
שטאנען איבער איהר און צוגעזעהען
רידיקול ארײן  ,האבען״זי געפרעגט,
זשעברעט דאס געלד צו זיך אין
דאללארםז צי װיל זי זיך לאזען
צו טון מיט יד
װאס רעכענט זי
 ,אדער א הייזקע (א שטיבעל)
א מאטארקאר  ,אדער דײמאנדס
קויפען
האט זײ אבער אויף זײער
דער פינפטער עװענױ? הענריעטא
אויף
גארנישט  .זי האט גאר ניט געהערט
װיצלען זיך נישט געענטפערט
איהר  .זי האט דורכגעלאזט אונבעמעדקט
אפילו  ,װאס מע רעדט צו
איהרע פארטגערס  ,אז זי שפיעלט
פלאטשיגע קאמפלימענטען פון
די
 ,װי זי זינגט אין טעאטער . . .
אין קארטען ניט ערגעד
) ! — האט מיט בעזונדערער בעגײם-
— בױטיפולל (אויםגעצײכענט דזשענטעלמען מיט׳ן רויטען פנים
טערונג אויסגערופען דער געגאלטער
דאזיגער דזשענטעלמען האט זיך
מיט דער שפיצעכיגער נאז  .דער
און
דער פרימאדאנא  .ער האט גע-
צײט שטארק געשארט ארום
גאנצע
די
אויגלעך  ,געשמײכעלט און בעלעקט
מאכט איהר חנ׳עװדיג-בוימאײלדיגע
 ,אז ער האט זעהר חשק געהאט
 ,װי א קאטער  .עם װײזט אויס
זיך
דער פרימאדאנא  ,װןןס איז איהם
אװעקזעצען האנד בײ האנד מיט
זיך
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אהן אײן ערך
געפעלען געװארען  .האט איהט אבער געטראפען אײן
אומגליק :
אלם
מענעדזשער און טאאסטמײסטער פון דעס אװעגד האט
זיך
ארויסגעגעבען
ניסעל
שװאלב.
אונזער
בעריהמטער קאמבינאטאר האט זיך גענומען פאר זײן
דזשאב — אויסצוזעצען
די געסט ארום טיש — מיט׳ן גאנצען ערנםט פון
א ביזנעסמאן און
האט ארויסבעװיזען דערבײ נישט װינציגער בריה׳-
שאפט  ,װי ביי אלע
אנדערע זײנע קאמבינאציעם  .ער האט דעם עולם
אויסגעזעצט אזוי
קונציג
,
אז
איטליכע ״לײדי״ זאל האבען בײ יעדער
האנד א
קאװאליער
,
דאס
הײםט — צו צװײ קאװאליערען אויף § לײ-
די .
צום
בײשפיעל
:
די
לאמזשער חזנ׳טע האט געהאט פון אײן זייט
דעם
אגענט
פון
שרײבמאשינעס  ,דעם װאוילען ױנג מיט די טרערענ-
דיגע אויגען  ,און פון
דער אנדערער זײט — דעם קצב  ,װאס שמעקט
מיט אקסענפלײש ...
אײנע אײן אקטריםע מיט א גרויסען שיניאן האט
געהאט פון דער
רעכטער האנד דעמ רב דעם מוהל מיט די אוגטער-
געבויגענע פאה׳לעך
און פון דער לינקער האנד — דעם שנײדער פון
דער באוערי  ,װאס
מע
דערקענט
,
אז ער טראגט אריינגעשטעלטע צײהן,
װארום אז עד
עסט
,
קנאקען
זײ
.
און אזוי װײטער.
מע
קאן
ניט
זאגען  ,אז די לײדיעם מיט די קאװאליערען
זאלען
האבען
זיך
געפיהלט איבעריג גוט מיט זײער נאכבארשאפט.
װארום
װאם
האט
,
למשל  ,א ױדינע א חזנ׳טע צו זאגען מיט אײן
אגענט  ,אדער
מיט
א
קצב
?
אדער
װאם
געהער
זיך אן אײן אקטריסע
מיט א מוהל  ,אדער
מיט א שנײדער? דערפאר אבער איז אויסגעקומען
דעד פרימאדאנא
שװאלב צו האבען פון אײן זײט ראפאלעסקאן און פון
דער אנדערער
זײט
דעם
ברודער
איזאק  -און דאס איז געװען זײן
גאנצער מײן :
ניסעל
שװאלב
האט
געװאלט דורכאויס  ,אז דאס פארעל,
הענריעטא
און
ראפאלעסקא
,
זאלען הײנט זיצען אינאײנעם  .דאם האט
מען
בעדארפט
האבען
צום עסק  ,װי מיר ײעלען דאס באלד אויס-
װײזען . . .
אינגאנצען
אויםגעשטעלט און אומצופרידען איז געבליבען נאר
דער
דזשענטעלמען
מיט׳ן
רויטען
פנים
און
מיט
דער
שפיצעכיגער נאז,
װאס
האט זיך
פעדליעבט אין דער פרימאדאנא  .עפים טאקי נאר װי
אויף צו-
להכעים
איז
איהם
אויסגעקומען
צו
בעדיענען די מאדאם טשער-
ניאק; ,אדער
ברײנדעלע קאזאק  ,װאם האט געשװיצט  ,װי א לאקא-
מאביל  ,און
שױן
צו
פיעל
געשמעקט מיט פאטשולי -זײף און אנדערע
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שױן פאלען אין ים ארײן  ,װאס דער דאזי•
שארפע ריחות  .עס מעג
אנגעװינשעװעט  ,חאטש בעגאנגען איז ער
גער קאװאליער האט איהר
זעהר העפליך  ,װי אײן עכטער דזשענטעלמען:זיך מיט איהר זעהר
דעם טעלער  ,אונטערגעטראגען דאס ברויט,
צוגערוקט
ער האט איהר
גלאז  ,זיך נאבגעפרעגט  ,װאס פאד א
אנגעגאסען װאסער אין איהר
ליעב)  .ברײנדעלע קאזאק איז געװען בערעכ-
װיין זי ״גלײכט״ (האט
זײן צופרידען אין אלע אופנים  . ..נאר לא-
טיגט דעם דאזיגען אװענד
ברײנדעלע קאזאק  .לאמיר זיך בעםער אומ-
מיר ניט רעדען איצט פדן
צו איהר קאװאליער  ,דעם געגאלטען דושענטעלמען.
קעהרען
ניט קײן בעשעפעניש  ,האט איהם
דער גאט  ,װאם פערלאזט
האבען זיך ארויסבעוױזען אביםעל ענגליך,
אויםגעפיהרט  .די טישען
ניםעל שװאלב געגעבען א
האט דער מענעדזשער און טאאסטמײסטער
מע זאל זיך רוקען  .און דער עולם האט
קאמאנדעװע דעם עולם ,
אזוי לאנג גערוקט זיך  ,ביז ס׳איז אויס-
גענומען זיך רוקען  ,און
צו זיצען אקוראט אקעגען דער פרי-
געקומען אונזער דזשענטעלמעןגעװארען א ליכט אין די אױגען  :ער
מאדאנא— און ס׳איז איהם
צו ארבײטען מיט די פיס אונטערן טיש
האט געהאט די מעגליכקײט
אמת  ,עס האט גענומען א ביםעל צײט ,ביז
װיפיעל זײן הארץ גלוסט .
װאו ער האט געציעלט  .ער האט זיך גע-
ער האט געטראפען אהין ,
אדער מיט ראפאלעסקאס פים׳ אדער מיט
האט בעגעגענט א פאר מאל
 .ערשט שפעטער  ,או ער האט בעגע-
די רגלים פון איזאק שװאלב
אויף דער פרימאדאנאס פנים  ,האט ער פערשטאנען,
גענט א שמײכעלע
אז ער איז אלל -רײט.
אין איהם געברענט א פײער אויף דעם גרי-
פונדעסטװעגען האט
װאס ער זיצט אזוי נאהענט נעבען אט דער
נעם בחור (ראפאלעםקא) ,
צו-להכעיס  ,האט זיך די פרימאדאנא אלעמאל
יפהפיה  .און  ,וױ אויף
אױפ׳ן אויער  ,גע׳םוד׳עט זיך מיט איהם
אנגעבויגען צום גרינעם בחור
דעם קאפ אהינטער און בעװיזען צװײ רײ-
און געלאכט  ,פערװארפען
צײהן  .דער דזשענטעלמען  ,װאס
הען פון אויסגעצײכענטע פערעלדיגע
די פיש געהאט גענומען א בוסה  ,איז נישט
האט פאר די פיש און נאך
פון קנאה און אײפערזוכט (ער
אויף קאטאװעס צוקאכט געװארען
 ,אז ער איז א בעװײבטער) און האט
האט  ,אפנים  ,גאר פערגעםען
אזעלכע בײזע גזלנישע אויגען ,אז
גענומען װארפען אויף ראפאלעסקאן
ם= 1
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הענריעטא האט נאך מעהר גענומען לאכען  ,שיער ניט געפלאצט פאר
געלעכטער.
— װאס לאכט זי  ,װאלט איך װעלען װיסען ? און װער איז ןןט
ז ער ציקאװע בחור  ,װאס זי שושקעט זיך מיט איהם ? אלבעטשױ
(איך האלט א װעטז  ,אז דאם דארף זײן א גרינהארן  ,א חניאק ,א ־אלד
שביאלדען . . .
אזוי האט זיך געטראכט דער אײפערזיכטיגער דזשענטעלמען און
געבראכען זיך דעם מח אויף דעם רעטעניש  .עס האט אבער לאנג
נישט גענומען ,און דאם רעטעניש איז איהם פערענטפערט געװארען
באלד נאכ׳ן ערשטען םפיטש .
— לײדיעס ענד דזשענטעלמען .י— האט ניסעל שװאלב ,דער טאאם־
מײסטער פונ׳ם אװעגד  ,געגעבען צו װיםען דעם עולם  — .איך מאך
אויפמערקזאם מײנע דאמען און העררען ,אז דעם ערשטען םפיטש װעט
אבהאלטען אונוער פרײנד מיסטער קלאמער  .איך בעט אונזער געעהר-
טען װירט און זײן מיסעס  ,די געעהרטע װירטין  ,זײ זאלען אנפי-
לען די באקאלען םון די געעהרטע געסט  .מיסטער קלאמער ,איהר האט
דןזס װארט ז

קאפיטעל פינף און פופציג.
ספיטשט.

קלאמער
מיםטער
מיםטער קלאמער אויפגעשטאגען  ,זיך
בעקומען דאס װארט  ,איז
דעם סמאקינג  ,דאס העמד און דעם
אויסגעהוסט  ,צורעכט געמאכט
בארד  ,מיט אזײדענער פאטשײלע זיך
שניפס און צונומען זײן הערצל-
שטערן  ,זיך אנגעשפארט מיט די גראבע
אויםגעװישט דעם טרוקענעם
אין טיש  ,ארומגענומען די גאנצע געזעלשאפט
פיגגער פון בײדע הענד
און נאך אלאנגער פויזע האט ער
פערביסען אליפ,
מיט אײן קוק ,
ספיטשען.
גענומען
קלאמער האט זיך פון תמיד אן געהאל-
אונזער פרײנד מיםטער
— פאר אגוטען רעדנער  .נאר אין
טען פאר א ״ספיקער״  ,דאם הײסט
איז אין אמעריקא האט ער זיך אנ-
דער קורצער צײט םון זינט ער
 ,דרשות און ספיטשען  ,אז ער
געהערט אזוי פיעל שענע לעקטשורס
צו בעװײזען יד אמעריקאנער ,װאס
װארט נאר אויף דער געלעגענהײט
אמת קאן מען ניט אװעקגעהן — מע
הײסט גערעדט  .און— פון דעם
איז טאקי אשענער רעדנער  .דאס
מוז צוגעבען  ,אז מיסטער קלאמער
איז בײ איהם גיט אזוי רײך אין אינ-
הײסט  ,דער עצם רעדען אלײן
ניט אזוי נאך אין װערטער  ,װי אין
האלט  ,װי אין װערטעד  .און
 ,װאס װערט אנגערופען א״חתוך-הדבור׳י.
דער אויסשפראך  ,אט דאס
קלאמער  ,םערשטעהט איהר מיך  ,װײסט,
הײנט די שטימע? מיסטער
 ,און װען מע דארף  ,אדרבה  ,זיך
װען מע דארף  ,ם׳זאל דונערן
אקטאװע  ,אזוי אז קוים-קוים װאס
אראבלאזען אויף דער נידעריגסטער
דאס האלטען זיך בײם רעדעןי היינט
יענעד זאל דערהערען  .היינט
די הענד  ,װײםט איהר  ,אזעהר
די הענד? בײם רעדען שפיעלען
 ,װי דאם מויל  .מע דארף װי-
װיכטיגע ראל  ,אפשר נישט װינציגער
צו בעװעגען  .װען מע דארף די
סען  ,װען מיט װאסעד האנד װאוהין
ו£11שנ
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הענד אויפהויבען  ,און װען— אראבלאזען  .װען מע דארף זײ צונויפ-
לײגען אױף דער ברוסט  ,און װען מע דארף זײ צענעמען  .װען מע
דארף זײ האלטען אין דער וועסט  ,און װען— אין די הויזענקעשע-
נעס  .און אמאל דארף מען דוקא נאכ׳ן גרויםען דונער מאכען אבואי
בשלום צװײ טריט צוריק  ,די הענד האלטען מחילה פון הינטען  ,דעס
קאפ אביםעל אויף אזײט  ,און מאכען דערבײ אשענע בעװעגונג מיט
אשענעד פויזע  .״פאענטען״ װערט דאס אנגערופען אין אמעריקא  ,און
די דאזיגע פאעגטען מיט׳ן האלטען די הענד אין די קעשענעס און
מיט אלע איבעריגע שענע אראטארישע בעװעגונגען האט אונזער מיס-
טער קלאמער גענאשט פון די אמעריקאנער ספיקערס  ,איבערגענומען
מיט אלע פישטשעװקעם.
אײן עבירה  ,װאס מיר קאנען ניט ברענגען דא די גאנצע רע-
דע ׳ װאס מיםטער קלאמער האט אבגעהאלטען  ,װײל זי איז צו לאנג,
צו״פיעל אויםגעמישט מיט הויכע פאעזיע אדער מליצה-װערטער און צו-
פיעל דורכגעװעבט מיט פוסטע ,נאר קלינגענדיגע פרןזזען  ,פםוקים און
אפאריזמען פון געלעהרטע  ,װאס זענען קײנמאל ניט געזאגט געװא-
רען  ,און ענגלישע שפריכװערטער  ,װאס זענען אפילו זעהר שארף
און גוט געפעפערט  ,נאר זײ געהערען זיך לײדער װינציג -װאם אן
.צום עסק.
מיר קאנען איבערגעבען נאר דעם אינהאלט פון דעם ספיטש װי
װײט מעגליך אין קורצעןנ
״דעם מענשענם לעבען— אזוי אונגעפעהר האט מיסטער קלאמער
אנגעהױבען זײן םפיטש— קאן אײנגעטײלט װערען  ,װי אונזער יאהר,
הערבסט און װינ-
עפאכעןנ פריהלינג  ,זומער ,
אין פיער
טער .דער פריהלינג  ,מײנע לײדיעם ענד דזשענטעלמען  ,דאם איז
די סאמע בעסטע  ,די סאמע ליעבסטע  ,אדער  ,װי משה רבינו רופט
עם אן  ,די םאמע פאעטישע צײט פונ׳ם יאהר  .דער פריהלינג— דאם
איז די צײט  ,װען אלעס הויבט אן אויפבליהען  ,אויפװאקסען  ,אױפ-
לעבען  ,װען דער םאלאװײ  ,װי זאגט הײגע  ,איז אלל-רײט  ,װען
דאם ױנגע הארץ פונ׳ם ױנגען מענשען הויבט אן צו קלאפען מיט א
געפיהל פון ליעבע  .א ! ליעבע  —:זאגט װאלטער  —.װער פון אונז
האט ניט געטרונקען פון דעם באקאל דעם זיסען געטראנק  ,װאם זײן
נאמען איז ליעבע ? װער פון אונז— זאגט טאלסטאי— איז ניט געװען
ױנג און פריש און נאך לאנגער מיה און זוכעניש ניט געפונען די״יע־

זײן די אײנציגע בעגלײטערין פון זײן לעבענםװעג?
ניגע  ,װאס זאל
 ,ערהאבענער און הײליגער פון דעם געפיהל,
װאס קאן זײן שענער
שעקספיר האט געקרוינט מיט׳ן נאמען
יװאס אונזער אונשטערבליכער
גרויסע געלעהרטע .פון דער גאר אלטער
.םימפאטיע? נאך די אמאליגע
 ,קאנט  ,םאקראטעם  ,דיאגענעס  ,מעפיםטא-
:צײט ׳ װי  ,צום ביישפיעל
תלמודיםטען האבען געזאגט  ,אז אויף דרײ
פילוס  ,און אויך אונזערע
 :אויף ליעבע׳ אויף ליעבע און אויף ליעבעי
יזאכען שטעהט די װעלט
— קאן אמענש זײן אלל-רײט  ,אבער אהן
אהן געלד— זאגט איבםען
פוםט און לער און קלאגעדיג  ,װי אשיף
ליעבע איז אונזער לעבען
וױ זאגט דער אײנגעלשמען  :״לײק א באדי
אהן ארודער  ,אדער ,
׳װידהאוט א סאול״ ...
! פיהלט איהר ניט אט דא  ,אין
״לײריעם ענד דזשענטעלמען
דעם טיש ׳ די אנװעזענהײט פון דעם גליקלי-
דעם אװענד  ,בײ אט
געפיהל פון ליעבע און םימפאטיע האט
׳כען פאר ׳ װאס דאם הײליגע
ױנגע הערצער  ,אמת אין געהײם  ,נאך אויף
.צונויפגעבונדען זײערע
? יא ׳ מײנע העררען און דאמען  .אויף יענער
״יענער זײט אטלאנטיק
דער אלטער וועלט  ,האט זיך בײ זיי די
זײט אטלאנטיק  ,נאך אין
צופלאקערט אין אהעליש פײער  .זײער ראמאן,
ליעבע צוברענט און
דאמען  ,האט זיך  ,װי אלע ראמאנען  ,געפיהרט
מײנע העררען און
און ערד האבען געשװארען׳ זאגט עמיל
אין געהײם  .נאר הימעל
זײן קײן פערבארגענע זאך אויף דער װעלט,
זאלא  ,אז ס׳זאל ניט
 :״ױ קאננאט האיד אן איל אין
אדער װי זאגט דער אײנגעלשמען
.א סאק״.
איהר װײסט מיין פרינציפ  .עך
״לײדיעם ענד דזשענטעלמעןי
 ,דאם מײנט  ,עך בין ניט דער מאן,
בין אינדעפענדעט  ,אונאבהענגליך
אין טעפעל ארײן  ,און עס ליגט ניט
װאס זאל ארײנקוקען יענעם
געהײמנים צו ענטדעקען  .יענעמם ביזנעם
אין מײן חאראקטער יענעמס
 ,עס געהט מעך נישט אן  ,װי זאגט דער
זענען נישט מײנע ביזנעס
פרענדם קװארל— אל עלם קיפ א סײד״ ...
־אײגגעלשמען  :״װהען
דזשענטעלמען ! דער גרויםער דיכטער מילטאן
״לײדיעם ענד
 :״מײנט נימ ׳ אז מיר זעגען אזוי דום ׳
דאט אמאל זיך אויסגעדריקט
פאר אײן אומרעכט  ,װאס אבאי האט
אז מיר זאלען עם האלטען
האט ליעב אבאי״  .עך װידערהאל זײנע
ליעב אמײדעל און אמײדעל
שטאלץ קאן עך אײך מיטטײלען  ,מײ-
װערטער און מיט בעזונדערען

שלום •

עליכם .

נע דאמען און העררען  ,אז עך און נאך אײניגע פון מײנע פרײנד,
װעלכע געפינען זעך דא מיט אונז  ,האבען דאס גליק געהאט צו ביי-
װאהנען  ,נאך װעהרענד מיר זענען געװען מיט דעם דאזיגען פארעל
אויפ׳ן שיף  ,יענעם הויכען ערהאבענעם מאמענט  ,װען די דיײליגע
ליעבע זײערע איז פערזיגעלט געװארען  ,װי זאגט בײראן  ,מיט דער
שבועה פון פרײהײט  ,איבערגעבענהײט און אײביגקײט  ,װען זײערע
זעעלען האבען זעך צוגויפגעשמאלצען  ,װי זאגט זענגװיל  ,איג׳םי
שמעלצטאפ״ .. .
״לײדיעם ענד דזשענטעלמען ! דאס איז געװען דער ערשטערי
אקט פון אהערליכען ראמאן  ,פון א הערצענס-דראמא  .דאם איז א
ראמאן  ,מײנע דאמען און העררען  ,װאס האט זיך אנגעהויבען דארט,
אין דער אלטער װעלט  .דאס איז אדראמא  ,פון װעלכען דעם לעצ-
טען אקט איז בעשערט צו פערענדיגען זיך דא  ,װי זאגט טהעאדאר
הערצל  ,אין דעם גליקליכען לאנד פונ׳ם דאללאר  .דא  ,אין דעם
לאנד  ,װעט געזאגט װערען דאס לעצטע װארט  .דא  ,אין דעם לאנד,
װעט פאלען דער פארהאנג  .דא  ,אין דעם לאנד  ,װעלען זײ זײן
אלל-רײט  ,אדער װי זאגט שיללער  :״פיניטא לא קאמעדיא׳ . ..
״לײדיעם ענד דזשענטעלמען ! עם מאכט מיר עהרע און פערגע-
ניגען אײך מיטצוטײלען  ,אז אויםערדעם װאס די העלדען פון דיזען
דאמאן זענען בײדע אלל-רײט  ,דאס הײסט— ױנג און שען און פריש״
זענען זײ נאך בײדע גלײך בעריהמט און בעװאוסט אין דער גאנצער
װעלט  ,פון אײן עק ביז׳ן אנדערן  ,אויפ׳ן געביט פון קונסט אין ױ-
דישען טעאטער  :ער מיט זײן שפיעלען  ,זי מיט איהר זינגען״.
״לײדיעם ענד דזשענטעלמען .׳ זאל עך אײך זײ אנרופען בײם
נאמען ? עך מײן  ,ם׳איז איבעריג  ,װארום איהר קענט זײ  .אט זיצען
זײ דא האנד בײ האנד פאר אײך  ,װי די טײבעלעך  .זי האט איהר
שוין געװיס אלע געהערט זינגען  ,אלע האט איהר זי בעװאונדערט
און אלע האט איהר אנערקענט דעם שטערן פון בוענאם-אײרעם  .און
ער— איהר אויםדערװעהלטער— דאס איז דער ױנגער  ,נאר איבעראל
שוין בעריהמטער סטאר פון בוקארעשט  ,װעלכען מיר װעלען האבען
דאס פערגעניגען צו הערען און צו בעװאוגדערן ניט שפעטער  ,װי
מארגען אין דער צײט  ,בײ זײן אויפטריט צום ערשטען מאל אינ׳ם
בעריהמטען ניקעל-טעאטער  .אויב איהר האט זיך בעזארגט מיט טי-
קעטס  ,זענט איהר אלל-רײט  .און אויב איהר האט נאך ניט קײן טי-
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קעטס  ,זאלט איהר זעהען מארגען גאנץ פריה זיך בעװארענען  ,עך
בין אײך ניט ערב  ,אז איהר װעט זײ קריגען  ,סײדען בײ ספעקו-
לײטערס (איבערקויפערם) ״.
״לײדיעס ענד דזשענטעלמען ! עך קוק אויף דיזען פארעל און
עך זעה זײערע פנימ׳ער האבען זעך אנגעצונדען אין אהעליש פײער,
״ון עך פערשטעה זײערע געפיהלען אין דעם מאמענט  ,װען אונזערע
אלעמענס אויגען זענען אנגעװענדט אויף דעם דאזיגען גליקליכען זװג.
לאמיר זײ װינשען  ,זײ זאלען זײן אלל-רײט אין זײער לעבענם-
קאריערע גישט װינציגער  ,װי זײ זענען אלל-רײט אויף דער ביהנע.
עם לעבע די ױדישע קונסט ,.עם לעבען איהרע פריסטער ! עם לעבען
אונזערע סטארס ! עם לעבען די הגאהבים והנעימים— דאם ליעבע-פאר!
עך הויב אויף מײן טאאסט און לאז אוים מיט די װערטער פון שלמה
המלך  :קול חתן וקול כלה— הוררײ פיר מיסטער ראפאלעסקא ! הוררײ
םיר מים הענריעטא שװאלב .׳ ,.הוררײ ! ו ! ״
— הורריי !— האבען אויסגעדונערט אלע געםט  ,אויפגעהויבען די
באקאלען און געגריסט צום גליקליכען פארעל  ,הענריעטא שװאלב און
לעא ראפצלעסקןן.
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פופציג.
טעלער.

דאס שרײען ״הוררײ״ און דאס קלאפען זיך ױיט די באקאלען
נאכ׳ן גלענצענדען ספיטש פון מיסטער קלאמער — דאס איז געװען מעהר
בישט אז אפיציעל  ,לויט װי עס פאדערט דער מנהג  ,דער עטיקעט און
די מאדע  .די רעכטע שמחה האט זיך אנגעהויבען ערשט דעמאלט ,װען
די לאמזשער חזנטע  ,צופרידען און גליקליך פון דעם  ,װאס די גדולה
קומט פאר ביי איהר אין שטוב  ,האט זיך אזוי צוהיצט און צופלאקערט,
אזוי ארײן אין אזארט  ,אז זי האט געחאפט א טעלער אין בײדע הענד,
געגעבען איהם א הויב אויף איבערן קאפ און א װארף אראב  ,צוברא•
כען אויף שטיקלעך  ,און  ,װי אײן אמת׳ע מחותנת׳טע  ,װאם האט דער-
לעבט אויםגעבען די מיזינקע  ,האט זי אויםגערופען:
— מזל -טוב!
— מזל  -טוב ! מזל -טוב ! — האט אוגטערגעחאפט דער גאנצער עולם,
און די באהענטע  ,די משפחה הײםט עס  ,האבען זיך א לאז געגעבען
קושען מיט חתן -כלה  .פריהער פון אלע  ,געװעהנליך ,דער הויפט -מחותן—
ניםעל שװאלב  .דערגאך דער ברודער איזאק  ,מיםטער קלאמער ,מים-
טער ניקעל  ,דער חזן  ,די חזנ׳טע ,ברײגדעלע קאזאק  .און מחמת דאם
קושעניש איז געגאנגען נישט על  -פי סדר  ,נאר אלע אינאײנעם ,אײנס
איבערן אנדערן  ,װי דער שטײגער איז ביי אזעלכע שמחות  ,האט זיך
דער געגאלטער דזשענטעלמען מיט׳ן רויטען פנים און מיט דער שפי-
צעכיגער נאז מײשב געװען און האט זיך פאר גרויס אימפעט אויך
ארומגעחאפמ קושען מיט חתן -פלה  ,דאס הײסט — אייגענטליך ,ניט אזוי
מיט׳ן חתן ,װי מיט דער פלה.
די שמחה נאכ׳ן צובראכענעם טעלער איז בײם לאמזשער חזן אין
שטוב געװארען אזוי גרויס  ,אז עס האט שוין געהאלטען כמעט בײ געהן
ןן טעגצעל.

— חאפט דאס דער רוח !— האט אויסגערופען ניסעל שװאלב ,גע-
עפענט נאך עטליכע פלעשלעך װײן  ,אנגעגאסען אלעמען פולע גלעזעי
און זיך אויך ניט פערגעסען _ ,חאפט דאס דער רוח ! איך האב נאך
הײנטיגען אװענד גישט פערזוכט איהר זאלט זאגען א טראפען  ,װי איהר
זעהט מיך א שװימענדיגען ! מיםטעד קלאמער און מיסטער ניקעל ׳ לא־
מיר טרינקען לחײם פאר קאלומבוםען  ,װאם האט אויסגעטדאכט אזא
טײערע מדינה  ,װי דאם אמעריקא  .א זיםע מדינה׳ א גאלדענע  ,אויף
מיר אזא יאהר ! סײ  ,חזן ! װאס זיצט איהר מיר עפיס ,װי א לאמזשער
שטאדט-בעל-הבית אויף א בן-זכר ? װאו זענען ערגיץ די קלאפערם ,ימח
שמם וזכרם? פארװאס זינגט מען ניט עפיס א פרײליכם ? ברודער אי-
זאק  ,געם אקארשט ארויס אהער די מיסעס טשערניאק פונ׳ם טיש און
חאפ מיט איהר א טענצעל  ,װײז  ,װאס דו קאנסט  .לײדיעס ענד דזשעג-
טעלמען ! מײן ברודער טאנצט  ,וױ א באלערינע  ,חאטש ער האט א
שװערען טראט  ,איך זאל אזוי האבען אלעמענם גוטם!
בײ די װערטער האט זיך אויף דער מיסעס טשערניאק ( ברײנ-
דעלע קאזאק) אנגעצונדען דאס קײלעכיגע פנים און געברענט  ,װי א
שרפה  ,און דער ברודער איזאק  ,װאס איז שוין געװען אונטערן גלע-
זעל  ,איז אויפגעשטאנען און איז גרײט געװען צו בעװײזען  ,װאס ער
קאן  .מיט אײנעם װארט  ,בײם לאמזשער חזן אין שטוב איז געװען
ששון ושמחה  ,א זעלטענער א פרײליכער קנס-מאל  .און דאס גליקליכע
פאר ? דאס גליקליכע פאר זענען געזעסען אויבענאן  ,האגד בײ האנד,
מיט שײנענדיגע און לויכטענדיגע פנימער  ,װי אמת׳ע חתן -כלה.
ניםעל שװאלב האט געמעגט זײן פרײליך  .פון אלע קאמבינא-
ציעס  ,װאס זײן זשעניאלער קאפ האט װען עס איז אמאל צוגעטראכט,
איז די דאזיגע קאמבינאציע מיט׳ן גלעזעל טײ בײם לאמזשער חזן און
מיט׳ן ספיטש פון מיסטער קלאמער געװען אויב ניט די בעסטע און
געדאטענסטע  .מע בעדארף איבערצוגעבען  ,אז דערצו האט איהם נאך
געשפיעלט די הצלחה אויך  .ער האט געטראפען גראד אין אזא צײט,
װען אונזער ױנגער העלד איז געװען  ,װי מיר האבען אויבען געזעהען,
אין דער היהנער-פלעט  ,ארומגעבלאנזעט אין נױ-יארק  ,װי אין עולם-
התוהו  .פון אײן זײט דער טארעראם פון דער נײער װעלט מיט די נײע
מענשען מיט דעם נײעם ארט לעבען  ,צו װעלכען א פרישער מענש
קאן ניט אזױ גיך געװאוינט װערען  .פון דער אנדערער זײט דאס פוי-
קען פון די בלעטער  ,דאס בלאזען מיט׳ן פײפען  ,מיט׳ן טרומײטערן,

שלום׳עליבם.

מיט׳ן דערצעהלען װעגען איהם גרױסקײטען  ,נסים ונםלאות  ,מיט׳ן
אויסטראכטען אויף איהם זאכען  ,װאס ניט געשטויגען  ,ניט געפלויגען.
און ועל כולם  -די ״שטיגוטערעס״  ,װאם דרעהעןי זיך ארום איהם,
לײגען איהם פאר גליקען  ,זאגען איהפ צו הרים וגבעות  ,געװעהנליך,
בסוד-סודות , :װיבאלד נאר ער פערלאזט די ױדישע ביהנע  ,זאגען זײ,
און געהט אריבער צו די אומות-העולם•  ,אזוי עפענט זיך פאר איהם א
נײע װעלט״  ...דערביי האט מען איהם געבראכט בײשפיעלען פון בע-
ריהמטע סטארס פון די גרעסטע ענגלישע דראמאטישע טעאטערם און
אפערעס  ,װאס זענען פריהער געװען אין פערגלײך מיט איהם גארניט
שבגארניט  ,מע קאן זאגען  ,פליגען קעגען א עלעפאנט— און הײנט
דארף מען האבען אזכיה ,מע זאל זײ זעהען  :״אײגענע הײזער  ,אײ-
גענע װיללעס  ,אײגענע אויטאמאבילען און די שענסטע נקבות— חא-
חא ! און דוקא גיך  ,און דוקא געשװינד  ,װארום ס׳איז ניט ױרזןפ,
ס׳איז אמעדיקא  ,א לאנד פון האררי-אפ״ ...
פערשטעהט זיך  ,אז די אלע מעשױת  ,מימרות און זאגעכצען
האבען פערדרעהט דעם קאפ אונזער העלד און צוגעגעבען איהם קו-
ראזש  ,און ער האט בעקומען חשק ארױסצוטרעטען װאם גיכער אויף
דער ביהנע  ,בכדי ער זאל זײ בעװײזען  ,װער ער איז ,װאס ער פער-
מאגט און װאס ער איז בבח צו געבען.
א סך האט מיטגעהאלפען דערצו אויך דאס  ,װאם ער איז גע-
בליבען אהן אײן ענטפער אויף זײן אפענהערציגען בריעף  ,זײן ערש-
טען גרויסען בריעף אין זײן לעבען  ,װאס ער האט אװעקגעשריבען צו
דער  ,װאס איז איהם געװען טײערער פון אלסדינג אויף דער װעלט,
װאס עד האט  ,װי א הײליגטום  ,אזא צײט ארומגעטראגען בײ זין
אין הארצען . ..
גאכגעקוקט דיױנ  -יארקער בלעטער  ,האט עד אלעמאל בעגעגענט
דעם נאמען ראזא ספױואק אלעמאל צוזאמען מיט׳ן נאמען פון גרישא
סטעלמאך  ,װאס האט זיך תמיד נאכגעשלעפט נאך איהד  ,װי אפרי-
טשעפע  ,און געשטאכען איהם די אויגען און געשניטען איהם דאס הארץ.
,לאז זי זײן גליקליך  -האט ער זיך געטראכט— מיט איהר גרישא
סטעלמאך ; לאז זי זיך מיט איהם עלטערן אין עושר און אין כבוד5
ענטפערן אויף מײן בריעף האט זי דאך געמעגט  .אדער זי איז אזוי
גרויס געװארען און אזוי װײט אװעק אין איהר גרויסקײט  ,אז זי האט
שוין גאר ^ פערגעסען פון איהר אמאליגע הײם? אדער זי װיל איהם
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;נישט געדענקען? זי װיל עס אינגאנצען פערגעסען  ,פערגעסען  ,װי א
בײזען חלום? װיבאלד אזוי  ,היינט װאס לײגט ער אײן אזוי די װעלט
.נאך איהר? איז דען ניט גלײכער  ,אז ער אויך זאל זי פערגעסען,
־פערגעסען  ,װי א בײזען חלום ?״ ...
ראפאלעסקא איז גרײט געװען סוף-כל-םוף פערגעםען  ,צוליעב
ידועמען ער איז  ,אײגענטליך  ,געקומען אהער און װעלכם האט איהם,
אײגענטליך  ,געצויגען אהער  ,אינ׳ם דאזיגען לאנד  .ער האט זיך אלײן
געװאלט אײנרעדען  ,אז געקומען אהער איז ער צוליעב זיך  ,צוליעב
זײן אײגענער קאריערע .און ,װי אמאל ,אין די בעסערע צײטען ,אזוי
אויך איצט איז אונזער ױנגער בעל -החלומות ארומגעגאגגען אין אװעלט
פון טרוימען און פאנטאזיעס  .ער האט זיך פארגעשטעלט  ,אז אט איז
.איבערגעגאנגען זײן ערשטע גאסטראל אין אמעריקא אזוי װײט גלענ-
צענד  ,אז צום צװײטען ספעקטאקל האט דאס שוין גאר ניט דערגרײכט:
מע האט איהם אויפגעחאפט ,אדער ,װי מע רופט דאס דארט, ,געקיד-
נעפט״  ,דאס הײםט— צוגענומען פון דער ױדישער ביהנע  ,בעצאהלט
פאר איהם) װיפיעל מע האט פערלאנגט ,און אט איז ער שוין אויף דער
׳ענגלישער ביהנע ,אין אײנעם פון די גרעסטע גױ  -יארקער טעאטערם,
און דער נאמען ראפאלעםקא קלינגט איבער אמעריקא און דערגרײכט אזש
:צו איהר  ,צו דער בעריהמטער ספױואק  ,װאס האלט זיך אזוי גרוים.
א  :דעמאלט װעט ער זיך מיט איהר רעכענען  ,ער װעט איהר װײזען,
װער עלטער איז  .ער װעט איהר שוין אויס׳לומר׳ען אלסדינג ,װאם בײ
איהם אויף דער נשמה  .ער װעט איהר ארויסזאגען דעם גאנצען רײנעם
אמת— אז זי איז איהם אײגענטליך ,ניט װערט ; אז זי האט ניט פער-
דיענט די לאנגע נעכט ,װאס ער האט איבער איהר אמאל פערבראכט
אהן שלאף ; אז ער איז געװען פערשכורט ,און איצט האט ער זיך אוים-
געניכטערט ; אז ער איז געװען א נאר ,און איצט איז ער קליגער גע-
װארען ; אז ער איז געװען קראנק  ,איצט האט ער זיך שוין אויםגע-
.הײלט  ,אינגאגצען אויסגעהײלט . ..
אין אועלכע געדאבקען האט דער חתן גלײך מיט אלע גענומען א
כוםה נאך א כוםה  ,געלאכט און געפרעהט זיך גלײך מיט אלע אויף זײן
אײגענער שמחה  ,אלײן נאך ניט רעכט צוקײעט ,װאם דא איז םארגע-
קומען מיט איהם אויף דעם אװענד  ,אלײן נאך ניט רעכט אבגעשאצט
דעם װערט און די בעדײטובג כונ׳ם צובראכענעם טעלער ...
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קאפיטעל ױבען און פופציג.
אין ניקעל -

טעאטער.

אויף מארגען אינדערפריה האט זיך אונזער העלד אױפגעחאפעו
מיט א זעלטענעם קאפװעהטאג  .ער האט נאך ניט צײט געהאט זיך
אויסניכטערן פונ׳ם טשאד  ,זיך ארומקוקען  ,װאו ער איז אין דער
װעלט נאך נעכטיגען אװענד  ,האט מען איהם שוין אויפגעחאפט און
אװעקגעפיהרט אין ניקעל-טעאטער אויף פראבע  .דארט  ,האט מען
איהם געזאגט  ,װעלען זײן א פאר ״סטארס״ פון אנדערע ױדישע טע-
אטערם  ,װאס װילען איהם זעהען  ,און אױך א פאר רעצענזענטען
פון ענגלישע צײטונגען.
זינט ראפאלעסקא איז אײן אדטיםט  ,געדענקט ער ניט  ,ער זאל
װען אזוי װעלען אויסנעמען מיט זיין שפיעלען  ,װי ער האט עס גע-
װאלט אצינד  ,בײ זײן ערשטען ארויםטרעטען אין דער שטאדט נױ-
יארק  .קײנמאל האט ער נאך אזױ ניט געברענט נאך ערפאלג  ,נאך
כבוד  ,נאך בעריהמט זײן  ,װי אין דעם דאזיגען ערשטען אװענד,
װאס ער האט זיך בעדארםט בעװײזען פאר׳ן גרויסען פובליקום אינ׳ם
פולגעפאקטען ניקעל-טעאטער  .קײנמאל האט איהם נאך אזוי דאם
הארץ נישט געקלאפט און קײנמאל איז ער נאך אזוי ניט געװען
אין דער לאגע פון א שילער  ,װאס געהט צום פערהערען זיך און
װאס האט זיך דאס װארט געגעבען  ,אז ער מוז אויסהאלטען דעם
עקזאמען גלענצענד  ,מיט׳ן גרעסטען נצחון.
װאס איז דער חדוש  ,װאם אלע אנדערע אינטערעסען זענען
בײ איהם דעם דאזיגען טאג אװעק אויף א זײט ? װאם איז דער
הדוש  ,װאס אלע אנדערע אינטערעסען האבען אבגעטראטען זײער
פלאץ גאר אײן אינטערעס  :געפעלען װערען די נױ -יארקער ױדען,
נעמען דעם עולם אויף זיכער ? יענעם אװענד האט זיך אויפגעחאפט
דער ארטיסט  ,דער אמת׳ער ארטיםט  ,מיט דעם גאנצען פײער און
מיט׳ן גאנצען פיבער פון אײן ארטיסט  ,װאם מאכט ברענען די אוי-
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דאס בלוט און גיט איד.ם כח און קראפט צו
גען ׳ װאס מאכט זידען
שאפען גרויםקײט  ,צו בעװײוען װאונדער.
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 ,דערלעבט מען זיך  .געקומען דער טאג פוג׳ם
אז מע לעבט
עקזאמען פאר דעם נײעם ״ױדישען שטערן פון בוקארעשט״,
גדויסען
האט איהם אזוי אויפגעהויבען  ,אװעקגעשטעלט אין
װאס די פרעסע
די סאמע גדולים  ,װי למשל  ,זאנענטהאל  ,שילד-
אײן רײהע מיט
 ,אירװינג  ,פאםסארט  ,ראסםי און אנדערע .
קרויט
גרויסע ניקעל-טעאטער איז געװען פול געפאקט און
דאס שענע
 .פון די דירעקטאדען ביז די אשערס זעגען אלע
שען אויפגעפוצט
געשטימט און אויפגעלײגט  .אויך דאס פובליקום
געװען ױם -טוב׳דיג
 .עס האט זיך געפיהלט מעהר בענעפיס  ,עהרענ-
איז געװען האפערדיג
פראבע-נומער פון א דעבױטאנט  ,װאם טרעט אויף
אװענד  ,אײדער
פאר א גרויס פובליקום  .און דאס פובליקום איז
צום ערשטען מאל
 .אויסער דעם געװעהנליכען פובליקום  ,װאס פילט
באמת געװען גרויס
די גאלעריע פון אלע ױדישע טעאטערס אין נױ -יארק,
אן אלע נאכט
טעאטער אין דעם דאזיגען אװעגד געקאנט זעהעןהאט מען אין ניקעל
 ,אזוי װי אין פארטער  ,א מאסע נײע פארשוינען,
אין די באקסעס
אינטעליגענטען  ,און אויך א פאר קריםטען  ,ארום
צװישען זײ פיעל
ניקעל האט זיך מיט גרוים רעשפעקט און
װעלכע דער דירעקטאר
ארומגעדרעהט  ,אלײן אנגעװיזען זײ זײערע פלע-
אונטערטעניגקײט
זײ דאם פדאגראם ,חאטש דאס איז ניט
צער  ,אלײן אונטערגעטראגען
מיסטער ניקעל איז דאך א ױד  .און א ױד  ,ער
זײן ארבײט  ,גאר
בירגער פונ׳ם פדײען אמעריקא  ,האט ער
מעג זיך זײן א פרײער
מעהר דרך-ארץ  ,װי פאר א ױדען  ,װארום קוים
פאר א גוי דאך
זיך אראבגעלאזט צו די ױדען אין א ױדיש טעאטער,
האט א גוי
קומט איהס  ,מע זאל איהם אבגעבען כבוד ...
זיך  ,אז מיםטער ניקעל האט אויםגענוצט דעם דא-
פערשטעהט
א גוטע רעקלאמע פאר זײן טעאטער  .ער האט
זיגען צופאל  ,װי
אײנציגען אײן אנדער סוד  ,װער די גוײם זענען.
אײנגערוימט יעדען
נעמען פון דער הגדה און פארשוינען פון שושן
ער האט אנגערופען
געקוקט דערויף  ,װאם א סך האבען געװאוםט  ,אז
דבירה  ,גאר נישט

שלום  .עלי  5ם.

דאס זענען נישט מעהר װי צװײ ברידער  ,מענעדזשערם פון א גרוים
ןןמעריקאניש דראמאטיש טעאטער .
די נױ -יארקער בלעטער האבען אזוי םיעל געבומט װעגען דעם
נײעם ״שטערן פון בוקארעשט״  ,אז די צװײ בעװאוסטע מענעדזשערס
פונ׳ם דראמאטישען טעאטער האבען זיך נישט אויף קאטאװעס פער-
אינטערעסירט מיט דעם ױנגען ױדישען סטאר  ,טאמער— א קשיא אויף
א מעשה — אויב ם׳איז אםילו האלב אמת  ,װאס מע שרײבט  ,װעט
מען איהם אפשר קאנען ״קידנעפעךי צו װאס בעדארפען ױדען הא-
בען בײ זיך א זאנענטהאל  ,א שילדקרויט  ,א אירװינג  ,א פאססארט ,
אדער א ראסםי ? דאס איז דאך א פאקט  ,װאס ױדען אלײן װעלען
ניט אבלײקענען  ,אז זײ זענען א פאלק פון ליםעראנטען  ,װאס הא-
בען זיך אונטערגענומען ליפערן בעריהמטהײטען  ,צושטעלען דער װעלט
דאם בעסטע און דאס פײנםטע  ,װ$ס זײ פערמאגען ...
זעלבםטפערשטענדליך  ,אז עס האבען ניט געפעהלט אין יענעם
אװענד קײן רעפארטערם פון צײטונגען  ,ענגלישע  ,אזוי װי ױדישע.
דאס זענען װאוילע ױנגען  ,אײנם און אײנס  ,גערויכערטע לױלקעס,
געגאלטע פנימ׳ער  ,לעבעדיגע אויגען  ,דורכגעטריבענע פארשױנען,
װאס שרײבען לויפענדיג  ,עסען געהענדיג  ,שלאפען זיצענדיג מיט א
פאונטען -פען אק האנד.
צװישען דער מחנה רעפארטערס זענען געװען אין גיקעל-טעא-
טער אויך אונזערע בעקאנטע ״חכמי הקיבעצארני״  ,די געװיסע רע-
דעלפיהרער  ,פאליטיקער  ,פאעטען  ,פובליציסטען און רעדאקטארעס פון
צײטונגען  ,אנגעװאפענט מיט כלי-זין  ,אױף מלחמה צו האלטען און
פיקירען זיך װעגען דעם נײעם ״סטאר״  ,װארום װיבאלד אז ער איז
בײ אײנעם א גאון  ,איז ער בײם אנדערן א יאלד שביאלדען ; װי־
באלד ער איז בײ דעם א זאנענטהאל  ,א אירװינג  ,א פאססארט און
א ראססי  ,איז ער בײ יענעם א ״גרינהארן״  ,א ״פעך-פויגעל״  ,א
״חײם-יענקעל״  ,א ״רומעניש פאםטוכעל״  ,א ״ציקאװע בחור׳ל״— נישט
מעהר.
יא  ,עס האט זיך געגרײט א קאכעניש אין דער ױדישער טע-
אטער -װעלט אין גױ-יארק  .סײ די ״פאטריאטען״ פון ניקעל-טעאטער ,
סײ דער ״צד שפנגדו״ פון די אנדערע טעאטערס  ,זענען געקומען
מיט פארטיגע רעצענזיעס פאר די מארגענדיגע צײטונגען  ,װעלכע זײ
דעפרעזענטירען.
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אונגעװעהנליכע םפעקטאקלען נעמען געװעהנליך די
בײ אזעלכע
אויף זיך די ראל פון רעצענזענטען  .בײ אײן
רעדאקטארען אלײן
פארגעשריטענער צײטונג האט זיך די רעצענזיע בע־
רעדאקטאר פון א
דארפט אנהויבען מארגען אזוי צו זאגען :
ניקעל־טעאטער
,שוין לאנג האבען די װענד פון
אפלויז,
אונגעװעהנליכען
געדונערט פון
אזוי ניט
נעכטען
פובליקום  ,װאס האט
ענטוזיאזם פון
און דער
העכסטער שטופע  ,האט בע־
דערגרײכט ביז צו דער
געקויפטע בעם־
אונזערע איבער
איבערצײגען
דארפט
געגנערם  ,אז  .״•
טיאלע
אנדערן נאך מעהר פארגעשריטעגעם רעדאקטאר האט
און בײם
רעצענזיע בעדארפט אנהויבען מיט די דאזיגע
זיך די מארגענדיגע
װערטער:
דורכפאל אין ני־
מורא׳דיגער
נעכטיגער
״דער
אגוטער לעסאן פאר די צװיי-
קעל־טעאטער װעט זיין
לייגען זיך אין דער לענג און
װעלכע
פיםיגע עזלען ,
אקװארט און
אין דער ברייט צו מאכען פון אװארט
אדאללאר ". ..
װעלכע װעלען אײך פאר
װארט  ,עם איז געװען  ,מעג מען זאגען  ,א הוי־
מיטאײנעם
טעאטער  .אלעמענס נערװען זענען געװען אנ־כע שטימונג אין ניקעל
 ,אלעמענס אויגען האבען געקעהרט אהין  ,צום פארהאנג,
געשטרענגט
אויפהויבען  .און אט זענען אויסגעלאשען גע־
װאס האט זיך בעדארפט
די פײערם  .אט האט זיך אויפגעהויבען דער פאדהאנג.
װארען
מינוט זענען מיט שטילע טריט ארײנגעקומען דרײ
אין דער
געקלײדעטע פארשויגען  ,װאם זענען געהאט צוגעפאהרען
עלעגאנט
אין א זעהר עלעגאנטען מאטארקאר מיט א ״בלעקדרײ־
צום טעאטער
און געהײםען זיך צופיהרען גלײך צו דער לאזשע
װער״ אין פראנט
דרײ — די טייערסטע װאס אין ניקעל-טעאטער .
נומער
פארשוינען זענען בעשטאנען פון אײנעם אײן עלטערן
די דרײ
 ,אײנעם נאך גאר א ױנגען אין א ברײטען קא־
מיט א היבש בײכעל
אנגעתקט אויף די אויגען  ,און מיט דעם ױנגענמאן
פעליש  ,שטארק — א ױנגע דאמע אונטער א געדיכטען שלײער  .דאס
אונטער די הענד
דער עלטערער פארשוין  ,װאס מיט׳ן בייכעל  ,אב־
ױנגע פארעל האט
טיר פון דער לאזשע נומער דדײ  .דאם פארעל איז
געפיהרט צו דער
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עליכם.

איז גע-
א פלעד
בײכעל,
שמאלען

;1

׳ן:

ארײן אין דער לאזשע  .דער שװארצער מענש  ,דער ניגער ,
בליבען פון דער זײט טיר מיט א דאמענמאנטעל און מיט
אויף דער האנד  ,און דער עלטערער פארשוין  ,װאס מיטץ
האט זיך אומגעקעהרט צוריק און געלאזט זיך דורכ׳ן לאנגען
קארידאר אין פארטער ארײן.
דארף זיך טרעפען  ,אז אקוראט אין דער מינוט זאל דורכלוי-
פען דעם שמאלען קארידאר אײנער פון די דירעקטארען  ,ניסעל
שװאלב  ,און בעגעגענען זיך א נאז קעגען א נאז מיט׳ן עלטערען פאר-
שוין  ,װאס מיט׳ן בײכעל  .בײדע  ,סײ דער פארשוין ,װאם מיט׳ן
בײכעל  ,סײ ניסעל שװאלב  ,האבען זיך א װארף געגעבען צוריק,
געבליבען שטעהן א װײלע און א קוק געגעבען זיך אײנס דאס אנדע-
רע אין די אויגען ארײן  ,צוגאננען זיך  ,װידער געבליבען שטעהן
און װידער א קוק אין די אויגען ארײן  .דאס איבערקוקען זיך מיט׳ן
שטעהן בלײבען האבען אבער מעהר נישט גענומען בײ זיי װי א צװײ-
דרײ סעקונדען  ,און אײדער בײדע האבען זיך געקאנט דערמאנען,
װער מע איז  ,האט מען זיך צושײדט  :דער פארשוין  ,װאס מיט׳ן
בײכעל  ,האט זיך אװעקגעלאזט אין פארטער ארײן  ,און ניסעל שװאלב
איז א װײלע געבליבען שטעהן און א זאג געגעבען צו זיך אלײן:
״ניט שוין -זשע איז דאס דער אײגענער לאמטידרײדאם ? װאם-זשע
האט ער מיר אנגעפײפט אין זײן בארד ?״ און באלד איז ער אװעק
צו דער קאסע  ,אויפגעזוכט זײן שותף  ,דעם בעל -הבית פון טעאטער,
דעם מיםטער ניקעל אלײן  ,און עס האט זיך פערבונדען צװישען זײ
א קורצער  ,נאר א שארפער געשפרעך  ,װעלכען מיר געבען דא אי-
בער װארט בײ װארט :
— װער איז דאס פארעל  ,װאס זיצט אין דער לאזשע נומער
דרײ מיט א שװארצען מענשען בײ דער טיר ?
מיםטער ניקעל איז א פארשוין  ,װאס האט פײנט לאנג טראכטען.
— אין באקס נומער דרײ ? אויב ניט דזשײקאב שיף  ,איז דאס
לואי מארשאל.
— אויב איהר זענט ניט קײן בלאפער  ,זענט איהר א אידיאט.
מיסטער ניקעל האט ארײנגעלײגט בײדע הענד אין די קעשענעם
און האט געשענקט זײן קאמפאניאן אזא פרײנדליכען קוק  ,גלײך װי
יעגער װאלט איהם נאר -װאס געמאכט דעם בעסטען קאמפלימענט.
_ װער -זשע דען זאל עם זײן ?
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— אט אזוי -זשע רעדט און דרעהט ניט קײן יארמעלקע .י אט
דער לאמטידרײדאם  ,װאם האט אבגעפיהרט דאס פארעל אין דער
לאזשע נומער דרײ  ,זאל מיר ניט געװען אנפײפען אין זײן בארד
אריין  ,װאלט איך געזאגט  ,אז דאס איז סטעלמאך .
מיסטער ניקעל איז געבליבען מטושטש  ,װי א מענש  ,װאס מע
האט איהם צוטרײםעלט  ,צוקולײטשעט זײגע מחשבות.
— װאסער לאמטידרײדאם ? װעמענם בארד? און װער איז געװען
דער סטעלמאך ?
— מיר פאר דײן חכמה  ,ליכטיגער פנים ! איהר מאכט זיך
תמ׳עװאטע ? צי איהר זענט טאקי א בהמה ? צי איהר זענט ניט קײן
היגער? איהר האט קײנמןזל ניט געהערט דעם נאמען גרישא סטעלמאך ?
— גרישא סטעלמאך ? !
מיםטער ניקעל איז אונטערגעשפרונגען  ,זיך דערלאנגט צװײ פעטש
אין בײדע באקען  ,פריהער אין דער רעכטער  ,דערנאך אין דער לינ-
קער  ,און האט אויף זיך אלײן אזאג געגעבען אונטער דער נאז אזא
װארט  ,װאס לאזט זיך ניט דרוקען אונטער קײן צענזור  ,ניט דא ,ניט
אין אמעריקא  ...נאכדעם האט ער אויסגעשריען דרײ מאל  ,שױן גאנץ
הויך  ,אויף א קול:
— איך בין א אידיאט און א אידיאט און א אידיאט1
— הערסטו .י דאם זאג איך דאך שוין לאנג .
מיסטער גיקעל האט דאס דורכגעלאזט פארבײ און איז געװארען
מלא שמחה:
— טע-טע -טע ! װיבאלד דאס איז גרישא סטעלמאך  ,װײס איך
שוין  ,װער די יפהפיה איז  .אניט זאל איך ניט דערלעבען טאג.
— אמן  .װער  -זשע איז זי ?
— מיס ראזאליא ספײװאק .
— ראזאליא ספײװאק ?
דא האט זיך שוין גיםעל שװאלב דערלאנגט א פאטש אין שטערן,
איבערגעלאזט דעם שותף ביי דער קאסע און אלײן איז ער אװעק אין
פארטער  ,נאך א מאל א קוק טון אויף זײן אלטען בעקאנטען און זיך
איבערצײגען  ,אויב דאם איז טאקי דער ״לאמטידרײדאם  ,װאס האט איהם
ןזנגעפײפט אין זײן בארד״.
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קאפיטעל אכט און
ראפאלעסקא

פופציג.
שאפט.

אז דער שװערער פארהאנג פון ניקעל -טעאטער האט זיך מיט א
רעש ארויפגעהויבען ארויף  ,האט דער ים פון קעפ אינ׳ם האלב  -פינם-
טערען גרויסען זאל זיך װי אריהר געגעבען פאר זײנע אויגען און א
קיהל װינטעל איז װי איבערגעגאנגען איבערן דאזיגען ים  .א מינוט
צײט האט נאך אבגעהאלטען אשטילעד רעש  ,װען דאס פובליקום
מאכט זיך גרײט צו זעהען און צו הערען  .נאר באלד איז ארײנגע-
טראטען ד• געװאונשטע שטילקײט  ,יענע אנגענעהמע װייכע הײליגע
שטילקײט  ,װאס נעמט ארום דעם ארטיסט פון אלע זײטען  ,חאפט
איהם אויף אין דער הויך  ,װי אויף פליגלען  ,און טראגט איהם אװעק
פון דער ביהנע ארויף  ,איבערן ים פון קעפ  ,און מאכט איהם שװע-
בען איבערן אוידיטארױם  .יענע הײליגע שטילקײט  ,װאם ריהרט אן
די אײדעלסטע סטרונעס פון דער נשמה און ציהט ארויס די פײנםטע
טענער פונ׳ם טאלאנט און מאכט דעם ארטיסט געװעלטיגען איבערן
פובליקום.
לעא ראפאלעםקא האט יענעם אװענד געװעלטיגט איבערן נױ-
יארקער פובליקום פון ניקעל -טעאטער.
געשטעלט האט מען  ,װי אלעמאל בײ זײן ערשטען ארויס-
טריט  ,״אוריאל אקאםטא״  .פון דער ערשטער מינוט  ,װאס אוריאל
האט זיך בעװיזען אויף דער סצענע  ,איז ער געװען דער מיטעל-
פונקט  ,װאם אויף איהם האבען געקוקט אלע אויגען  .דער דאזיגער
זײדענער ױנגערמאנטשיק ,מיט׳ן שענעם אײדעלען בלאסען געזיכט  ,מיט
די לאנגע האר  ,מיט די גרויסע אויסגעמאטערטע אויגען  ,מיט׳ן נאר-
װאס אויםגעשאטען בלאנדען בערדעל און מיט׳ן אפענעם האלז  ,האט
זיך געבעטען פערגלײכען מיט יעזוס קריסטוס.
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מיט א מאדנעם כח האט ער געצויגען צו זיך די סימפאט־ע
סונ׳ם גאנצען פובליקום  .עפיס איז געלעגען שוין אין זײן האלטען
און אין זײן שטימע אלײן די דאזיגע קראפט  ,װאס מאכט זיך
זיך
בעליעבט בײם צוהערער  .אבעזונדערער חן איז געװען אױסגעגאסען
זײן יעדען טריט און אויף זײן יעדען ריהר טון זיך אויף דער
אויף
ביהנע  ,און די איבערגאנגען פון אײן געשטאלט צום אנדערן זענען
העכסט נאטירליך און זעהר רײך אין פארבען  .אט איז גע-
געװען
שטאנען פאר אייך אױנגער דענקער  ,װאס שמועסט זיך אוים מיט׳ן
דאקטאר דע -םילװא אויף דעם שטײגער  ,װי עס רעדט א ױנגערמאן
בית-מדרש  ,אױנגערמאן אפילאזאף  ,פון עניגים הױכע  ,פון זא-
פון
 5ען הימעלשע.
ניט זאגען  ,אז איך װײז אן דעם רעכ-
״איך װיל
א,ניין!
איהםמודהזײן .
אלעמוזען
אמת,װאס
טען
איך װײס נאר  ,אז מײן ניט  -װיסען הײםט מיר נאכ-
קיקען.
בלינדקייט הײסט מיר שארפער
פארשען  .מײן
צוהערען״  .. .בײ
טויבקײט הײםט מיך בעסער זיר
מײן
די װערטער  :״מײן בלינדקײט״ בעװײזט ער אויף די אויגען ; ״מײן
— בעװײזט ער אויף די אויערן  — ,אלע פאסטעמקעם פון א
טויבקײט״
יודישען לערנער ,פון א בית-מדרש-משכיל ,און מיר זאגען נאך א מאל:
א ז יי ד ע נ ע ם ױנגענמאן  ,װאס איז פול מיט בעזונדערען הן,
פון
מיט סימפאטיע.
עם מישט זיך ארײן אינ׳ם געשפרעך דער חתן פון זײן גע-
ליעבטער יהודית  ,און עס בײט זיך איבער בײ איהם די פיזיאנאמיע,
און איהר זעהט שוין פאר זיך ניט מעהר קײן פילאזאף  ,נאר א פער-
 ,װאס רעדט פון זײן געליעבטער  ,װעלכע פאלט ארײן אין
ליעבטען
פרעמדע הענד  ,מיט התפעלות  ,מיט בעגײסטערונג:
ערדאראבגעשיקט
״זיאיז פונ׳ם הימעל אויף דער
 ...זי איז אײן אוצר פון גאט״ — ,זאגט ער מיט
געװארען
התלהבות  ,און פלוצים טוט ער זיך א װארף צו איהר חתן בן-ױחאי
ליעבע  ,מיט געבעט און מיט תחנונ״ש  ,נעממ איהם אן בײ
מיט
דער האנד:
״א  ,ריהרט זיך ניט צו צו איהר מיט דער אײגע-
בעשעפטיגט זיך מיט געלדי ...בעטען״
נער האנד  ,װאס
דאװנען  ,תפלה טון דארפט איהר פאר איהרוי .. .
סנגשפ
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און באלד  ,װי נאר עס קומט ארײן דער ױדישער טריבונאל,
דער רב דע -סאנטאם מיט די שמשים  ,איבערצוגעבען אוריאל אקאם•
טאס בוך אויף צו משפט׳ען איהם אלס אפיקורס  ,װערט שוין װידער
אינגאנצען איבערגעביטען אקאססאס פנים מיט׳ן געשטאלט מיט׳ן קוק.
עס שטעהט שוין פאר אײך אמארטירער  ,װאס פרומע מענשען  ,פער•
בלענדטע פאנאטיקער  ,אבגעריסענע פון דער װעלט  ,יאגען איהם עד
חרמה  ,װילען איהם אדער מאכען דענקען דוקא אזוי װי זײ  ,אדער
נוקם זײן זיך ביז׳ן בלוט.
דא האט מען בעדארפט אנקוקען ראפאלעםקאס אויגען  ,װי זײ
שפיעלען ,און ראפאלעסקאס פנים ,װי עס מינעט זיך און בײט זיך פון
מינוט צו מינוט און גיט ארויס די גאנצע טראגעדיע פון זײן לעבען,
דאס גאנצע לײדען פון זײן הארצען  ,דעם גאנצען פײן פון זײן נשמה,
און דוקא אהן סקארבאװע גענג  ,אהן משונה-װילדע העוױת  ,נישט
געחאפט זיך מיט די הענד בײם הארצען  ,נישט געריםען זיך בײ די
לאנגע האר פונ׳ם פאריק  ,נישט געבראכען די הענד  ,נישט געשפאנט
איבער דער סצענע מיט ברײטע טריט  ,נישט געמאכט קײן קרום פנים.
אלע האבען געמוזט מודה זײן  ,אז דאס שטעהט אגעבוירענער
מײסטער  ,א גרויסער קינסטלער ,א פאעט פון זײן ליעבען נאמען ,אײן
ארטיסט פון גאטס גענאד  ,װאס ניט ער שפיעלט ,נאר ער לעבט און
שאפט און טוט אויף נײעם אויף דער ביהנע.
אלע האבען געמוזט מודה זײן  ,אז דער אקאסטא  ,װאס ראפא-
לעםקא האט זײ געגעבען  ,איז זײן אײגענער אקאסטא  ,נישט קײן
אויסגעלײענטער פון א ביכעל  ,נאר א טיפ  ,װאס ער האט איהם נאך
לאנגער מיה און שטודירען אלײן בעש ;.:פען.
צום סוף פונ׳ם ערשטען אקט  ,װען אקאסטא בלײבט אלײן  ,האט
זיך ראפאלעסקא װידער איבערגעביטען און אויפ׳ן ארט פון אגע׳רודפ-
טען מארטירער איז שוין געשטאגען א העלד  ,װאס איז גרײט צו
מלחמה האלטען  ,ניט קעגען הארצען ,נאר קעגען פערשטאנד:
אגרויםען טעותן דער ,וואס
״א  ,בן  -יוחאי  ,האסט
פאר׳ן אמת  ,דער װעט
קעמפפען
געוואוינט צו
איז
גאלדענע קרויך ...
ניט לאזען טרעטען מיט די פיס זײן
דא האט ראפאלעסקא א מאך געגעבען מיט דער האנד ארויף,
און אלעמען האט זיך אויסגעװיזען  ,אז מע זעהט פאר זיך אגעקרוינ־
טען  ,אויב גיט מיט א גאלדענער קרוין  ,איז מיט א קרוין פון צרות,
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אלעמענס סימפאשיעם זענען געװען אױף
פון יםורים און פון פײן  .און
האבען געקלאפט פאר איהם .און עם
זײן זײט  .און אלעמענס הערצער
פארהאנג לאזט זיך אראב אזוי גיך  .אלע•
האט פערדראםען  ,װאם דער
אנקוקען אט דעם שענעם ליעבען אײדעלען
מען האט זיך געװאלט
און נאך א מאל ,און אלע האבען ניט אויפ-
אוריאל אקאםטא נאך א מאל
 :״ראפאלעםקא ! ראפאלעסקא\״ און ראפאלעסקא
געהערט צו שרײען
זיך פאר׳ן פובליקום נאך א מאל און
האט ניט אויפגעהערט צו בעװײוען
נאך א מאל .
ניקעל -טעאטער האט שוין לאגג ניט גע-
נײן  ,דאס נױ -יארקער
מיט אזעלכע גװאלדען מיט אזעלכע אפלאדיסמענ-
האט אזעלכע קולות
ניקעל-טעאטער און די חברים פון דער
טען  .די מענעדזשערס פון
עט קאמפ״  .זענען געװען אויפ׳ן זיבעטען
קאמונע ״קלאמער  ,שװאלב
פאטריאטען פון אנדערע טעאטערס  ,װאם
הימעל ,און די שונאים  ,די
דעם דאזיגען ״גרינהארך  ,און די
האבען זיך געקל־בען אויספײפען
 ,װאס האבען געשארפט די צײהן
זאיאדלע קיבעצארני -קריטיקער
 בארנײ -אירװינג-ראססי״  ,האבען זיך געביסעןאויפ׳ן ױדישען ״פאססארט
נאך גיט פערלוירען זײער גאנ-
די נעגעל  .זײ האבען פונדעסטװעגען
צע האפנונג:
נאך גרויס — האבען זײ זיך געטרײסט —
— עט\ די גאכט איז
קארל גוצקאװ האט פינףאקטען . . .
און די טרןזגעדיע פון
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קאפיטעל נײן און פופציג.
צווישען
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דיאקטען.

גאכ׳ן ערשטען אקט  ,בעת אנטראקט  ,איז אין ניקעל-טעאטער
װי אין אלע טעאטעדס בעת בענעפיס ,געװען א רעש מיט א געטומעל מימ:
א הו-הא  .איטליכען האט זיך געגלוסט איבערגעבען אײנער דעם אנ-
דערן  ,װאם פאר אײן אײנדרוק עס האט אויף איהם געמאכט דער
נײער ,״סטאר״  .דער נאמען ראפאלעסקא האט זיך געטראגען אין דער
לופטען אומעטום  :אונטען  ,אין פארטער און אין די לאזשעס  ,אזוי װי
גאנץ אויבען  ,אױף דער גאלעריע  .יעדער האט דערצעהלט די ביא-
גראפיע פונ׳ם דאזיגען ױנגען ארטיסט  ,לויט ער האט דאם אויםגעלײענט
פון זײן ״פײפער״  .דאס האט בעװיזען  ,װי װײט דאם טעאטער און
די ״פרעסס״ זענען אין נױ  -יארק געבונדען אינאײנעם  .פערשטעהט זיך,
אז ניט אומעטום אין אלע פײפערס האט די דאזיגע ביאגראפיע גע-
שטימט  ,און ניט אלע מיינונגען איבערן ארטיסט זענען געװען גלײך.
אויך דאס דארף מען צוגעבען  ,אז גיט אלע האבען געװאוסט  ,װאס
אוריאל אקאסטא איז און װער איז דער פעדפאסער פון דער טראגעדיע:
לאטײנער  ,גארדין  ,ליבין אדער פראפעסאר יאקאבי ? עס זענען געװען
אויך אזעלכע  ,װאס האבען ערװארטעט פון די שפעטעריגע אקטען
עפים אמין ״משה״ אדער אײן אנדער ליעדעל  .און דאם האט בעװי-
זען  ,װי װײט דאס גרויסע פובליקום איז ענטװיקעלט אינ׳ם געשמאק פאר
קונםט  . . .דאך מוזען מיר זאגען  ,אז כמעט אלע האבען זיך געפונען
אונטערן אײנפלום פון אנײער קראפט  ,פון אפח  ,װאס יעדער פער-
שטעהט איהם אפשר גיט מיט׳ן שכל  ,נאר ער פיהלט איהם מיט׳ן האר-
צען  ,מיט׳ן אױוײניגסטען אינסטינקט  .און דעריבער האט זיך במעט
יעדער אײנציגער געאײלט איבערצוגעבען דעם צװײטען  ,אזוי װײט וױ
■ופסנ
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קאן  ,אלץ  ,װאס ער האט געפיהלט און װאס ער האט ארויס־
ער
געטראגען פוג׳ם דאזיגען נײעם שטערן ראפאלעסקא.
נאר אײנער איז געװען אין טעאטער אײן עלענדער נעבאך  ,װאס
נישט געהאט מיט װעמען צו טײלען זײן תענוג און דעם אמת׳ען
האט
 ,װאם ער האט געהאט פונ׳ם דאזיגען אװענד  .דאס איז
פערגעניגען
געװען אונזער ״לױביטעל״ פון ױדישען טעאטער  ,מאיר סטעלמאך.
סטעלמאך האט ניט נאר געקלויבען תענוג  ,ער האט ניט
מאיר
זײן געלד געשעפט פערגעניגען מיט׳ן פולען מויל— ער האט
גאד פאר
געשמאלצען  ,צוגאנגען װי אװאקס און נישט געהאט  ,לײ־
זיך פשוט
 ,מיט װעמען א װארט אויסצורעדען  .האט ער זיך מײשב געװען,
דער
זיך שטילערהײד ארײנחאפען אין דער לאזשע נומער דרײ,
ער װעט
 ,געװאהרע װערען צו די קינדער און  ,צװײטענס  ,הערען,
ערשטענם
ם וױללען זײ עפיס זאגען אויף דעם אנטיק  ,אויף דעם דאזיגען
װ$
ראפאלעסקא ?
נישט אבגעגאנגען קײן דרײ טריט  ,איז אונזער סטעלמאך געבלי־
אין מיטען דרינען  :אקעגען איהם איז אויםגעװאקסען דער־
בען שטעהן
ריז  ,װאם האט זיך בעגעגענט מיט איהם אין קארידאר.
זעלבער
אקענטליכער פארשוין  .מיט אפרײליך לאכענדיג פנים איז
עפיס זעהר
אקעגען סטעלמאכען און געקוקט איהם גלײך אין די
ער געשטאנען
אויגען אדײן.
דאס איז געװען ניםעל שװאלב.
שלום עליכם אײך  ,לאמטעדערײדעם ! איהר האט מיך ניט
—
? װי קומט עם ? אין לאנדאן זענען מיר געװען גאר נאהעגטע
דערקענט
 .איך בין אפילו געװען בײ אײך צו־גאסט  ,געדענקט איהר?
שמעלקעס
הײסט  ,איך בין געשטאנען אין דרויםען בײ דער טיר  ,און איהר
דאס
זאגען  ,אז איהר זענט נישטא אין דער הײם  .איך האפ
האט געשיקט
דערקענט אין קול  .האב איך אײך אםילו באלד געװאלט מאכען
אײך
 ,װי איהר זעהט מיך א שװימענדיגען  .נאר איך האב מיך
אסקאנדאל
געװען  :נעװער מײנד (מילא)  ,לאז ער איבערגעהן אויף אג־
מײשב
 .איך בין בײ אײך געװען  ,אויב איהר געדענקט  ,ניט
דערע הענד
זיך  ,צוליעב אײן אנדערן  .צוליעב׳ן לאמזשער חזן מיט זײן
צוליעב
 ,געדענקט איהר די חאליאסטרע ? איהר זאלט זײ זעהען
געזינדעל
— עהע־הע !— זײ דארפען שוין ניט אײער לאסקע  ,זײ זענען
אצינד
אלל־רײט  .נו  ,און איהר װאס מאכט איהר עפים  ,פאני פיפערנאטער?
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שלוש־עליכם.

איהד האט מיר אזױ אנגעפײפט אין אײער בארד  ,אז װען נישט אײעי־
גרישא זאל דא זײן בײ אוגז מיט דער ספױואק אין לאזשע נומער
דרײ  ,װאלט איך אײך אין לעבען נישט דערקענט  .איך זאל אזוי הא־
בען אלעמענס גוטם .
אז מאיר סטעלמאך האט דעם שלאק ניט בעקומען דא אויף דער
שטעל  ,איז דאס א נם מן השמים  .ערשטענם  ,דאס בעגעגעניש מיט
דעם דאזיגען נפש און אויסהערען פון איהם אזא מענה-לטון— דאס
אלײן איז שוין געװען גאנץ גענוג  ,ם׳זאל פערקיהלט װערען דער
מאמעס מילך אין בויך  .ובפרט נאך  ,אז מע הערט פון איהם אזעלכע
דבורים װעגען זײן גרישען און װעגען דער ספױואק  .פון װאנען
װײסט ער ,אז זײ זענען אין לאזשע נומער דרײ? װען האט ער עס
צײט געהאט צו געװןןהרע װערען ? און גלאט אהן אלעמען  ,װאס איז
ער פאר אמחותן מיט אט דעם ״װערגעלעץ״?
אודאי מעג עס פאלען אין ים ארײן  ,װאס סטעלמאך האט איהם
אנגעװינשעװעט  .נאר אײנס צום אנדערן געהער זיך ניט אן  .א
מענש שטעלט אב  ,זאגט  ,אז ער איז א בעקאנטער  ,קאן מען ניט
זײן אזוי גראב און מע טאר יענעם אין פנים ארײן ניט אנשפײען.
אהין-אהער  ,דערװײל האט מאיר סטעלמאך געהאט אפערשטערטען
אװעגד  .ער האט שוין צו די קינדער אין לאזשע ניט געקאנט צוגעהן
און געמוזט אבלײגען דאם אויף נאכ׳ן צװײטען אקט  ,װעלכען ער איז
אויסגעזעסען  ,װי אויף שפילקעם  .מאיר סטעלמאך זאל געװען זײן בײ
די קינדער אין לאזשע באלד נאכ׳ן ערשטען אקט ,װאלט מסתמא נישט
פארגעקומען אט דאס  ,װאס מיר געהען בעשרײבען באלד אין קאפיטעל
זעכציג  ,און עס װאלט אפשר אלםדינג געװען גאר { זנדערש.

נ£ספי־•
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קאפיטעל זעכציג .
אין דער

לאזשע

נומער

דרײ?

פארגעקומען
וואם איז
אין דער לאזשער נומער דרײ איז  ,אײגענטליך  ,נישט פאר•
געקומען גארנישט  .דארטען זענען זיך געזעסען  ,װי מיר װײסען  ,דאס
בעריהמטע פארעל  ,גרישא סטעלמאך און ראזא ספױואק  ,אויסגעהערט
דעם גאנצען ערשטען אקט ביז׳ן סוף  ,ניט אראבגעלאזט קײן אויג
פונ׳ם עהרענגאסט  ,לעא ראפאלעסקא  ,װעלכער האט בײ זײ בײדען
אויםגענומען נישט װינציגער  ,אויב נישט מעהר נאך  ,װי בײם איבע-
ריגען עולם אין ניקעל-טעאטער  .עס איז פאר זײ בײדען געװען אײן
אנגענעהמער סױרפריז צו הערען אזא באמוז טאלאנטפולען ארטיסט  ,צו
זעהען פאר זיך אזא באמת אויפגעהענדיגען שטערן אויף דער ױדישער
ביהנע.
בעזונדערס אנגענעהם איז דאם געװען פאר ראזען  .פאר איהר
איז דאס געװען  ,קאן מען זאגען  ,א שטיק נצחון  ,א טריאומף  .זי האט
דאך אמאל אלײן אויך געהאט עפים א שײכות צום ױדישען טעאטער . ..
זי האט שוין לאנג ניט געהאט אזא פולען גײסטיגען פערגעניגען  ,װי
אין יענעם אװענד  ,און זי איז באמת געװען דאנקבאר סטעלמאך דעם
פאטער פאר דער אידעע— צו געהן אין ױדישען טעאטער.
װאס װײטער איז איהר װאונדערן זיך געװארען גרעסער און
גרעסעד  .זי האט כמעט נישט געגלויבט איהרע אויגען  .זי האט זיך
קײנמאל נישט געריכט  ,אז דאס ױדישע טעאטער  ,װי זי האט דאם
געדענקט׳ זאל אין אזא קורצער צײט דערגרײכען צו אזא הויכען גראד
פון אמת׳ער קונםט  ,זי האט קײנמאל ניט געגלויבט  ,אז צװישען די
ױדישע אקטיארען  ,װי זי האט זײ געקענט  ,זאל אויסװאקסען אזא
קאלאסאלע פיגור  ,אזא ריז  ,אזא גבור אײן ארטיםט  ,װי אט דער

שלום־עליכם.

גאסטראלער ראפאלעסקא  .מיט דעם העכסטען אינטערעס  ,מיט דער
גרעסטער שפאגונג האט זי נאכגעקוקט יעדען טריט  ,יעדע בעװעגונג
פונ׳ם דאזיגען גרויםען ארטיםט  ,װאס האט זי מיט זיין הויכער נאטיר•
ליכקײט אריבערגעטראגען אין דעם װײטען אלטען אמסטערדאם מיט
זײנע אמאליגע אלטע אינטערעסען  .דער כח-הדמױן  ,די אילוזיע איז
געװען אזוי שטארק  ,אז ראזא האט זיך געזעהען אינאײנעם מיט דעם
העלד אין דער אלטער װעלט  ,אינאײנעם מיט איהם געטײלט זײנע
פרײדען און לײדען פון דער אלטער צײט  ,די צײט פון מלחמה צװי-
שען פרײען געדאנק און פאנאטיזם  ,די צײט פון ברוך שפינאזא.
ם׳איז נאר א שאד  ,װאס פון דער צװײטער לאזשע  ,װעלכע געהערט
צו דער דירעקציע פון טעאטער  ,שטערט מען  ,מע לאזט נישט הע-
רען  ,װי עם געהער צו זײן  .דארט האבען זיך צונויפגעקלויבען א
בינטעל װײבער און מע שמועסט זיך אויס שטילערהײד  ,װי  ,להבדיל,
אין שוהל צום דאװנען  ,װען עס װילט זיך אי רעדען  ,אי ניט שטע-
רען דעם חזן .
דאס בינטעל װײבער האט  ,װי עס שײנט  ,זיך אנגעקעהרט טאקי
מיט׳ן ניקעל-טעאטער און מיט דער קאמונע ״קלאמער  ,שװאלב עט
קאמפ .״ ,װײל צװישען זײ האט זיך געפונען אונזערע א בעקאנטע  ,די
לאמזשער חזנ׳טע  ,און עטליכע שוין ניט קײן ױנגע  ,נאר שטארק
אויםגעפוצטע דאמען  ,מיט געקנײטשטע  ,נאר שטארק אנגעקאלכטע
פנימ׳ער  .אויב זײ זענען אלײן ניט קײן אקטריםעם  ,זענען דאס אק-
טיארסקע פרויען  .װאס פאר א װיכטיגע אינטערעסען בײ זײ איז גע-
װען  ,װאס זײ האבען נישט געקאנט אבלײגען זײער שמועס אויף
שפעטער  ,איז שװער צו װיסען  .ס׳איז תמיד אזוי  :װען מע איז גענויט
צו שװײגען  ,דעמאלט גלוסט זיך דוקא רעדען  .ם׳איז א יצר -הרע,
נאר די דאזיגע װײבער װאלט נאך געװען צו דערטראגען  ,װען
עם זאל זיך ניט עפעגען די טיר פון דער דירעקטאר -לאזשע און עס
זאל זיך ניט ארײנרײסען מיט א רעש סאמע אין מיטען ערשטען אקט
עפיס אמאדנע יפהפיה מיט אזא גרויסען ״העט״  ,אז מע האט פריי
געקאנט ארונטערנעמען אונטער איהם דאס גאנצע בינטעל װײבער  .און
ערשט דא האט זיך אנגעהויבען די רעכטע חתונה.
ראזא זאל קאנען  ,װאלט זי צוריםען אט די דאזיגע יפהפיה
מיט׳ן מורא׳דיגען העט  .א מענש זאל ניט רוהען א מינוט ! עפים טאקי
נאר װי אויף צו־להכעים האט זי דער ניט -גוטער אהער געבראכט צו

נע  .ונד.

טראגען  .די גאנצע צײט האט זיך איהר דאם מויל ניט צוגעמא :ט  .זי
ר .אט זיך גע׳סוד׳עט און געשושקעט אט מיט דער ׳ ןןט מיט דער צװײטער
פון דעם ביגטעל װײבער  ,געלאכט שטילערהײד  ,געװארפען זיך  ,אויפ-
געדעקט די ארבעל און בעװיזען די בראסלעטען מיט בריליאנטען  ,און
טאקי אין אײנװעגם  -איהרע שענע גרויסע װײסע הענד  .ראזא האט
זיך מיט איהר קאװאליער איבערגעקוקט עטליכע מאל  ,פרעגענדיג זיך
אײנס דאם אנדערע מיט די אויגען  :״װאם איז דאם פאר א חיה ?״ .. .
אויך דעמאלט  ,װען דער ערשטער אקט האט ויך געענדיגט  ,דער
פאדהאנג איז געפאלען און דאס גאנצע טעאטער האט געציטערט פין
אפלאדיסמענטען און געשרײען  :״רא-פא-לעם-קזז ! ״— אויך דעמאלט הזזט
די דאזיגע ״חיה״ ניט אויפגעהערט צו שמועסען מיט איהרע װײבער,
געלאכט  ,געװארפען זיך און אויפגעפיהרט זיך אזוי  ,אז עס האט זיך
.געגלוסט נאר הײסען  ,מע זאל זי בעטען ארױםפיהרען פון טעאטעד.
צום דריטען מאל  ,אז מע האט ארויסגערופען ראפאלעסקאן אויף
דער ביהנע און ער האט זיך גאנץ העפליך פערנײגט פאר׳ן דונערענ-
דיגען פובליקום  ,האט ראזא דערזעהען  ,װי די דאזיגע ״חיה״ האט איה,ז
ארויסגעשטעלט א צונג  ,און דאס בינטעל װײבער אין דער דירעקטאר-
לאזשע האבען אלע אויסגעשאםען אזא געלעכטער  ,אז עס האט שוין
אוגזער ראזען פערדראםען נישט אויף קאטאװעם און ,װענדענדיג זיך צו
דער יפהפיה מיט׳ן העט  ,האט זי איהר א זאג געגעבען אויף ױדיש :
— ניט שוין -זשע האט בײ אײך ניט אויסגענומען אט דער
ארטיסט ?
— װעלכער ארטיסט? ראפאלעסקא? חא-חא ! ער איז דאך מײ-
נער א חתן  ,חא-חא-חא!
דאס איז געזאגט געװארען אזוי פראםט און מיט אזא אונשולדי-
גען געלעכטער  ,אז ראזען אױ די ״חיה״ מיט אמאל געפעלען געױארען.
ה§ט זײ זיך צוגערוקט צו איהר:
— אײערער אחתן ? זענט איהר אויך אײן אקטריסע?
— אויב איך בין אײן אקטריסע ?— זי האט אויפגעהערט צו לא-
כען  —.איך בין א פרימאדאנא  .מײן נאמען איז הענריעטא שװאלב.
— עס פרעהט מיך זעהר.
ראזא האט איהר נאמען נישט אנגערופען  ,נאר זי האט זיך צו-
גערוקט צו דער פרימאדאנא נאך נעהענטער  ,אזוי אז זײ זענען אויס-
געקומען א פנים קעגען א פנים ,און נאר דאס דינע װענטעל פון בײדע

שלום -

עליצם.

גע-

לאזשעם האט זײ אבגעטײלט  ,אזוי אז קײן דריטער האט נישט
קאנט הערען זײער אינטימען געשפרעך.
— װאס איך װאלט װעלען װיסען פון אײך ,איז אט װאס — ,האט
זיך ראזא פרײנדליך געװענדעט צו דער פרימאדאנא  — :איז דאס אמת,
װאס מע שרײבט אויף דעם ראפאלעסקא פון בוקארעשט  ,אז די קע־•
ניגין קארמען סילװא . . .
— גאלע ליגען .׳ — האט איהר הענריעטא איבערגעשלאגען מיט א
געלעכטער  — .ערשטענם  ,איז ער ניט פון בוקארעשט  ,נאר פון הא־
לעגעשטי.
— האלענעשטי?
דאס װארט ה^לענעשטי האט ראזא ניט ארױסגערעדט  ,נאר עס
האט זיך ארויסגעריםען בײ איהר פוג׳ם הארצען  ,און זי האט אנגע-
חאפט הענריעטען בײ איהר גרויסער נאקעטער קאלטער האנד  .זי האט
זיך אבער באלד פערחאפט  ,גענומען כלומרשט בעטראכטען הענריעטאם
בראסלעט :
— איהר טראגט אזוי פיעל צירוגג? אײער בראסלעט געפעלט
מיר . . .
— דאס איז בײ מיר א מתנה פון מײן חתן.
— װי אזוי  ,האט איהר געואגט  ,הײסט די שטאדט ז
ראזא האט ניט אויפגעהערט צו בעטראכטען הענריעטאס בראםלעט
מיט די בריליאנטען.
— א שטאדט? חא-חא -חא  :א שטעדטעל  .האלענעשטי הײסט עם.
אין בעסאראביע איז דאם  .דארט עסט מען מאמעליגעס  ,חא -חא -חא !
דאס אינטימע געשפרעך פון בײדע פרימאדאנאס האט געמוזט
איבערגעריםען װערען אין רעכטען אנהויב ,װארום פלוצים זענען אויס-
געלאשען געװארען די ליכט אין טעאטער  ,עם האט זיך אויפגעצויגען
דער פארהאנג  ,און עס האט זיך אנגעהויבען דער צװײטער אקט.

קאפיטעל אײן און זעצציג.
דאס טעאטער איז

געװארען.

משוגע

װאו וענען געװען איהרע אויגעןף װי אזױ האט זי איהם באלד
ניט דערקענט פון דער ערשטער מינוט נאכ׳ן ערשטען קוק  ,נאכ׳ן
ערשטען װארט ארויסרעדען?
ראזא קוקט ארײן אין פראגראם  .זי לײענט  :״אוריאל אקאסטא—
לעא ראפאלעםקא״.
לעא . ..
יא—
— נו
י
7
לעא?
װאס
—
־ד *ד
דאס פרעגט בײ איהר גרישא סטעלמאך  ,װאס זעהט  ,אז ראזאי
איז עפיס מיט אמאל געװארען גאר ניט די ׳ װאם פריהעד  .פריהער,
אין דער גאנצער צײט פונ׳ם ערשטען אקט  ,איז זי געזעםען נעבען
איהם נאהענט-נאהענט  .איהר האנד איז געװען אין זײן האנד  .איצט,
אין צװײטען אקט  ,איז ראזא ניט געװען שוין מעהר דא  .זי האט
זיך כמעט אינגאנצען ארויםגעבויגען פון דער לאזשע און קוקט דורך
איהר בינאקל און זעהט פאר זיך אגארטען  .עטליכע דעקאראטױוע
בוימער  .צװישען די בוימער זעהט זי פיגורען  .צװישען די פיגורען
איז ניטא דער  ,װאס איהרע אויגען זוכען איהם  ...עס װײזט זיך
איהד אויס  ,אז די פיגורען זענען פונ׳ם זעלבען מאטעריאל  ,װאס די■
בוימער  .דעקאראטױוע פיגורען  .ריהרעװדיגע מאנעקענען  .רעדענדיגע
גולמ׳ם  .עפים אײנער אײן אלטער מאן  ,עלעגאנט געקלײדעט  ,לײ-
ענט א פאפיר  .דער אלטער רעדט װײנענדיג  ,מיט א פרעמד קול  .נע-
בען איהם שטעהט א דיענער אין א אלטמאדישער אוגיפארם  ,מיט א
צעפעל פון היגטען  .עפיס שמועסען זײ  ,די דאזיגע הילצערנע פיגו-
רען  ,צװישען זיך  .װאס— װײםט זי ניט  .דערנאך קומט אן אמײ-
דעל  ,גישט נוט גרימירט  ,מיט שלעכט אונטערגעפיהרטע ברעמען.
—
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איהרע הענד זענען צו גרויס און רויט  .װער איז דאס מײדעלן װאם
טוט זי דאז זי רופט אן דעם אלטען אויף דײטש  :״פאטער׳  .עפים
רעדען זײ  ,דאכט זיך  ,נארישע  ,איבעריגע רײד  .פון דער אמסטער-
דאמער בערזע רעדען זײ ; פון רובענס און פון װאן דײק ; פון משה
רבינו און פון סאקראטעס און פון קריסטוס ; פון קונסט און פון רע-
ליגיע ; און דוקא אויף דײטש  :״רעליגיאן״  .נארישע ,איבעריגע רײד .. .
דער דיענער געהט אװעק— דאנקען גאט  ,אײנעם גע׳פטר׳ט  .דער אל-
טער איז שוין אויך נישטא  .דאס מײדעל בלײבט אלײן  .זי דרעהט
זיך ארום איבער דער ביהנע  ,װי אײן איבעריגע  .זי פערגלאנצט די
שלעכט אונטערגעפיהרטע אויגען ארויף  ,דריקט צו די רויטע הענד צו
דער פאלשער ברוסט און רעדט דײטש ( דוקא דײטש)  . :די קייטען
פון
קליינמיטיגקײט ליגען אויף מיין הערץ״ .גארישע,
איבעריגע
רײד
.
נאר
אט
איז
—
ע
ר
!
אוריאל אקאסטא !  ...ראזא פיהלט,
אז עס האט איהר פערחאפט דער אטעם  .עס פולםירט דאס בלוט,
און דאס הארץ רײסט זיך בײ איהר  ,װיל ארויסשפרינגען  ,נאר
ארויסשפרינגען  .טיק-טיק-טאק  :טיק-טיק-טאק ! אמינוט האט זיך איהר
אויסגעדאכט  ,אז אוריאל אקאסטא קוקט צו איהר אין לאזשע ארײן,
גלײך אויף איהר  .זי פיהלט  ,אז איהר פנים ברענט  ,װי אהעליש
פײער  .נײן  ,עם האט זיך איהר נאר אויסגעדאכט  ,אויסגעװיזען.
רוהיג  ,שטיל און געלאסען רעדט אוריאל מיט זײן געליעבטער
יהודױנ  .זײן קול איז װײך  ,זײנע בעװעגונגען זענען שען  ,אײדעל
און פלאסטיש  .אלעם מיט אװאג און מיט אמאס  .ק־ין איבעריגער
טראט  .קײן אומזיסטער נױאנם  .דאס גאנצע טעאטער הערט זיך אײן
אין יעדען װארט  ,װאם ער רעדט ארויס  .גלײך װי נאר ער אלײן
װאלט דא געװען  ,און אויסער איהם נישט קײנער  .מיט אמאל הע-
כערט זיך בײ איהם די שטימע  .עס הערט זיך א בעזונדערע שטאר-
קײט אין זײנע װערטער  .צערטליך װײך און פול מיט ליעבע נעמט
ער אן די געליעבטע יהודית ברודערליך בײ דער האנד , :מײן טײ-
ערע
יהודית  ,צום לעצטען מאל— זײ
געזונדד
אך
.
י
װי
שען
,
װי
גרויסארטיג
שען
עם זענען זײנע אויגען!
װיפיעל געפיהל  ,װיפיעל שמערצליכע ליעבע עם פינקעלט זיך אב אין
זײ ! ניט שוין -זשע געהט ער דאר אװעק פון דער סצענע? נײן  .עם
קומט אן דער פריהערדיגער אלטער מיט נאך עפים פארשוינען  ,און
אוריאל איז געבליבען— דאנקען גאט  ,װאס ער איז געבליבען  .ראזא
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אן אויף איהם איהר בינאקל  .זי זעהט  ,װי יהודית נעמט
שטעלט
איהם פאר אהאנד  ,און זײ געהען פאװאלי אװעק  .פון דערװײטענס
הערט זיך מוזיק.
מיט אזיפץ לייגט ראזא אװעק איהר בינאקל  .דער ױנגער מא•
סטעלמאך  ,װאם זיצט נעבען איהר  ,פערקוקט איהר אין די
עסטרא
אויגען  .ער װיל זעהען  ,װאס איז מיט איהר? .,.ער װיל זי פרעגען,
זיפצט זי אזוי? ראזא זעהט איהם ניט  .ראזא זעהט קײנעם ניט.
װאס
ראזא איז איצט בײ זיך ,אױפ׳ן אבגתנד םון איהר אײגענעד נשמה:
שוין -זשע איז דאס ער ? אט דער  ,װאם זי האט אזוי לאנג
,נישט
אויף איהם ארויםגעקוקט ? אט דער״ װאס זי האט איהם אױםגעװא•
רעמט אין איהרע געדאנקען ? אט דער  ,װאס זי האט איהם געזעהען
אזוי אפט אין חלום ? אדער אחלום איז דאס  ,װאס זי זעהט אצינד?
 ,ס׳איז ניט קײן חלום״  ...הינטער איהרע פלײצעס הערט זי  ,װי
נײן
שושקעט זיך  .דאס איז פון דער צװײטער לאזשע  .אלץ יענע,
מע
האט זיך אנגערופען פרימאדאנא און האט בעריהמט זיך ,אז רא״
װאס
פאלעסקא איז איהר חתן  .איז דאס מעגליך ? ...זי װעט איהם פרעגען.
הײנט װעט זי איהם פרעגען  .װאו װעט זי איהם זעהען? טאקי
נאך
 ,אין טעאטער  .הינטער די קוליסען  .באלד וױ עס עגדיגט זיך
דא
צװײטער אקט  ,געהט זי ארויף און הײסט זיך ארויסרופען דעם
דער
 ,לעא ראפאלעסקא  .װי אזוי זאל מען איהם זאגען? װער
גאםטראלער
פרעגט אויף איהם? אלײדי װיל איהם זעהען  .אהן אנאמען— אלײ-
 ..אלע קוקען אויף איהר  :װער איז די ליידי  ,װאס פרעגט ױך
די .
נאך אויף ראפאלעסקאן? נאר װעמען הערט זי?...
אײן זאך האט ראזא פערגעסען  :אז זי איז ניט אלײן אין טע-
 .אז מיט איהר אין לאזשע זיצט נאך עמיצער  .אז דא זיצט
אטער
איהר גרישא סטעלמאך  .אך  ,גרישא םטעלמאך ! אן איהם האט
מיט
טאקי פערגעםען  .אינגאנצען פערגעסען  .פערגעסען  ,װאס ער גע-
זי
זיך אן מיט איהר  .פערגעסען ,װאס הײנט איז פארגעקומען צװי-
הער
שען זײ  .פערגעסען גאר  ,אז ס׳איז פארהאן אויף דער װעלט אזעל-
כער  ,װאס הײסט מיט׳ן נאמען גרישא סטעלמאך  ...ארעמער  ,ארעמער
גרישא סטעלמאך!
פלוצים דערהערט זיך פון דער סצענע אקול פון אשופר  .רא-
טוט זיך א װארף  ,גלײך װי פון שלאף  .די ביהנע איז פול מיט
זא

שלום״עליכם .

מענשען  .אלע רעדען  ,װי עס דאכט זיך איהר  ,מאדנע נארישע  ,אי-
בעריגע װערטער  .װאו איז אוריאל ? אט איז ער ! שױן װידער א
גאנץ אנדער אויסזעהען  .א גאנץ אגדערער מענש  .מיט א נײער קראפט
קלינגט זײן שטימע.
ראזא נעמט נישט צו דעם בינאקל פון יד אויגען  ,הערט זין
אײן אין די װערטער פונ׳ם לאנגען מאנאלאג פון אוריאל אקאסטא.
דעם זין םון מאנאלאג םערשטעהט זי ניט אקוראט  ,נאר איטליכם
װארט בעזונדער האט פאר איהר אײן אנדער בעדײטונג  .און ניט
אזוי אויך די װערטעד  ,װי די שטימע  .זײן שטימע  ,װי אזוי האט
זי געקאנט פערגעסען זײן שטימע ? װיפיעל מאל האט זי מיט צוגע•
מאכטע אויגען געהערט איהם רעדען?..,
״צרות
טראגעןגלײך
מיטאלע
װילאיך ! אײער
חרםקאן
גילטען
—
איךבין
איודן״— אזוי לאזט אוים מיט
גדלות
אוריאל
אקאםטא זײן מאנאלאג  ,און דאס גאנצע טעאטער
ברעכט אוים אין א מורא׳דיגען אפלויז  .דאט האט חברה ױנגװארג זיך
אנגעצונדען אין געפיהל פון שארפען נאציאנאליזם  ,װאם האט דער-
גרײכט צו אונזערע ברידער אויף יענער זײט אטלאנטיק  .זײ איז אמ-
מעהרםטען געפעלען די װערטער  :״צרות טראגען גלײך מיט אלע
װיל איך״  .און אויף זײ קוקענדיג  ,האט שוין דער איבעריגער עולם,
װאם זענען אין אמעריקא מעהר אדער װעניגער מבינים אויף קונסט,
אויך גענומען אפלאדירען  ,שטארק אפלאדירען  ,װײל אלע האבען
געפיהלט  ,אז עס שטעהט פאד זײ אײן אונגעװעהנליכע קראםט  ,אײן
אמת׳ער ארטיסט  ,אײן ארטיסט  ,װאס טראגט ארויס די גאנצע טרו-
פע אויף זײנע פלײצעס  ,װאם האלט דאם גאנצע פובליקום בײ זיך
אין האנד  ,װאס האט פערכישופט דאס גאנצע טעאטער  .יא  ,דאס
איז א ״סטאר״ —,האבען אלע װי אײנשטימיג ארויםגעזאגט— דאם איז
באמת אשטערן  ,אײן אויפגעהענדיגער שטערן אויפ׳ן הימעל פון דער
ױדישער ביהנע.
אויך
דעמאלט
,
װען
דער צװײטער אקט האט זיך שוין לאנג
געענדיגט ,
האבען
די
אפלאדיסמענטען ניט אויפגעהערט  .זײ האבען
זיך
אויסגעמישט
מיט װילדע געשרײען  :״ראםאלעסקא ! בראװא  ,רא-
פאלעסקא ! ״
— שאראפ ! לאז זײן שטיל !— האבען זיך אנדערע געפרובט
אײנשטילען דעם עולם  .עס האט אבער ניט געהזןלפען  .אנשטאט
מפ =י] נ
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״בראװא  ,ראםאלעסקא״> האט מען אנגעהויבען שרײען  :״דוררײ פיר
ראפאלעסקא !״
— דאם טעאטער איז משוגע געװארען !— האט זיך דערהער-ז א
קול פון פארטער.
דער  ,װאס האט דאס געזאגט  ,איז געװען גערעכט  :דאס טע-
אטער איז משוגע געװארען.

קאפיטעל צװײ און זעכציג,
מיסטער

ניקעל

ספיטשט

אויך.

אין אמעריקא ספיטשען אלע  :קלײן און גרוים  ,ױנג און אלט.
און אלע קאנען ספיטשען  .סײדען דער  ,װאס איז אגעבוירענער א
שטומער.
אין אמעריקא װערט געספיטשט אויף יעדער שמחה און בײ יע-
דער געלעגענהײט  :א קנס-מאל  ,א חתונה  ,א ברית  ,א פדױן-הבן ,א בר-
מצוה  ,א חנוכת-הבית  ,א סױם־התורה  ,א גט ,א חליצה  ,א שלאק ,א צרה
שלא תבא —,דאם אלעס גיט אגעלעגענהײט צו ספיטשען  .און װער
שמועסט אויף אײן אסיפה  ,א מיטינג  ,א לעקטשור  ,אײן אװענד  ,א
גאסט  ,א רעסעפשאן (א באנקעט)  ,א קאנצערט אדער אפארשטעלונג—
דעמאלט האט דאך גאט אלײן געהײסען ספיטשען.
אין טעאטער  ,אז עם קומט א גאםטראלער  ,א סטאר ,װערט פון
זײן כבוד װעגען געספיטשט פון דער סטײדזש (ביהנע) צװישען די אק-
טען  .דאס טוט  ,געװעהנליך  ,אדער דער גאסט אליײן  ,אדער אײנער
פון די אקטיארען  ,װאם האט א גוטע געמבע און קאן געבען א טאן.
און אמאל געהט ארויף דער מענעדזשער  ,דער בעל -הבית פון טעאטער
הײסט עס  ,און גיט צו װיםען דעם געעהרטען פובליקום דאס  ,װאם
ער געפיגט  ,אז דער עולם דארף עם װיםען.
איצטיגס מאל  ,נאכ׳ן צװײטען אקט  ,אז דאס פובליקום איז שיער
משוגע געװארען  ,קלאפענדיג בראװא און שרײענדיג  :״הוררײ פיר רא-
פאלעםקא ! ״  ,און ראפאלעםקא האט זיך שוין אײנגעמידט ארויסצוגעהן
אלע האלבע מינוט און פערנײגען זיך פאר׳ן פערריקטען נױ-יארקער
פובליקום  ,האט זיך אויפגעהויבען דער סארהאנג און אנשטאט ראפא׳

נע  -לנד

האט זיך בעװיזען די אלעמען גוט בעקאנטע פרייליכע פיגור
לעםקאן
פון מיסטער ניקעל.
איז ער געװען גאנץ אײנפאך  ,װי א בעל-הבית ײב זיך
אנגעטאן
 :אין א קורץ װײטיקעל  ,גאנץ װאכעדיג  ,די הענד אין די
אין שטוב
 ,און אויף די ליפען א שמייכעלע  .דאש בעקאנטע שטענדיגע
קעשענעם
 ,װאם האט געמאכט דעם מיסטער ניקעל פאר א ״גוד -באי״.
שמײכעלע
— לײדיעס ענד דזשענטעלמען !— האט מיסטער ניקעל אנגעהוי-
עקספראמט  —.צום אלעם ערשטען געפין איך פאר נויטיג אויס-
?ען זײן
מײן טיעפסטען דאנק דעם געעהרטען פובליקום פאר דער
צודריקען
װאס זיי האבען מיר מיטגעטײלט מיט זײער קומען צו מיר אין
עהרע ,
ארײן  .עס װאונדערט מיך ניט ,װאם אלע פארשטעלונגען פון
טעאטער
קומען פאר אלעמאל בײ פול-געפאקטע הײזער  ,אין דער
מײן טעאטער
אין אנדערע טעאטערס אין נױ -יארק איז דא א פלאץ אויף
צײט װען
זיך מיט א מאטארקאר אין דער ברײט און אין דער לענג.
דורכפאהרען
איך מײן ניט  ,חלילה  ,דערמיט צו בלאמירען מײגע קאנקורענטען,
װארהײט קאן מען ניט פערבארגען  ,אז דאס געעהרטע פוב-
נאר די
גלײכט מײן טעאטער מעהר אלס אלע אגדערע  .מעגליך  ,אז דאם
ליקום
 ,װײל איך טרײ אלעס מעגליכעם  ,אום דאס פובליקום צו-
איז דערפאר
צו שטעלען  .איך קער ניט פאר קײן געלד און שטעל מיך ניט
פרידען
קײן אױםגאבען  ,װי גרױס זײ זאלען ניט זײן  .אויך איצט
אב פאר
מיר געלונגען  ,זעלבםטפערשטענדליך  ,מיט אונגעהײערע קאםטען,
איז
פון בוקארעשט דעם געעהרטען גאסט פון הײנטיגען
אראבצוברענגען
אויף געצעהלטע גאסטראלען  .דאס איז דער קעניג פון די שוי-
אװענד  .דאם איז דער װעלט-בעריהמטער דראמאטישער ארטיסט לעא
שפיעלערס
פון בוקארעשט  ,װעלכער האט ניט זײן גלײכען ניט דא
ראפאלעסקא
 ,ניט דארט אויף יענער זײט אטלאנטיק  .עס פרעהט מיך צו
בײ אוגז
 ,אז דאם װערטהע פובליקום האט איהם אבגעשאצט לויט װערט,
זעהען
בין גרײט צו פערשפרעכען אויך אױף װײט ;ר  ,אז איך װעל
און איך
אויף קײן סומען  ,װי גרוים זײ זאלען ניט זײן  ,בכדי דעם
ניט קוקען
גאסט צו פערהאלטען װאס לענגער  ,אום צו געבען די מעג-
זשעניאלען
די -יעניגע הוגדערטער און טויזענדער לײט  ,װעלכע האבען נע-
ליכקײט
הײנט מיט א װעהטאג אין הארצען אװעקגעהן אהײם ,װײל
באך געמוזט
ם׳איז  ,װי איהר זעהט  ,גישט אײן עפעל דורכצוװארפעןי.
לײדיעם ענד דזשענטעלמעןז אויםשפרעכענדיג מײן אנערקענונב
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.דעם געעהרטען פובליקום  ,קאן איך מיך ניט אײנהאלטען םון אבצו-
דאנקען די־יעניגע פראמינענטע געסט  ,װעלכע האבען בעעהרט מײן
טעאטער מיט זײער אנװעזענהײט  .א גאנץ בעזונדערע פרײדע מאכט
מיר אײך מיטצוטײלען  ,אז צװישען די פראמינענטע געסט  ,װאס הא-
בען מיט זײער הויכער אנװעזענהײט בעעהרט מײן טעאטער  ,געפינען
זיך דא אויך אזעלכע  ,װאס האבען קײן ױדיש טעאטער ביז הײנטי-
.גען טאג אין נױ-יארק  ,אויםער מײן טעאטער  ,נאך ניט בעזוכט.
צוױשען זײ האבען אונז בעעהרט צװײ  ,װאס זענען אלײן אויך אר-
טיסטען און זענען אלײן אויך שטארק בעריהמט אין בײדע װעלטען,
אין ױראפ ,װי אין אמעריקא  .זיי געפינען זיך  ,לײדיעס ענד דזשענ-
טעלמען  ,אט דא ,אין דער באקס (לאזשע)  ,װאס אין דער לינקער
זײט  .איך גלויב  ,אז ם׳איז ניטא א מענש  ,װאם זאל ניט האבען
געהאט געהערט דעס נאמען גרישא
סטעלמאך און מיסם רא-
ז א ל י א ס פ י י װ א ק  ,װי ס׳איז ניטא א מענש  ,װאס זאל ניט האבען
געהערט דעם נאמען װאשינגטאן  ,לינקאלן אדער
עדיםאן.
דאם איבעריגע  ,װאס מיסטער ניקעל האט געספיטשט  ,האט
שוין קײנער נישט געקאנט הערען  ,און אפילו ער אלײן אויך ניט,
װײל דאם פובליקום  ,װאם איז געװען רעכט צוהיצט נאך פון פרי-
הער  ,איז נאך מעהר צוהיצט געװארען  ,אז מע האמ דערהערט  ,אז
דא געפינען זיך גרישא סטעלמאך און ראזא ספױואק  ,װעלכענם נע-
מען עס זענען נישט אראב פץ דער פדעםע אין די לעצטע טעג.
דאם גאנצע פארטער -פובליקים האט זיך װי אײן מענש אויפגעשטעלט
.און גענומען מאכען די דאזיגע צװײ בעריהמטהײטען אזעלכע הײםע
שטורמישע אװאציעס  ,אז דעם בעריהמטען פארעל  ,גרישא סטעלמאך
.און ראזא םפױואק  ,איז ניט געבליבען קײן אנדער אויסגאנג  ,װי
אויפהויבען זיך און אנטלויפען פון ניקעל-טעאטער  ,גלײך װי 'זײ
װאלטען דא געהאט דעם גרעסטען אומפבוד  .דערצו האט זײ כמעט
װי געצװאונגען סטעלמאך דער פאטער  ,װאס האט קוים זיך דערשלא-
גען צו זײער לאזשע  .ער האט זײ בײדען אײנ* ערוימט 8םוד אויס׳ן
אויער  ,און אינאײנעם מיט׳ן שװארצען מענשען  ,אונטער טריאומפי-
רענדע אפלאדיםמענטען און קולות  ,זײ ארויםבעגלײט ביז צום אויטא-
מאביל  .דארט האט ער מיט זײ אינאײנעם אריײגעזעצט זיך און איז
$װעק מיט א קללה אויף די ליפען פונ׳ם ױדישען נױ-יארק  ,פונ׳ם
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פערשאלטעגעמ דאון-טאון  ,װאס האט זײ
במעט א קײזערליכע לויה .

געמאכם

אזזן

פאראדנע,

דעם געלונגענעם ספיטש פון מיסטער ניקעל האט ראפאלעסקא
געהערט  ,נאר ניט בידן םוף  .װיבאלד יענער האט גענומען דאנקען.די פראמינענטע געסט  ,װאס האבען מיט זײער ״הויכער אנװעזענהײט
בעעהרט זײן טעאטער״  ,האט ראפאלעסקא שוין מעהר נישט געקאנט
אויסהאלטען און איז אבגעגאנגען צו זיך אין זײן גארדעראבנע  ,זיך
גרימירען צום דריטען אקט .
— װאס איז דארט פאר א געפילדער ? — האט ער א פרעג גע־
.געבען בײם בארבער (פאריקמאכער)  ,װדס איז ארײנגעלאפען א פער-
שװיצטער פון פארטער.
— משוגעים> — האט איהם געענטפערט דער בארבער  ,א ױנגער-
 .מאן א פרײדענקער און א ״םאשעליםט״ (סאציאליסט)  ,װאם לאזט ניט
.דורך קײן אײגציגען סאציאליסטישען לעקטשור אין קלינטאן -האלל,
אבי עס קומט נישט פאר בײנאכט  ,װען ער איז פערגומען מיט׳ן
.גרים  — .רײנע משוגעים> װילדע מענשען אהן א טראפען צױויליזא-
ציע> אונזער מענעדזשער  ,מיסטער ניקעל  ,האט זיך פערגלוסט האל-
טען א םפיטש צוליעב הײנטיגען אװענד  .האלט -זשע דיר דײן ספיטש
אנשטענדיג  ,װי עס געהער צו זײן  .נײן  .איז ער דאך  ,צװישען
אונז רעדענדיג  ,א באס (א בעל-הבית)  ,א בורזשוי  ,דארף ער חנפ׳ע-
.נען די קאפיטאליסטען  ,די פראמינענטע געסט און זײערע אריםטא-
קראטישע ארטיסטען  ,װאס האבען אונז בעעהרט  ,זיך אראבגעלאזט
.אזש פון דער פינפטער עװענױ צו אונז דאון-טאון  .פס — א קלײ-
ניגקײט ! קארל מארקס זאל זײן דא  ,װאלט ער זיך בעגראבען א
לעבעדיגער ! ...
— װער -זשע זענען דאס די ארטיסטען פון דער פינפטער עװע-
נױ ?— פרעגט איהם ראפאלעסקא  ,ארײנקוקענדיג אין שפיגעל און
נעמענדיג א פאזע  ,װאם זאל איהם אמבעםטען פאסען צום דריטען
אקט  ,בעת זײן טראגיש בעגעגעניש מיט זײן פאמיליע און מיט דער
בלינדער מוטער.
— װער זײ זענען ? ער איז א װיאלאניסט  ,שפיעלט פידעל
שפיעלט ער  ,און זי איז א זינגערין  ,א פרימאדאנא  .ער הײסט גרי•
שא סטעלמאך און זי — ראזאליא ספײװאק  ,אדער ראזא ספױואק ...

§1^ 59

שלום -

עליבב,

דער בארבער דער סאשעליסט זאל איהם געװען אבבריהען מיט •א
הײסען אײזען  ,אדער אײנשנײדען אומגערן דעם האלז מיט אשארפען
גאלמעסער״ װאלט ראפאלעסקא ניט בעדארפט זװ־פשפרינגען מיט מעהר
אימפעט  ,װי ער איז אויפגעשפרונגען בײ די לעצטע װערטער פונ׳ם
בארבער  .אײן רגע איז ער געשטאנען װי צומישט  ,געװען בלאס װי
דער טויט  .דערנאך האט ער אראבגעחאפט דעם פאריק פונ׳ם קאפ
און דאם בערדעל פוג׳ם פנים און האט זיך געלאזט לויפען צו דער
טיר  .דער בארבער האט געמײנט  ,אז דער ױנגער מאעסטרא איז
פלוצים געװארען געריהרט  ,אראב פונ׳ם זינען  ...אין דער מינוט האט
זיך דערהערט א קלאפ אץ טיר און  ,נישט דערװארט זיך אויפ׳ן גע-
װעהגליכען ,קאם אין״  ,איז ארײנגעקומען צו ראפאלעסקאן אין גאר-
דעראבנע מיט א רעש און מיט א חא -חא די פרימאדאנא— הענריעטא
שװאלב.
— חא-חא-חא ! א קאמעדיע מיט אונזערע אפ-טאונער אריםטא-
קראטישע קאלעגען ! װי פון א פעסט זעגען זײ אנטלאפען פון אונז -
 $קעמעדיע ׳ א װזןדעװיל  ,חא-חא-חא !
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גע־ונד.

קאפיטעל דריי און זעכציג.
בעגעגעגיש.

נאך8

אין דער צײט ׳ װען דאס צוהיצטע פובליקום פון ניקעל-טעאטער
האט געשטורמט און געדונערט  ,געמאכט אװאציעס פריהער ראפאלעם-
קאן  ,דערנאך גרישא םטעלמאך מיט ראזא ספיװאק  ,האט זיך אין
װעסטיבול פון טעאטער אבגעשפיעלט אזא מין סצענע:
אונזער עלעגאנטער פרײנד מיסטער קלאמער איז געשטאנען אין
װעסטיבול  ,בײ דער טיר  ,און םון דארטען צוגעהערט  ,װי מיםטער
ניקעל םפיטשט  .אײן אויג האט ער געהאלטען צו  ,א טײל פון זײן
הערצל-בארד האט ער ארײנגענומען אין מויל ארײן  ,און דאס גאנצע
אויםזעהען זײנם האט געזאגט  ,אז איהם איז דער ספיטש פון מיסטער
ניקעל גאר ניט געפעלען .ער פערשטעהט ניט ,װי נעמט זיך עם אונ-
טער א רויהער מענש  ,װאם האט נישט קײן ברעקעל ידיעה ניט פון
דער היסטאריע  ,ניט פון קונסט  ,ניט פון שעקםפיר  ,זיך אװעקשטע-
לען פאר אזא פובליקום האלטען ארעדע ? װען מע לאזט איהם  ,מים-
טער קלאמערן  ,ארױף אויף דער סטײדזש  ,װאלט שוין געװען אלל-
רײט  .עס װאלט געװען אויף טיש און אויף בענק  ,אדער װי זאגט
דער אײנגעלשמען  :״אײ װאולד פײר אװײ פאר אל אײ עם װארטה״ . . .
— אאא ? שלום עליכם  ,מײן ליעבער קנאקער  ,װאם מאכט א
ױד ? אײך זוך איך דאך טאקי מיט לעכט  .צוליעב אײך טאקי בין
איך דאך אהער געקומען צו פאהרען  ,גאט זאל מיר אזוי געבען גליק
און הצלחה.
מיםטער קלאמער האט דערזעהען פאר זיך א נידעריגען פארשוין
מיט ממזרישע אויגען  ,אנגעטאן אין א נײעם אנצוג  ,נאר -װאס פון
דער נןןדעל ארויס  ,מיט מאדנע גרויסע לאקירטע שיך און מיט צו
ברײטע ארבעל פונ׳ם אויבערשטען העמד  ,װעלכע האבען זיך געריסען
ן ■■
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ארוים אריבער די העגד און װעלכע דער פארשוין האט אלע
געבעטען מחילה  ,זײ זאלען געהן צוריק  .צוליעב דעם זענען
בײדע הענד געװען כסדר אין דער ארבײט  .גערעדט האט דער
גער נפש אביסעל הײזעריגליך און גיך  ,אין אײן אטעם  ,און
געװארט אויף פבוד  ,ביז יענער װעט איהם ענטפערן.
— זאגט -זשע מיר  ,מײן טײערער אײנגלענדער מיט די קעס-
טעלדיגע הויזען  ,װי געהט׳ס אײך דא אינ׳ם דאזיגען לאנד  ,װאס
מאכט איהר אין געזונד  ,װי אזוי זענען די ביזנעם און װאס קוקט
איהר מיך אן  ,װי אחתן אויפ׳ן ניכטערען הארצען — ,איהר האט מיך
ניט דערקענט ? אנו  ,דערמאנט אײך אקארשט  :מײן נאמען איז מו-
ראװטשיק  .שלום -מאיר מוראװטשיק  .איך בין ביי אײך געשטאנען אין
לאנדאן  ,ניט פאר איצטער געדאכט  ,געװען אויף גרויסע צרות  .גע-
מוזט אנקומען צו אײך נאך א גמילת -חםד  ,אויסלײהען עטליכע שיליגג,
געװײנטליך אויף א משפון  .שלום בבית  ,משפון בקעשענע .איצט בין
איך געקומען אבגעבען אײך אײער חוב און אבנעמען דאס פעקעל.
גתן מעות  ,לקח קמח  ,איך האב פײנט טראגען א פארך אויף זיך,
פערשטעהט איהר מיך  .און אגב דארף איך טאקי האבען די פאפירען.
_ װןזסערע פאפירען ?
עם װײזט אוים ,אז מיסטער קלאמער האט איהם נישט אנגעהוי-
בען צו דערקענען  .דער פארשוין מיט די ממזרישע אויגען האט זין
צולאכט מיט זײן הײזעריגען געלעכטער  ,נישט אויפגעהערט צו מלחמה
האלטען מיט די מאנזשעטען פונ׳ם העמד.
— געפעלט אײך א ױד מאכט זיך גע׳פגר׳ט ? איהר האט פערגע-
סען ? א קלײן סעטשעל  ,א רויטליכס  ,מיט א בײכעל  ,פול געפאקט מיט
פאפירען  ,נויטיגע פאפירען  .פאר אײך האבען זײ אפשר ניט אזא
גרויסען װערט  ,נאר בײ מיר איז דאס אגאנצער מאיאנטעק  .אנו,
פרובט גיט מיר פאר מײנע פאפירען טויזענד דאללאר  ,אויב איך װעל
בײ אײך נעמען ? גאט זאל מיר אזוי געבען גליק און הצלחה !
— טאקי באמת ? זעהט אבער  ,אויב איהר האט 8ײך ניט טועה
געװען און געטראפען אין א פרעמדער טיר ?
יענער האט ניט אויפגעהערט צו לאכען:
— א שענע מעשה  ,נאר א קורצע ! הערט איהר  ,איך האב נאך
קײנמאל קײן טעות ניט געהאט און טרעף תמיד  ,װאו מען דארף,
און אויב איהר װילט װיסען נזןך מעהר  ,האב איך נאך קײנמאל ניט

מינױ1
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געפאטשט דעם  ,װאס מע דארף ניט  .א סימן װעל איך אײך זאגען,י
אז אײך רופט מען מיסטער קלאמער  ,און איהר זיצט םאמע אין מי-
טען װײטשעפעל  ,און אײער אכסניא אדער אײער האטעל הײםט מיט׳ן
הײליגען גאמען ״קאפע -נאציאגאל״  .איצט זעהט איהר שוין  ,אז איך
האב קײן טעות ניט געהאט ? אויב אזוי  ,נאט -זשע אײך נאך א סימן:
מײן סעטשעל מיט די פאפירען האט איהר בײ מיר צוגענומען פון דער
האנד און ארויפגעטראגען ארויף און פערשלאסען אין א קלײדערשאפע.
װאס װעט איהר איצטער זאגען  ,פאני פיפערנאטער  ,מײן איך ,מיסטער
קלאמער ?
אפנים  ,אז דא האט זיך שוין מיםטער קלאמער יא דערמאנט,
אז ער האט אמאל יא געהאט ביי זיך ןזט אזא מין סעטשעל מיט
פאפירען  .נאר װאו דאס איז אהינגעקומען — האט ער פערגעסען,
האטש געמט איהם אראב דעם קאפ  .איז בײ איהם געבליבען  ,אז מע
דארף זיך מאכען גע׳פגר׳ט:
— עך הויב ניט אן צו װיסען פון קײן סעטשעל און פון קײן
פאפירען און פון קײן נעכטיגען טאג  ,און דרעהט מיר ניט קײן מח,
װארום אט געב עך א פייף  ,װארפט מען אײך ארוים פון טעאטער
גלײך אויף דער סטריט.
— גאר אזוי ? פייפען װעט איהר ? נו ,פייפט -זשע טאקי  ,פײפט .׳
פארװאס פײפט איהר גיט?
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מיט די װערטער הןזט זיך אונזער אלטער בעקאנטער  ,שלום-
מאיר מוראװטשיק  ,צוגערוקט צו מיםטער קלאמער אלעמאל נעהענטער און
נעהענטער  ,ביז ער האט זיך צוגערוקט צו איהם שטארק גאהעגט  ,אזוי
נאהענט  ,אז קלאמערם גרויסארטיגע הערצל -בארד איז שוין כמעט
געװען בײ איהם אין די הענד  ,און װער װײםט  ,װאס עס װאלט
דערפון ארויס  ,װען אויף מיםטער קלאמערס גװאלד -געשרײ קומט נישט
אן ניסעל שװאלב ( װי איז דאס מעגליך א סקאנדאל — און ניסעל שװאלב
זאל ניט זײן דערבײ ?) און מיט איהם די חברה אשערס און דיענערם
פון טעאטער  ,װאס האבען זיך זן נעם געטאן צו שלום  -מאיר מוראװ-
טשיקם נײעם אנצוג מיט׳ן קאפעלישעל— און ס׳איז געװארען ליהודים.
אויב דער לעזער מײנט  ,אז שלום -מאיר מוראװסשיק איז געקו-
מען קײן נױ  -יארק נאר צוליעב דעם אלײן  ,ער זאל ארײנפאהרען דעם
מיסטער קלאמער אין זײן הערצל -בארד און קריגען דערפאר געברא-
ו1,1

ניזוגי₪

׳טלום־עליכם .

כען די פײגער און צוקנײטשט דאס קאפעלישעל  ,האט ער א גדויסען
טעות  .געקומען איז רע ׳ אײגענטליך  ,קײן אמעריקא״ אױםער זײנע
פאפידען  ,אויסער זיינע געשעפטען מיט ראזא םפױואק  ,צוליעב א גאנץ
נויטיגער ביזנעס  ,צום יונגען העלד פון אונזער ראמאן׳ צום בעריהמ-
אויפגעהענדיגען שטערן לעא ראפאלעסקא  .דאם ױא געװען אזא
טען
 ,װאם אז אונזעד העלד האט דאם דערהערט׳ האט ער  ...גאר
ביזנעס
למאי זאלען מיר פערלויפען אויף צופריהער ? לאמיר זיך בעסער אומ-
קעהרען אויף א װײלע קײן לאנדאן און דערצעהלען װי װײט מעגליך
אין קורצען׳ װאם ס׳איז פארגעקומען מיט אוגזער מוראװטשיקען דארטען.
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קאפיטעל פיער און זעכציג.
ארעשטעל צו די צרות.
פון שלום -מאיר מוראװטשיקם בריעף פון לאנדאן צו זײן םרײנד
בערט שטשופאק אין אדעם בעדארף דער לעזער געדענקען  ,אז ער
ד,אט זיך געקליבען מבקר -חולה זײן דעם אמאליגען קאלעגא זײנעם,
דעם דירעקטאר האלצמאן.
לאנדאן איז אבער ניט די שטאדט  ,װאם מע געפינט אזוי גיך
דעם  ,װאם מע זוכט  .מע בעדארף זיך צו אזא שטיקעל ארבײט גוט
אונטערגארטלען  .אויסערדעם איז אונזער שלום -מאיר געװען אין יענער
צײט  ,װי ער אלײן האט זיך אויםגעדריקט  ,אויף גרויםע צרות  .דאם
.ביםעל מינץ  ,װאם ער האט מיטגעבראכט מיט זיך פון פאריז  ,איז צו-
קראכען געװארען אונטער די הענד  ,און זײן פרײנד שטשופאק האט
זיך ניט אזוי געחאפט ארויסצושיקען איהם די ״קערבלעך״  ,װ$ס ער
האט בײ איהם געבעטען  .אחת לאחת איז אװעקגעגאנגען א טאג נאך
א טאג  ,ביז מוראװטשיק האט אײנמאל אין 8חושכ׳דיגער פאגע ,װי עם
גיט זיך אוים אינ׳ם חושכ׳דיגען לאנדאן  ,נאך גרויםער מיה דערשלא-
גען זיך ערגיץ אין א העק  ,אין א ברוקלײן-םטריט  ,װאם װאלמ גע-
מעגט שטעהן אין װילנא אדער אין בערדיטשעװ און װאלט דארטען
אויך ניט פערשעמט געװארען.
ארײנגעקומען איז ער אין א גרויסען הויף מיט צװײ טירען,
רעכטם און לינקס  ,בײדע מיט פינסטערע גליטשיגע טרעפ אראב און
ארויף און בײדע האבען איהם אויםגעזעהן ,װי שװארצע אפעגע מײלער,
װאס קוקען ארוים עמיצען אײנצושלינגען  .אגעדיכטער אראמאט פון
געפרעגעלטע ציבעלע מיט שמאלץ  ,אויםגעמישט מיט בשמים פון געםרײ-
טע (געפרעגעלטע) פיש אויף פרןןסטען אײל  ,און א געזאנג פון קלײנע
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קינדערלעך  ,אויםגעמישט מיט װײבערשע קאמפלימענטען און װינשע-
װאניעס אױף אלערליי דיאלעקטען  :״מיט׳ן קעפעלע זאלסט דו אנלײ-
גען  ,ליכטיגער פרצוף ! װער דערװארגען  ,טרפה׳נער האלז ו געהן זאלסט
דו אויף קוליעם  ,געשלײערטע שיקסע !״— דאס אלעם האט געואגט עדות,
אז דא זיצען הײמישע ױדען און װײבער  ,״מאנשי שלומנו״  ,װי מע
רופט עם אן.
געלאזט האט זיך אונזער מוראװטשיק אויף גאטס בעראט ארויף,,
מהאי טעמא  ,װי װעט ער ניט בעגעגענען עפיס א לעבעדיגען מענשען?
און װײל ער האט קײן לעבעדיגען מענשען אויף די טרעפ דןןך נישט
בעגעגענט  ,איז ער געגאנגען און געגאנגען  ,במעט ביז׳ן לעצטען שטאק.
ער װאלט געשטיגען נאך העכער  ,האט ער זיך אנגעשלאגען אויף עפיס
א בעשעפעניש אינ׳ם געשטאלט פון א מכשפה  ,א הויכע טרוקענע אלטע
ױדינע מיט ברײט -בײנעריגע פלײצעם און מיט אזא מורא׳דיג פנים ,
װאס ס׳איז גלײכער  ,מע זאל אקעגען נאכט מיט אזעלכס זיך ניט בע-
געגענען  .דאם בעשעפעניש  ,אדער די מכשפה  ,האט געטראגען אין
בײדע הענד א גאנץ גרויסען ברעמעק האלץ פון אונטען ארויף און גע-
סאפעט  ,װי א בלאזזאק.
— מוהמענױ !— האט זיך מוראװטשיק אנגערופען צו דער אלטער—,
װײםט איהר ניט  ,װאו זיצט דא ערגיץ א דירעקטאר פון א ױדיש טע-
אטער  ,װאס מע רופט איהם מיט זײן הײליגען נאמען האצמאך  ,מײן
איך ,האלצמאן?
די ,װאס מוראװטשיק האט זי אנגערופען ״מוהמענױ״  ,האט זיך
אבגעשטעלט  ,אײנגעקוקט זיך אין דער פינסטער  ,געװאלט זעהען  ,װער
עס פרעגט  .נאכדעם האט זי ארויםגעלאזט א קרעכץ און א זאג גע-
געבען:
— קומט ,איך װעל אײך װײזען.
ארױפגעשטיגען נאך עטליכע טרעפלעך  ,האבען זײ זיך אראבגע-
לאזט אין א מין זיצעכץ פון צװײ שטיבלעך מיט א קיך  ,װאס האבען
ניט אויסגעזעהען אזוי װײט קאמפארטאבעל  ,אז דןז זאל זיצען א די-
רעקטאר פון א טעאטער  ,חאטש אפילו פון א ױדישען  .אין קיך האט די
אלטע אראבגעװארפען דעם ברעמעק האלץ ,אויסגעגלײכט זיך די בײנער
און בעטראכט מיט איהרע אלטע רויטע פערװײנטע אויגען דעם ןזרײג-
געקומענעם.
— צו װעמען  ,הײסט עס  ,דארפט איהר ?
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איהם אלײן טאקי  ,צום דירעקטאר האצמאך.,
— הײסט עם צו
איהם  ,זײט מוחל  ,אז זײנער א גוטער פריינד־
מײן איך ,האלצמאן  .זאגט
חולה זײן און װיל זיך זעהען מיט איהם.
איז געקומען איהם מבקר
? — די אלטע האט אויפגעהויבען און
— זיך זעהען מיט איהם
מיט איהם זעהען זיך איז שװער  .ער איז
אראבגעלאזט בײדע הענד —.
שוין װײט . ..
— אװעקגעפאהרען ?
אױפגעהויבען און אראבגעלאזט בײדע הענד.
די אלטע האט װידער
צום ארײנגעקומענעם גוטען פרײנד,
נאכדעם האט זי זיך אנגעבויגען
קעפ העכער פון איהם  ,און האט אויס-
װײל זי איז געװען מיט צװײ
אויער ארײן״גלײך װי יענער װאלט געװעןטױב:
געשריגען איהט אין
— עליו השלום .
איז אבגעשפרונגען  ,פעדבראכען די
שלום  -מאיר מוראװטשיק
הענד :
 ,מײן איך  ,האלצמאן געשטארבען ?י
— געשטארבען ? האצמאך
װאס רעדט איהד ?
? אז אך און װעה איז מיר  .ס׳איז מײנער
— װאס איך רעד
א זוהן  .א בן-יחיד  .אײנאונאײנצי. . .
געקאנט אויסרעדען דאס לעצטע װארט.
די אלטע האט גישט
אויף א פיערעקעכיגען קיכשטוהל בײ דער
זי האט זיך אראבגעלאזט
געקנײטשטע פנים אין איהר אלטען צו-
טיר  ,בעהאלטען דאס אלטע
ברײטע טרוקענע פלײצעס האבען גע-
ריםענעם פארטוך  ,און איהרע
זאגט  ,אז די אלטע װײנט יאמערליך.
איז א מיאום װארט און האט אין
דאס װארט ״געשטארבעך
פח  .שלום -מאיר מוראװטשיק איז געבליבען
זיך  ,אפנים  ,א גװאלדיגען
גאר פערגעסען  ,אז דער  ,װאס איז געשטארבען,
אבהענדיג און האט
א בלוטיגער שונא  .אדרבה  ,עס האט
איז  ,אײגענטליך  ,געװען זײנער
 ,אז ער האט פערלוירען א גוטען פרײנד.
זיך איהם גאר אויסגעדאכט
א נאהענטען פרײנד  .מע קאן זאגען,
א נאהענטען פרײנד  .זעהר
 ער און האלצמאן ? ער האט אבגע-אײן* אײגענעם  ,א קלײניגקײט
האט ער זיך אװעקגעועצט צו איהר נאהענט-
װאדט א ביםעל  ,נאכדעם
ליך  ,אויף א צװײטען קיכשטוהל :
עס  ,זײנע א מאמע ? מײן פרײנדס מא-
— זענט איהר  ,הײסט
אבער טאקי דערצעהלעו אפט פוז זיױ
מע ? מײן פרײנד פלעגט מיר
,-. 1
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מאמע  .פמעט ניט ארויםגעלאזט די מאמע פונ׳ם ניויל  .״איך זאל
אזוי דערלעבען זעהען מײן מאמע״ — דאס איז בײ איהם געװען די
גרעסטע שבועה  .װאס װײסט איהר  ,װאס פאר א ג״טרײען זוהן איהר
האט געהאט ! װאס פאר א גוטער ברודער דאס איז געװען ! א גוטער
ברודער ? מיט׳ן לעצטען ביסען זיך טײלען ! און װער שמועםט מיט
מיר — ניט שײך צו זאגען  ,אײן גוף  ,אײן נשמה  ,גאט זאל מיר
אזוי געבען גליק און הצלחה.
און נאך א סך מעלות און שבחים האט שלום-מאיר מוראװטשיק
געהאט צו דערצעהלען אויף זײן געשטארבענעם פרײנד פאר דער אל-
טער מאמע  ,און עס האט זיך איהם אויסגעװיזען  ,אז אלםדינג  ,װאס
ער דערצעהלט  ,איז תורת אמת.
פאר דער אלטער מאמע זענען די דאזיגע װערטער געװען,
פערשטעהט זיך  ,א זאלב צו איהר פרישען װעהטאג  .דאנקען גאט,
עם האט זיך געפונען חאטש אײנער א גוטער פרײנד פאר איהר זוהן,
װאס איז נעבאך אױסגעגאנגען  ,װי א ליכט  ,אײנער אלײן  ,עלענד
און װײט פון דער הײם ,אץ דעם דאזיגען װיסטען פינםטערען לזןנדאן,
װאם װאלט געמעגט אײנגעזונקען װערען אזוי װי סדום  ,װארום װען
גיט דאם װיסטע פינסטערע לאנדאן  ,װאלט דאך איהר זוהן נאך גע-
הוסט און געהוםט װער װײםט װיפיעל יאהרען .. .
און די ארימע שרה -ברכה האט אויסדערצעהלט איהר אומגליק
פאר איהר זוהנס פרײנד  ,טאקי אט דא אין קיך זיצענדיג  ,װי אזױ
איהר הערש  -בער האט• געהוסט  ,װי אזוי ער האט געבלוט  ,װי אזוי
זי האט איהם געראטעװעט  ,און װיפיעל דאם האט געקאסט  ,װארום
א קלײניגקײט איהר זוהן ? אזא זוהן  :און נאכדעם װי אזוי ער איז
געשטארבען  ,װי אזוי זי האט ניט געװאלט גלויבען  ,װארום װי קאן
איהר זוהן שטארבען ? אזא זוהן ? ! און נאכדעם װי אזוי מע האט
איהם צוגענומען  ,גישט בעהאלטען  ,וױ מע בעהאלט בײ אונז  ,מיט
א מטה  ,מיט בלים  ,מיט שמשים  .װער ? װאס ? געקומען עטליכע
מלאכי -חבלה מיט שװארצע ספאדקעס  ,מיט א הויכען שװארצען װא-
גען  ,אויפגעחאפט און אװעקגעפיהרט  ,ניט געלאזט אפילו זיך אנװײ-
נען  ,װי עס געהער צו זײן  .עפים טאקי נאר אײן אויסחאפעניש איז
אויף איהם געקומען  ,קומען זאל אויף זײ אלעמען דא אײן אויםחא-
פעגיש אין אײן טאג  ,רבונו-של  -עולפ !
_ קװא ! קװא ! קװא .י — האט זיך געלאזט הערען פון די
ן _,
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מאדנע קװיטשיג קול׳כעל  ,װאם האט געקאנט
איגװײניגסטע חדרים א
קלײן הינטעל  ,אדער א מיאוקען פון א קעצעל.
זײן א פישטשען פון א
דעם קאפ  ,געחאפט א קוק אויף
מוראװטשיק האט אויסגעדרעהט
אמאל אנשוױגען געװארען  .זי האט זיך
דער אלטער  ,װאס איז מיט
 ,ניט געװאוםט  ,װאוהין זאל זי זיך װארפען,
אויפגעחאפט פונ׳ם ארט
קאפ און געבליבען שטעהן אינגאנצען א
האט ױ אראבגעלאזט דעם
פערלוירענע.
איז געװען ניט אזוי אלט װי געניט  ,האט
שלום-מאיר  ,װאס
פערשטאנען  ,װאס דאס איז פאר אמין קװאקען,
נאכ׳ן טאן  ,אפנים ,
מיט׳ן פנים צו דער אלטער און אויף
און ער האט זיך אויםגעדרעהט
זײן הײזעריג קול א פרעג געגעבען:
_ א ״יאטעל״ ?
קײן ענטפער  ,האט ער געשטעלט אײן
נישט בעקומען דערויף
אנדער פראגע :
— װעמענס ״יאטעל״ ?
ענטפער דערויף אויך און בעטראכט די
נישט בעקומען קיין
א פערלוירענע  ,האט ער געפוגען פאר
אלטע  ,װי זי שטעהט נעבאך
גארנישט  .ער האט נאר א זאג געגעבען
נויטיג מעהר נישט פרעגען
םון זיך  ,גלאט אין דער װעלט ארײן:
— א רעשטעל צו די צרות ?
צרות ! — האט א זאג געגעבען אויך יד
— א רעשטעל צו די
צוגעזעצט צוריק צום ארײגגעקומענעם גאסט,
אלטע און האט זיך
איהר האט דאס גוט געזאגט  ,לאמיך הא-
צו איהר זוהנס פרײגד—.
א רעשטעל  ,אוי  ,א רעשטעל צו די
בען אזא יאהר  ,ם׳איז טאקי
ו.
צרות
ליגט אזעלכס אין די פינף װערטער  :״א רעש-
דאכט זיך  ,װאס
זענען אבער געזאגט געװןזרען אזוי צו דער
טעל צו די צרות״ ? זײ
טאן  ,אז זײ זענען געװען א שליסעל אויף
צײט און מיט אזא ריכטיגען
מויל און דער אלטערם הארץ  ,און זי האט
צו עפענען דער אלטערס
דערצעהלט אלסדינג  ,דעם גאנצען אמת—דאס,
פאר איהר זוהנס פרײנד
נאר זײ אינצװײען  :זי און איהר טאכטער
װאס האבען געזאלט װיםען
זלאטקע  ,און גאט א דריטער . . .
10£1155
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קאפיטעל פינף און
שלוס -

מאיר

זעכציג.

מוראװטשיק — א

גוטער

פרײנד.

א מענש קאן גאר ניט װיסען  ,װער ס׳איז איהם א גוטער פרײנד
און װער א שונא  .אײן עבירה  ,װאם דער דירעקטאר האלצמאן קאן
ניט אויפשטעהן פון קבר און א קוק טון אויף זײן בלוטיגען שונא שלום-
מאיר מוראװטשיק  ,װי ער לײגט זיך אװעק פאר זײן אלטער מאמע
שרה  -ברכה און פאר זײן שװעסטערל זלאטקע  .ער װאלט זיכער נישט
געגלויבט זײנע אויגען  .ער װאלט געשטוינט  ,װי אזוי אט דער שלום-
מאיר  ,װעמענם פנים ער האט נישט געקאנט זעהען אהן דעם  ,ס׳זא־
לען איהם ניט ״אויפקאכען אלע געבליטען׳  /פאהרט איצט מיט זײן
מאמע און שװעסטער אויפ׳ן שיף קײן אמעריקא  ,טײלט זײ צו ,״כל
הפערגעניגען״  ,לויםט ארײן אלע מאל צו זײ אין דעם קעבין צװײטער
קלאס  ,געװאהרע װערען  ,װאס פעהלט זײ  ,װאס פערלאנגען זײ,
טאמער דארפען זײ עפיס ?
דער אלטער שרה -ברכה און איהר טאכטער זלאטקען פעהלט
אבער גארגישט און זײ פערלאנגען ניט קײן זאך און זײ דארפען נישט
קײן זאך  .זײ בײדע זיצען איבער א קלײן בעשעפענישעל ,
אנפש׳על,
װאס איז אײנגעהילט אין װינדעלעך און אײנגעװיקעלט אין קישעלעך
און קוקט ארויס װי ז_ :ליאלקע אויף גאטס װעלט מיט א פאר אויגעלעך,
בלויע װי דער הימעל און קלאר װי דער שײן  .און א מײלעכעל האט
עס  ,װי א פויגעלע  ,און דאס פנימ׳על בײ דעם איז װי פערטראכט,
גלײך װי עס האט שוין אײגענע מחשבות  .אך  ,וױ גוט דאס איז,
װאס זײ האבען געטראפען מיט זײער נסיעה אין אזא צײט  ,װען
דער ים איז שטיל  ,״װי שבת נאכ׳ן טיש״  .געלויבט דער אויבערשטער1
ניט אזוי פאר זיך דאנקען זײ גאט  ,װי פ ; ו אט דעםנפש׳על  .יעבאך
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עס ז און א קלײן קינד  ,האבען
ןן גאטס בעשעפענישעל— װאס װײסט
װאסער נישט װינציגער װי8
געהערט זאגען  ,לײדט נעבאך אוים׳ן
זיי
אײן עופ׳עלע  ,א שטומע צונג ., .
גרויסער  .נישט מעהר—
י מילא פון זלאטקען שמועסט מען
א מאדנע זאך מיט די צװײ
אין געהאקטע װאונדען  ,גע•
גיט  .זלאטקע  ,אז זי איז נאך געלעגען
זיך מיט׳ן לעבען  ,ממש גע■
מײנט  ,אז ס׳איז אײן עק  ,זי געזעגענט
נאר דערהערט דעם ערשטען פיסק
פאר זיך דעם מלאך -המות ,
זעהען
זי־ך שױן געבעטען  ,מע זאל איהר
פונ׳ם געבוירענעם װעזען  ,האט זי
געװארען  .און פון דער ערשטער
װײזען דןזס  ,װאס ס׳איז געבוירען  ,האט זיך דערװעקט אין איהר א
מינוט  ,װאם זי האט דאס דערזעהען
צום דאזיגען נפש׳על  ,און עס זע־
פון רחמנות אהן אײן ערך
געפיהל
אלע װעהטאגען  ,פערהײלט אלע
נען איהר אין אײן מינוט פערגאנגען
דער בזױן  ,װאס זי האט געמײנט
װאונדען  .װאו איז אהינגעקומען
ניט אריבערטראגען ן װאו זענען
פריהער  ,אז זי װעט איהם זיכער
װעגען דעם  ,װאס מע זאל
געדאנקען
אהינגעקומען איהרע פריהעריגע אין דעם טומעלדיגען גיהנם  ,װאס
זי װעלען עמיצער איבעדפאהרען
אײגמאל פאד אלעמאל פון
לאנדאן  ,אבי פטור צו װערען
הײסט
װי אמורא׳דיגער װאלקען  ,געטראגען
דער הרפה  ,װאס האס זיך ,
 ? 1אלע געדאנקען און אלע געפיהלען
אקעגען איהר מיט סכנח -נפשות
געראנק  ,דעם אײנאונאײנ-
האבען אבגעטראטען דעם אײנאונאײנציגען
געפיהל  ,אז זי איז א מאמע . . .
ציגען
צו בעװאונדערן — איז דאס די
אויב דא איז פארהאן װעמען
דאס יא געװען  ,װי א דונער אין
אלטע שרה-ברכה  .פאר איהר איז
װאלטען אײנגעפאלען אויף איהר,
מיטען העלען טאג  ,װי צעהן מויערן
איהר געסראפען גלײך אין הארצען
װי הונדערט הארמאטען װאלטען
ארײן.
דער צײט  ,װאס זײ זענען געזעםען
דאם איז געװען סאמע אין
געטרײען זוהן  .זײערע אויגען
שבעה מיט איהר טאכטער נאך איהר
די קװאלען פון טרערען האבען זיך
שוין לאנג אויסגעטריקענט .
האבען
פוסטקײט איז אײנגעטראטען אין
שוין לאנג אויםגעלאזען  .און א מאדנע
סומנעקײט מיט א מרה -שחורה האבען
זייערע הערצער  ,און א מורא׳דיגע
ארומגענומען זײערע נשמות.
טאג - ,האט זיך די מאמע אנגערו
— הײנט איז דער זעקסטער
השם  ,איבערמארגען שטעהען מיר
צו דער טאכטער  —.אם-ירצה-
סען

שלום -

עליכם.

שוין אויף  .װאם װעלען מיר טון? װאוהין װעלעץ מיר געהן? צו װע-
מען װעלען מיר זיך קעהרען און װענדען?
די אלטע איז שוין גרײט געװען װידעראמאל איבער-א-נײעס
זיך צעװײנען  ,איז איהר פלוצים די טאכטער געפאלען אויפ׳ן האלז,
ארומגעחאפט קושען די אלטע מאמע  ,מורא׳דיג רויט געװארען  ,זיך
אנגעחאפט מיט בײדע הענד בײם בויך און אויםגעלאזט מיט א געשרײ:
— מא — מע ! ראטעװע— איך בין פארביי ! . . .
— גאט איז מיט דיר  ,טאכטער ! א דונער האט מיך געטראםען—
װאס איז דיר ? װאס איז דיר?
די טאכטער האט גענומען ברעכען די הענד  ,חאפען זיך אלע
מינוט בײם בויך  ,זיך שלאגען אין קאפ  ,רײסען פון זיך שטיקער
פלײש און ניט אויפגעהערט צו שרײען אין אײן קול:
— מא— מע ! איך בין טארבײ ! . . .
עס איז געשעהען אנס  ,אדער אפשר איז דאס געװען דער
אינסטינקט פון א פרוי און פון אמוסער  -די אלטע שרה -ברכה האט גע-
חאפט אויף זיך דעם צוריסענעם בורנעס  ,פערגעסען דעם בזױן  ,פער-
געסען אלסדינג אויף דער װעלט  ,ארײגגעלאפען צו אײן שכנה  ,צו
דער אנדערער  ,זיך דערפרעגט אויף אײן אקושערקע  -און נאך א שװערער
נאכט  ,אין װעלכער איהר טאכטער  ,איהר אויג אין קאפ  ,האט זיך
געראנגעלט מיט׳ן מלאך-המות  ,געשװעבט צװישען לעבען און טױט,
האט זי גאט בעגליקט— שוין צום טאג-גלײך— מיט איין אייניקעל . . .
אײן אויםגעמאטערטע  ,א בלאסע  ,אײן אויסגעצעהרטע  ,איז זלאט-
קע געלעגען אין בעט  .די צעװארפענע שװארצע האר האבען זיך צו-
שפרײט אויפ׳ן װײסען קישען  .איהר שפיצעכיג נעזעל האט זיך נאך
מעהר פערשפיצט  .די אויגען האבען געבלאנזעט  ,זיך געצויגען מעהר
אהין  ,צופוסענס  ,װאו אײנגעװיקעלט אין א לײלעך האט זיך געריהרט
און גערודערט א לעבעדיגע זאך  .זי האט זיך צוגעהערט מיט נײ-
גיריגקײט  ,װי עפים שנארכט און פארשקעט און פישטשעט און קא-
װױטשעט שטיל  ,װי א קעצעלע.
ױנג און שען איז געװען
די
דאזיגע געװינערין  .דאס פנים
קינדיש  ,בלוט און מילך  .די הענטלעך קלײן  .די ברוסט הארט און
שעמעװדיג  .און אלעס אינאײנעם האט זיך װי געבעטען און בעקלאגט
זיך  :״ױדישע קינדער  ,אוי-װעה  ,איך בין נאך נישט אלט קײן אכט-
צעהן יאהר ! ״ . . .

נע  -וב ד.

גאנץ אנדערש האט אויסגעזעהען שרה-פרכה  .די אלטע מאמע
האט פערקאטשעט די ארבעל ביז די ברײטבײנעריגע עלענבויגענס,
ארויסבעװיזען די אבגעשטאנענע אנגעדראלענע אדערן פון איהרע
ברײטע טרוקענע הענד  ,פערלײגט די פאטשײלע אויף יענער זײט
אויהרען  ,אונטערגעשטעקט דעם פארטוך  ,געבראכט צו טראגען א שװע־
רע הילצערנע באליע  ,װאם מע װאשט גרעט  ,צוגעשטעלט אײן אק-
ראפ אויף צו באדען דאס קינד און געזידעלט  ,געשימפט און געטאדעלט
די שטאדט לאנדאן מיט איהרע אײנװאוינער אויף װאס די װעלט שטעהט.
— א שטאדט— אײנגעזונקען זאל זי װערען ! א הויף— פערברענט
זאל ער װערען ! שכנים — אויף קײן גוטען ארט זאלען זיי ניט
שטעהן ! עס זאל זיך ניט געפינען צװישען ױדען א מולטער  ,א היל-
צערנע מולטער ז .. .
הקיצור  ,די אלטע איז ארײן אין איהר מאמע-ראל  ,גלײך װי
זי װאלט זיך צו דעם געגרײט שוין פון לאנג  ,גלײך װי זי װאלט
געװאוסט  ,װאם דא װעט פארקומען  ...װאס זאלט איהר קלערען ? אודאי
איז איהר װעהטאג גענוג גרויס און דער בזױן נאך גרעסער  .עס זאל
זיך איהר עפענען א גרוב  ,װאלט זי זיכער ארײן א לעבעדיגע  .נאר װאס
זאל מען טון? זי װעט דאך ניט אװעקזעצען זיך איצטער זאגען מוסר דער
טאכטער  ,װאס איז נאר -װאס איבערגעקומען אזא סכנה  .לאז נאר דער
אויבערשטער העלפען  ,זי זאל שוין אויפשטעהן בשלום  ,װעט זי איהר,
נישקשה  ,אויס׳לומר׳ען װי עס געהער צו זײן  .זי װעט זיך שוין צו
איהר א נעם טון  ,איהר געבען א װיסטען סוף  :״זאג נאר  ,טאכטער
לעבען ! װי אזוי און װען און װאו און  . . .פון װעמען ? פערפינסטערט
און פערװיסט זענען זײ בײדע געװארען— װאס װעלען זײ טון? װאו-
הין װעלען זײ געהן? צו װעמען װעלען זײ זיך קעהרען און װענדען?׳׳ . ..
דאס װעט אבער אלץ זײן נאכדעם  .שפעטער  ,נישט איצט.
איצט דאדף מען זי צוזעהען  ,צופילנעװען  ,צושטעלען צװײ מאל
אין טאג א יאײכעל  .. .א קימפעטארין  ,אײן ערשטלינג — א דונער האט
זי דערשלאגעןי  . . .און דאס קינד? װאס איז שולדיג דאס קינד ? גאט
די נשמה  .א לעבעדיג בעשעפעניש  .א צער-בעלי-חײם  .ס׳זאל װעלען
אלײן זיך אבטראגען  ,װאלט עס אודאי געװען א חכמה פון דעם.
נעמען דאס און דערװערגען— דאם ניט  .אדער אבקאכען מיט זודיג
ױאםער  -דאס אויך ניט  .מע איז דאך עפים ױדישע קינדער אויף דער
װעלט  ,צי נײן ? אשטיקעל גליק חאטש  ,װןזט ס׳איז געבוירען געװזןרען
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אמײדעל  ,ניט קײן ױנגעל  :פערשפארט א ברית— ױינציגער מיט א
בזױן  . . .און װי אויף צו-להכעים  ,א געזונד מײדעל  ,קײן עין -הרע,
.א מויד\ און שען איז דאס— טאקי נאר אויף אטשיקאװעס  .אלע
שכנות זאגען  ,אז זײ האבען אזא קינד שױן לאנג גיט געועהען  .אין
װעמען איז דאס געראטען ?
— אין װעמען ? אינ׳ם טאטען  — ,זאגט זיי שרה-ברכה  — .ער
איז א שענער ױנג  ,א שגײדער  ,אין אמעריקא איז ער ., .
שרה-ברכה פיהלט  ,אז עס ברענט אויף איהר דאס אלטע פגים
פאר בושה  .אבגעלעבט אזוי פיעל יאהרען  ,און אויף דער עלטער גע־
װןןרען א ליגנערין  ,אז אך און װעה איז צו איהרע גרויע האר און
אקלאג אויף איהרע שונאימ׳ם קעפ  ,זײן זאלען זײ אלע די פפרה
פאר איהר קינד מיט איהם אינאײנעם .׳ . . .
װעמען די אלטע האט געמײנט מיט׳ן נאמען ״איהם״ _ דאס איז
ניט אזוי שװער צו טרעפען  . . .שען איז נארדאס  ,װאם זלאטקע איז
שוין אויפגעשטאנען םון קימפעט  ,שוין ארומגעשלעפט זיך איבער דער
שטוב— און שרה -ברכה האט איהר קײן װיסטען סוף נאך אלץ נישט
געגעבען  .עס איז געװען לחלוטין איבעריג .ערשטענס ,דאס קינד ,איו
עופ׳עלע  .מע דארף עם באדען— װאס װײסט זלאטקע ? גזשטײנם גע־
זאגט  ,אלײן א״פיסקליא״  .און צװײטענס  ,אט דער הץזעריגער שלים־
מזל  ,איהר זוהנס גוטער פרײנד  ,שלום -מאיר מוראװטשיק  ,ער האט
זיך פערנאדיעט צו זײ אין שטוב  ,אנגעהויבען געהן צװײ מאל אטאג
און האט פארגעלײגט דער אלטער שרה-ברכה׳ן א פלאן  ,װאס האט
בעדארפט אויםלײזען זײ פון אלע צרות און פון אלע בזױנות  .ער מײנט
חלילה ניט דערבײ קײן זאך  .אדרבה  .ער טוט עס נאר אוים רײנע
גוטפרײגדשאפט צו איהר און צו איהר זוהן  ,עלױ השלום  ,װאס איז
געװען זײן בעםטער אײנציגער פרײנד— ״גאט זאל איהם ןןזוי געבען
.גליק און הצלחה״.

511ו־  1/\6חט1נ>ווו1
חו 1/1 /\13ו־ ^> 1ח 3־ו=61> 1ר}1ס!1כ! 1כ:3131

813011 -

0101 ^ ^ ^ ^ 166 -0330

נ ע• ו נ ר .

קאפיטעל זעקס און זעכצ־ג.
אהן

אמענש

אגאל.

תחילת איז אונזער מוראװטשיק — עם קאן זײן — טאקי נישט
־אויםען געװען קײן זאך  .ארײנשטעקען אנאז אין יענעמם טעלער,
.געװאהר װערען  ,מיט װאם דארט שמעקט  ,און דיענען יענעס מיט
:אײן עצה —,דאס איז אױדישע זאך  .נישט מעהר שלום -מאיר׳ס נאז
האט אביםעל צו אשארפען חוש הריח  .דאס ,װאס אײן אנדערער בע-
דארף האבען דערויף װאכען און אפשר חדשים  ,װעט דאס אײך מו-
■ראװטשיק דערגעהן אין א טאג  .אט דער דאזיגער מענש האט אין  /ך
.אנח — באלד װערט ער אײך אגוטער ברודער  ,און איהר װעט איחש
פערטרויען  ,װי אײן אײגענעם  ,אױםדערצעהלען  ,װאם בײ אײך אונ-
טער די געגעל טוט זיך  .נישט נאר די אלטע שרה  -ברכה  ,נאר אפילו
׳ -די שעמעװדיגע זלאטקע האט איהם געקוקט אין מויל ארײן און זיך
צוגעהערט צו זײן הײזעריגער שטימע און צו זײנע װערטער  ,װאס
האבען זיך  ,װי א יוימאײל  ,געגאסען צו זײ אין הארצען ארײן  .ער
האט צו זײ געזאגט:
— װאס זאל איך מיט אייך טון  ,אז איהר  ,מוהמענױ  ,זענט א
ױדינע פון דער אלטער װעלט  ,און אײער טאכטער איז אשעפעלע?
איהר פרעגט מ י ך  ,װעל איך אײך זאגען אקוראט  ,װאס דא טוטדיך ,
ז;יך װעל עם אײך לײענען װי פון אביכעל  .איך קען מײנע לײט,
פערשטעהט איהר מיך  ,אויםגעבונדען  .איך בין דאך עפיס אלײן8ײן
אקטיאר  .דער חברה -מאן  ,אויף װיפיעל איך קען איהם פון דער
.הײם  ,נאך פון האלענעשטי  — ,איך געדענק איהם װי דורכ׳ן שלאף —
איז אבחור  ,לאמיך האבען אזא יאהר  .נישטמעהר  ,ער איז אװעק
קײן אמעריקא  ,איז ער ארויס פון די האלאבליעס און פערגעסען דעם
זײ -געזונד  ,װי זאגט מען בײ אונז  :״דאלי אטשי  ,דאלי סערדצע״,
3232

=12

—

329

-

^ 5

ש ל ו ם • ע לי כש

איז אבער אין אמעריקא פארהאן אזאקאן  ,באם אז אבהור טוט אט
אזא מעשה  ,װאס םע קומט איהם דערםאר אקניפ אין בעקעל ( ביי
די װערטער חאפט ער אקוק אויפ׳ן ,יאטעל״  ,װאם בײ זלאטקען
אויפ׳ן שויס  ,און זלאטקע װערט רויט װי אצװיק און לאזט אראב
די אויגען  , )...מאכט מען ניט מיט איהם קײן לאנגע שהױת  :אײנס-
צװײ -דרײ— און ״הרי את מקודשת לי  ,בטבעת זי  ,האלט מיך צי,
איך פליה  ,איך פליה״  . ..און טאמער הלילה זאגט ער אל  ,איז דע־
רויף פארהאן אחד-גדיא  :דארט רופט מען עס ,״קונקעל -מונקעל״,
אדער ״סיקםינג״ ן ) ; איך װײם  ,חאטש איך בין דארט נאך נישט
געװען  .איך געה ערשט אהין ; איך האב דארט  ,פערשטעהט איהר
מיך  ,א ביזנעס צו אײנער א בעריהמטער זינגערין  ,א פרימאדאנא,
װאס אויב עם װעט מיר געראטען  ,װעל איך מאכען המוציא מיט
האניג און װעל אנשלאגען אט אזא היטעל מיט גאלר— דאללארם רופט
מען עס בײ זײ  .דאללארס  ,דארפט איהר װיסען  ,איז אגוטע מטבע.
פאר אײן דאללאר בעקומט מען בײ אונז אזיי גרויס װי צװײ קאר־
בוינים  ...װאס־זשע  ,הײסט עס  ,האב איך אײך געװאלט זאגען? יא״
אז פאהרען  ,זאלען מיר פאהרען אינאײנעם  ,װארום איך  ,אז איך
װעל געבען ארעד מיט דעם בחור  ,װעט דאס זײן ויאמר  -און ער
האט געזאגט  ,אל -צו  ,משה—משה׳ן  ,לאמר -אזוי צו זאגען  .איך״
פערשטעהט איהר מיך  ,האב פײנט ציגעלע-מיגעלע  ,און אײן אקטיאר
מיט אײן אקטיאר איז גאר אנדערע ברבורים  .בײ מיר  ,זײט זיכער,
װעט ער שוין געהן אױם׳ן דראנזשיק ! איהר מײנט  ,מחמת װאס טו
איך עס? מעהר נישט פאר רחמנות  .איך האב רחמנות אויף אײער
טאכטער און איך װיל  ,אז איהר ״יאטעל״  -אויף מיר אזא יאהר ,װאס
םאר א ״יאטעל״ דאם איז— זאל האבען א טאטען ,מעהר װיל איך גאר־
נישט  ,גאט זאל מיר אזוי געבען גליק און הצלחה.
שלום -מאיר מוראװטשיק האט זיך נישט בעגנוגענט מיט װערטער
אלײן  .בײ איהם איז אכלל  :איז ער עמיצען איבערגעגעבען— איז
מיט׳ן גוף און מיט דער נשמה און מיט׳ן לײב און לעבען  .ער האט
נישט געקאנט צוזעהען  ,װי די אלטע שרה -ברכה טראגט זיך אלײן
אלעמאל אדער מיט אברעמעק האלץ  § ,דער מיט אבארעל מיםט ..
•) םינססעג •  -טורמע.
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,לאזט מיך  ,װעל איך אײך װײזען  ,יװ אזוי מע טראגט האלץ ,אז
ס׳זאל זיך אײך אויסװײזען  ,אז ס׳איז ניט קײן האלץ  ,נאר פעדערן״.
אדער  :״ניט אזוי געמט מען אבארעל מיםט  .אבארעל מיםט נעמט
מען אט אזױ״.
דעםגלײכען האט ער נישט געקאנט לײדען  ,װאם זלאטקע טוי•
טשעט זיך מיט׳ן ״יאטעל״ גאנצע טעג מיט גאנצע געכט  .אמת  ,ער
אלײן האט קײן ״יאטלעך״ קײנמאל ניט געהאט  ,הלואי װײטער  ,דער-
פאר האט ער אשװעםטער  ,אפילו נישקשה פון אקבצנ׳טע  ,נאר א
קינדעלדיגע איז זי מיט ספנת נפשות ! זי האלט םון דער מאדע
״צװײ-קינדער -סיסטעם״ און האט אלע יאהר אצװילינגעל  .דעריבער
איז ער אזוי געניט אין די זאכען  .ער װײסט אםילו אסגולה  ,װאס
מע טוט  ,או אקינד זאל אױפהערען שרײען.
און נישט לאגג געטראכט  ,חאפט ער ארױם בײ זלאטקען פון
די הענד דאס קינד  ,װאם האט אין דער מינוט געהאלטען סאמע אין
דעכטען שרײען  ,און האט דאס גענומען װארפען מיט בײדע הענד
רעכטס און לינקס  ,ארויף און אראב  ,אזוי אז דאס ״יאטעל״ איז טא-
קי אנשװיגען געװארען  ,נאר דערפאר איז אבער בײ זלאטקען שיעױ
דאם הארץ נישט אײנגעפאלען פאר שרעק.
פאר איהר אײגענעם ברודער האט זלאטקע אין איהר גאנצען
לעבען נישט ארויסגעזאגט קײן הונדערטחלק פון דעם  ,װאם זי האט
ארױסגעזאגט פאר אט דעם מוראװטשיקען  .איהם האט זי פערטרויעט
אט דאס  ,װאם זי האט אפילו פאר איהר אײגענער מאמע נישט
פערטרויעט.
דאס איז געװען אין אפריהמארגען  ,װען שרה -ברכה איז געװען
אין מארק אײנקויפען אויף ״דינער״ און זלאטקע איז געבליבען מיט
מוראװטשיקען אלײן— יענעם פריהמארגען איז זלאטקע געװען מאדנע
אויפגערעגט.
— איך האב צו אײך אבקשה —,האט זי איהם אזןןג געגעבען
מיט אגעבראכען קול און האט שוין חרטה געהאט  .נאר אנגעהויבען—
איז פערפאלען.
— װאס פאר אבקשה  ,קעצעלעז אין פײער און אין װאסער.
מיט ציטערענדיגע הענד האט זלאטקע ארויסגענומען פון בוזעם
אין אגעלע פאטשײלע אײנגעװיקעלט עפים אזאך  .די דאײגע ״זאך״
איז איהר פערבליבען פון איהר ברודער  .ער האט ד$ס איהר איבער•
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אשעה פאר׳ן טויט  ,אנגעזאגט איהר  ,מיט האלבע װערטער
געגעבען
דאם היטען  ,װי דאס ש׳קןרצאפעל פונ׳ם אויג  ,אז
שוין  ,״זי זאל
זאל פון דעם ניט װיסען  ,אפ ׳יו די מאמע״  . . .בײ די
קיין פויגעל
װערטער האט זיך האלצמאן פערהוםט  ,אנגעהויבען גוסס׳ען
דאזיגע
און מעהר נישט געקאנט שוין זאגען גארנישט ניט . ..
די ״זאך״ צו איהר נײעם פרײנד׳ האט זלאטקע
אבגעגעבען
ם׳איז איהר אראב אשטײן פונ׳ם הארצען  .זי הןןט צו
דערפיהלט  ,אז
איהם געזאגט:
איך געב אײך אװעק אט דאם קניפעל — אונזער גאנצען
—
פערטרוי אײך מײן נשמה  .נעמט אט דאס א און טוט
חױת  .איך
איהר װילט  ,אבי ברענגט מיך צו איהם ,אזוי װי
מיט דעם װאס
איהר האט געזאגט . . .
האט די ארעמע זלאטקע ניט געקאנט רעדען  .אגאנצער
מעהר
זיך אויפגעהויבען בײ איהר אין הארצען און עס האבען
שטורם האט
די טרערען  .שלום-מאיר מוראװטשיק איז געװען אזוי גע•
זי געשטיקט
האט גאר ניט ארײנגעקוקט  ,װאם אין קניפעל טוט זיך,
ריהרט  ,אז ער
דאס ,װי א קונצענמאכער  ,אראבגעלאזט גלײך אין קעשענע.
און האט
די אלטע  ,און ער האט מעהר נישט געקאנט אז
אגב איז אנגעקומען
טון זלאטקען בײ דער האנד און אזאג טון איהר:
אטרײםעל
זיכער  ,לױבענױ  ,זאל מײן נאמען ניט הײםען מו-
— זײט
ראװטשיק.
װי אויף מארגען איז מוראװטשיק געקומען צו
גישט שפעטער
אגעראזירטער און אנגעטאן פון קאפ ביז פים אין שפאגעלנײ-
געהן
עם  ,װי א חתן צו דער חופה  ,און א זאג געגעבען ברײטליך:
 זשע אוים  ,מוהמענױ  ,רי מעשה דערפון איז אזוי.— הערט
 ,דאנקען גאט  ,געהען אסך בעםער  ,װי איך הזןב גע-
מײנע ביזנעם
גאלע גימעל ארום און ארום  .נישטמעהר אײן זאך:
רעכענט  .ס׳איז
קײן גױ -יןןרק  .אויב איהר װילט פערגעסען אן אלע
מע רופט מיך
האבען גחת אויף אײערע עלטערע יאהרען  ,זאלט איהר
צרות און
קײן לאנגע שהױת און שוין נעמען  ,װי זאגט ער  ,דאם
ניט מאכען
זעקעל  ,איך מײן די טאכטער מיט׳ן ״יאטעל״  ,און הלך
פעקעל מיט׳ן
מיט׳ן רעכטען פום  ,איך טו אשפרונג נאך טיקעטס,
משה מרדכי
הײםט עס  ,און פון קײן געלד זאלט איהר מיט מיר ניט
שיפסקארטען
 .גאט װעט העלפען  ,װעלען מיר זיך צורעכענען .. .
רעדעןי
מפ=שפ
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נע׳ונד,

• 1
שרה -ברכה האט זיך איבערגעקוקט מיט איהר טאכטער  .יז האט
ניט פערשטאנען  ,װאס דאס איז פאר אמין אנשיקעניש ? דאכט זיך,
א שלים-מזל  -און נעמט אויף זיך אזוי פיעל ! און פאר גרוים התפעלות,
אפנים  ,האבען זיך אראבגעקײקעלט אראב איבער איהר אלט געקנײטשט
פארמעט -פנים צװיי קײלעכיגע טרערען  ,װי באב  .זי האט גאר-װאם
געקליבען זיך אבדאנקען איהר זוהנס גוטען פרײנד  ,איהם בענשען און
װינשעװען איהם  ,װי ער האט דאס בײ איהר כשר פערדיענט  ,האט
ער זיך פערשטעלט מיט די הענד בײדע אויערן און איז אװעק  ,גאר-
נישט געװאלט הערען אפילו.
— שען ! שען ! שען ! א גוטען טאג  .איך לויף נאך בילעטען,
און איהר גרײט זיך אין װעג ארײן  .מארגען פאהרען מיר  .אדיעאו.
— ביזט עפים א מבין? א מענש אהן א גאל !— האט די מוטער א
זאג געגעבען צו דער טאכטער  ,אויפגעהויבען און אראבגעלאזט בײדע
הענד און געבליבען שטעהן אין מיטען שטוב.
— אמענש אהן אגאל —,האט איהר די טאכטער צוגעגעבען,
און בײדע האבען זײ זיך גענומען גרײטען אין װעג ןזרײן.
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דורכפאל.

מיר האבען איבערגעלאזט אונזער ױנגען העלד ראפאלעסקא צװי-
שען צװײטען און דריטען אקט נ^יט דער פרימאדאנא הענריעטא שװאלב,
װי זי האט זיך ארײנגעריסען צו איהם מיט א געלעכטער אין גארדע-
ראבנע פונקט אין דער מינוט  ,װען ער איז נאר-װאם געװאהרע געװא-
רען פונ׳ם בארבער  ,אז אין טעאטער אויף זײן פארשטעלונג געפינט זיך
ראזע ספױואק .
— א קאמעדיע מיט אונזערע אפטאונער אריסטאקראטישע קאלע-
גען .א קאמעדיע  ,א װאדעװיל  ,חא-חא-חא ! דו װײסט ? זײ זענען דאך
אנטלאפען געװארען  ,חא-הא -חא!
ראפאלעסקא  ,װאס האט געהאלטען בײ ארויסצולויפען פון דער
גארדעראבנע ,אלײן נישט צו װיםען װאוהין  ,בעגעגענט זיך מיט הענ-
ריעטען  ,האט ער זיך א נעם געגעבען צוריק און אויטאמאטיש א פרעג
געגעבען בײ איהר  :״װער איז אנטלאפען געװארען ?״ דערויף האט איהם
הענריעטע דערלאנגט גאנץ בלאזנע א שמיר איבער דער נאז:
— דו גרינער אגרעם װאס דו ביזט ! דו װײםט גאר נישט ,װאם
פאר געהויבעגע געסט מיר האבען דא געהאט ? גרישא סטעלמאך און
ראזע םפױואק  ...אין לאזשע נומער דרײ זענען זײ געזעסען  .די צװײ-
טע פון דער דירעקטאר-לאזשע  .מיר האבען זיך מיט איהר בעקענט . . .
עם זענען איהר געפעלען מײנע בראםלעטען  .איך האב איהר געזאגט,
אז דאס האב איך א מתנה פון דיר  .זי האט זיך נאכגעפרעגט ,פון װא-
נען דו ביזט . ..
— װאס -זשע האסט דו איהר געזאגט?
— װאם זאל איך איהר זאגען? איך האב איהר געזאגט  ,אז די
:עספ
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 ..ביזט פון בוקארעשט ,חא -חא .׳ די רומענישע קעניגין  ,חא-חז־ -חא ! מע
קאן שטארבען פאר געלעכטער  .נאר דאס איז נאך אלץ גאר ניט אקע-
גען דעם  ,װי זײ זענען אנטלאפען פון טעאטער  .װער עס האט זײ
.ניט געזעהען לויפען  ,דער האט גאר קײן שענערם ניט געזעהען״ חא־
־חא -חא .י
ראפאלעסקא האט זיך גענומען װישען דעם קאלטען שװײס ,װאס
איז איהם ארויסגעטראטען אויפ־ן שטערן  ,און ער האט זי קאלטבלוטיג,
.אויף װיפיעל ס׳איז נאר מעגליך געװען  ,א פרעג געגעבען:
— װאס -זשע האבען זיי אייגענטליך בעדארפט אנטלויפען?
 אפנים  ,ס׳איז זײ בײ אונז ניט געפעלען  ,חא  -חא  ,אזעלכעאריםטאקראטען ! א קלײניגקײט ? איך האב נאכגעקוקט די גאנצע צײט,
װאס דו האםט געשפיעלט  ,איז דאס פארעל געזעסען און געלאכט ,
חא  -חא -חא ! . ..
אין דעם קלאגעדיגען ראמאן פון אונזער העלד צו דער פרימא-
דאנא שװאלב זענען געװען פערשידענע מאמענטען  .עס זענען געװען
צײטען  ,װען ער האט זי פײנט געהאט פאר איהר נארישקײט  ,נישט
געקאנט אנקוקען  .עס זענען געװען צײטען  ,װאם ער האט איהר מוחל
געװען איהר טפשות  ,איבערגעטראגען אלע איהרע קאפריזען און גע־
װען מיט איהר חבר  .. .אין דער מינוט  ,װאס מיר בעשרײבען אצונד,
איז זי איהם געװען אזוי גמאם  ,אז ניט נאר ער האט זי פײנט גע-
האט— ער איז גרײט געװען זיך ארויפװארפען אויף איהר  ,זי אננעמען
מיט בײדע הענד פאר׳ן גארגעל און דערװארגען זי  ,אדער פערשטופען
איהר דאס מויל מיט א טאשענטיכעל און זי דערשטיקען  ,װי ביי שעקס-
פירען אטעלא דערשטיקט דעזדעמאנען — אזוי שטארק האט געקאכט אין
איהם דאס בלוט  .און עם האט איהם געקלאפט װי מיט צעהן האמערם
אין די שלײפען  ,און מאדנע רינגעלעך פון אלערלײ פארבען האבען זיך
איהם געדרעהט פאר די אויגען  .עס האט איהם געקיצעלט אין נאז,
און די צײהן האבען איהם שטילערהײד געקריצט אין מויל  .א חיה 8 ,
װילדע  ,אצורײצטע חיה האט זיך אין איהם אויפגעװעקט  .מע האט
בעדארפט זײן שטארקער פון אײזען  ,מע האט בעדארפט זײן אין דער
אמת׳ען א העלד ,מע זאל אריבערטראגען דאס  ,װאס אונזער העלד רא-
פאלעסקא האט איבערגעלעבט אין די דאזיגע עטליכע שװערע -שװערע
מינוטען.
און הענריעטא שװאלב אין שוין לאנג נישט געװען אזוי אויפגע-
■; נבב׳פ
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 ,װי אין דעם אװענד .זי האט זיך א װארף געגעבען אויף ראפא־
לײגט
בענקעל  ,װאס אקעגען שםיגעל  .און פערװארפען דעם קאפ
לעסקאס
און ,קוקענדיג אין שפיגעל אויף איהרע אײגענע װײסע צײהן,
ארונטער
זי זיך אזוי צולאכט  ,אז דער בארבער האט זיך געטראכט  :״טא-
האט
מער איז קארג  ,נאט אײך נאך א משוגענע׳ ...
—נײןז— האט הענריעטא איבערגעקײעט נאך אמאל און נאך אמאל—.
האט בעדארפט אנקוקען  ,װי די צװײ האבען זיך גענומען אונטער
מע
די הענד און—מארש -מארש פון דער לאזשע איבערן גאגצען קארידאר,
א בליץ גלײך אין דרויסען ארויס  ,צום אויטאמאביל  ,און דאם פוב־
װי
בראװא ,ספױואק ! בראװא  ,סטעלמאך !— א רײנע קאמעדיע  .א
ליקום :
װאדעװיל  ,חא־חא-חא ! חא-חא-חא .י . ..
— הארריאפ ! עס געהט שוין דער דריטער אקט —,האט אויסגע־
א הויכער דזשענטעלמען און האט אריינגעשטעקט דעם קאפ צו
רופען
ראפאלעסקאן אין גארדעראבנע און בעװיזען  ,אז ער האט א פויגעלש
אהן א סימן פון ברעמען אויף די רויטע אויגען  .דאס איז געװען
פנים
רעזשיםער פון ניקעל-טעאטער  ,װאס גיט אכטונג אויפ׳ן ארוים-
דער
טריט פון די ארטיסטען  ,עס זאל זײן אין דער צײט.
דערהערט דעם ״הארריאפ״  ,האט זיך אונזער פרימאדאגא אויפגע-
און בעפרײט דאם בענקעל  ,און ראפאלעםקא האט זיך מיט אײן
חאפט
אראבגעלאזטען קאפ אװעקגעזעצט צוריק צום גרים  ,און דער בארבער
זיך גענומען צו זײן ארבײט מיט׳ן גאנצען ערנםט פון אײן אר־
האט
 ,װאם װײסט  ,װאס ער האט צו טון  .גיך איז ארויפגעזעצט גע־
טיםט
װארען אויף זײן ארט דער פאריק  ,עס איז ארויפגעקעמט געװארען
ריק דאס קלײנע בערדעל ; א שמיר אהער  ,א רײב אהין— און אוריאל
צ
איז שױן געשטאנען װידער גרײט אויפצוטרעטען אויף דער
אקאסטא
פאר׳ן פובליקום  ,װאס האט זיך עוין א ביסעל בערוהיגט און
ביהנע
אויפ׳ן גאסטראלער  ,אויף דעם ױנגען אויפגעהענדען שטערן
ארויסגעקוקט
לעא ראפאלעסקא פון בוקארעשט.
נאר אנשטאט דעם אויפגעהענדען שטערן פון בוקארעשט  ,אגשטאט
סימפאטישען אוריאל אקאמטא  ,איז אויף דער ביהנע געזעסען בײ
דעם
דער אונס־מפאטישער מגשה און גענודיעט דעם עולם מיט
א שרײבטיש
מאנאטאנע רײד פון ביכער  ,חשבונות  ,ציפערן  .״לאנג נאך װעט
זײנע
דרעהען א מח ,אט דער אלטער שטורמאקד האט ױך דאם פובלי-
ער
געטראכט און געקוקט צו דער טיר  ,װען װעט זיך שוין אמאל
קום

נעיונד.

בעװײזען אוריאלז ענדליך עפענט זיך דיר טיר  ,נאר אנשטאט אוריאל׳ך
קומט אן יהודית— און עס פערבינדט זיך צװישען איהר און צװישען
פאטער מנשה א לאנגער געשפרעך אהן אסוף  :״עם װעט אמאל
איהר
נעמען אג׳עק  ,צי נײן?״ דאנקען גאט  ,אט איז דער דיענער:
— דאקטאר סילװא איז געקומען.
— שאראפ !— זאגט שטילערהײד אײנער פון פובליקום —,אין דער
ארײן דעם דאקטאר דע סילװא  ,אוריאל אקאסטא׳ן גיט אהער ! אט
ערד
 .אײדער מע דערלאנגט דאס ביםעל אײנגעמאכטס צום טיש,
נודניקעס
מען זיך פריהער אנזשליאקען מיט װאסער  ...א .י אט איז ער דא,
דארף
דעד בחור.
עס קומט אן אוריאל אקאסטא און בלײבט שטעהן בײ דער טיר
יצונויפגעלײגטע הענד אויף דער ברוסט  ,און א שוידער געהט דורך
מיט
איבערן גאנצען טעאטער  ,און עם װערט שטיל — א פליג דורכצופלי־
הען  .אלע זענען גרײט צו הערען עפיס נײע דבורים  ,הויכע ױערטער.,
נײע אונגעװעהנליכע בעװעגונגען  .און ראפאלעסקא בלאנזעט מיט
זעהען
איבערן גאנצען טעאטער  ,און קוים װאס מע הערט פון
די אויגען
איהם א װארט:
,דאס בין איך ,דע סילװא ...״
— א ליטל לאודער ! העכער !— דערהערט זיך א געשריי פון דער
אויבערשטער גאלעריע  ,און דער עולם פון דער איבעריגער גע-
גאנץ
לעריע חאפט אוגטער:
— ספיק אפ .י _ העכער .י העכער!
און ראפאלעסקא קוים װאם ער שעפטשעט ארוים :
״מעג דער פערשאלטענער צוטרעטען צום הײליגען בעשיצער פון
רײגע נשמות?״
— לאודער ! םפיק אפ ! העכער ! העכער !— שרײט מען צו איהם
פון דער גאנצער גאלעריע.
— שאראפ ! שטילער ) קװײעט ! שטיל זאל זײן\— ענטפערט מען
פון פארטער  ,און דער טומעל װאקםט.
ראפאלעסקא  ,װאס אױ ניט געװאוינט צו אזא אויפנעמען ,קוקט
 .ער פערשטעהט ניט  ,װאס בעדײטען די דןזזיגע קולות  .עם
ארויף
זיך איהם  ,אז ער רעדט גאנץ הויך  .ער װערט מבולבל און פער-
דאכט
געסט  ,װאו ער האלט  .נאך אײדער דע םילװא ענדיגט זײן דיאלאג,
װאו ער דארף איהם ערקלערען  ,װאס צו טון בײם רב בן -עקיבא,
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פרעגט איהם אוריאל  , :״זיך אבזאגען ? דאס
װארט
קלינגט
מ י ר א ז ו י פ ר ע מ ד״  ...און ער װערט אנשװיגען  ,װארום דער  ,װאס
שפיעלט די ראלע פון דאקטאר דע סילװא  ,אײן אקטיאר מיט א שװע־
רען טריט און מיט גראבע ליפען  ,קוקט אויף איהם מיט א מורא׳דיגען
קוק און זאגט צו איהם שטילערהײד:
— אין גאטעס װילען ! װאס פערחאפט איהר די םיש פאר דער
נעץ ? ״.
און
ער
לאזט
אויס
הויך
:
״איך
קום ערשט פון ב־ת -דין  ,אקאס־
טא  .זײ זענען שוין ןזביסעל װײכער״. ..
ענטפערט איהם דערויף אוריאל  :״דאס װײם איך גאגץ גוט  .איך
זוך מיר שוין לאנג א װעג  .גאר-װאס קעהד זיך אן אײנם צום אנ־
דערן ?״ ...
— גוט מארגען  ,געלי  ,רעטיך טראג איך  — .. .לאזט זיך הערען
א קול פון דער גאלעריע  ,און דאם גאנצע טעאטער װי אײן מענש
װערט לעבעדיג  .עם טראגט זיך א געלעכטער  ,װי אין װאלד א װײ־
טער דונער  .דער געלעכטער קאטשעט זיך  ,און דער ארעמער ראפא־
לעסקא  ,װאם איז נישט געװאוינט געװארען אנקומען צום םופלער,
טוט זיך איצט א װארף צום סופלער־בײדעל און דערזעהט  ,װי יענער
מאכט צו איהם עפיס מאדנע העוױת  ,װײזט איהם מיט די העגד,
װינקט איהם מיט די אויגען  .נאר ער פערשטעהט ניט  ,װ$ס יענער
פײנט.
ראפאלעםקא האט שוין אלײן דערםיהלט  ,אז ער געהט ניט
גלײך  ,אז עפים װיעגט זיך אונטער איהם דער באדען  ,אט־אט פאלט
ער אום  .ער איז שוין געגאנגען אויף גאטס בעראט  ,װי א מענש,
װאס האט צוגענומען די האנד פונ׳ם הארצען  :״חאפט דאם דער רוח-
ערגער פון ערגער װעט דאך ניט זײן ! . . .״ און טוט א זאג צו דע־
םילװא׳ן גלאט אין דער װעלט ארײן:
״װי איך זעד , .האב איך מיט אײך גאדניט װאם צו רעדען .. .״
— דאטם רײט ! — האט זיך געלאזט הערען דערזעלבער קול
פון דער אויבערשטער גאלעריע  ,און דאס גאנצע טעאטער האט גע־
קײכט פאר געלעכטער  .מע האט שוין נישט געהערט  ,ניט דעם דאק־
טאר דע־םילװא  ,ניט דעם מאנאלאג פון אוריאל אקאסטא  ,װאס רעדט,
בעת ער בלײבט אלײן  ,מיט שטאלץ  ,אז ״חרטה האבען קאן עד ניט
און זײן קאפ פאר יד רבנים װעט ער ניט אנבויגעף  .דאס פובליקום
39
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הערט ניט אױף צו לאכען אויך דעמאלט  ,װען עם קומט אן די בלינ־
דע אסתר מיט איהרע צוױי זיהן  .עם העלפט ניט יהודית  ,װאם האכ
ערשט אט דא אנגעהױבען ארײן אין איהר ראל  .עס העלפט נישט
דאס  ,װאס ראפאלעסקא ענדיגט זײן ראל אינ׳ם דריטען אקט מיט היץ.
פערפאלען  .ער מעג שוין שפיעלען װי גאט אלײן  ,װעט איהם שוין
ניט העלפען  .דאס פובליקום איז געװען אױפגערעגט  ,צורײצט און
בײז אויפ׳ן קומיר  ,אוים׳ן אבגאט  ,װאס עס האט זיך צו איהם נאר־
װאם געבוקט  ,און מע האט גענומען הוקען און פײפען  ,אויםפײפען
איהם גאר אויפ׳ן העכסטען גראד  .די שונאים פון מיסטער ניקעל און
דער צד שפנגדו פון דער ״קיבעצארני״ זענען געװען גערעכט  ,װאם
זײ האבען געזאגט  ,אז די נאכט איז נאך גרויס און אז די טראגעדיע
״אוריאל אקאסטא״ האט אין זיך פינף אקטען  .זיי האבען זיך דערלעבט
אזא נקמה  ,און דער אױפגעהענדער שטערן ראפאלעסקא האט געהאט
אזא גרויסען מורא׳דיגען דורכפאל  ,װאם זײ ןזלײן האבען זיך אויף
$זוי פיעל ניט געריכט.

קאפיטעל אכט און זעכציג.
מוראװטשיק

הינטער די

קוליסען.

דילעצטע סצענע פון דעם לעצטען אקט  ,װאו אוריאל אקאסטא
לאזט זיך לויפען  ,האט ראפאלעסקא דאך דורכגעפיהרט גלענצענד  .עס
האט זיך אומגעקעהרט צו איהם דער פריהעריגער גרויםער ארטיסט  .ער
האט זיך אנגעחאפט בײ דעם קאפ און מיט בעזונדערען פײער און
מיט זעלטענער קראפט האט ער װי פון שלאף או־פגעװאכט  ,אויסגע-
רופען מיט א לײבענגעשרײ:
״געגוג .י  . ..לאזט מיך .י לאזט מיך ! איך געה״• איך לויף . ..'.״
און איז ארויסגעלאפען הינטער די קוליםען און דארט האט ער דער-
פיהלט  ,אז עס גליטשט זיך איהם דער באדען אונטער די פים און עס
דרעהען זיך איהם די דעקאראציעס פאר די אויגען— איז ער געפאלען
אויף די הענד פונ׳ם ערשטען מענשען  ,װאס ער האט בעגעגענט ,עפים
אײן אומבעקאנטען פארשוין פון נידעריגער װאוקס מיט א צוקנײטשט
קאפעלישעל און מיט ממזרישע אויגען  .דער דאזיגער מענש האט בע-
מערקט  ,אז אוריאל אקאסטא פאלט  ,איז ער צוגעלאפען און האט איהם
אונטערגעחאפט און אויסגעשריען אויף א הײזעריג קול צו די איבערי-
גע לײט  ,װאם הינטער די קוליכען:
— װאס שטעהט איהר  ,װי לײהמענע גולמ׳ם ? װאסער גיט אהער.
װאסער!
אין עטליכע מינוט ארום איז ראפאלעסקא געלעגען בײ זיך אין
גארדעראבנע  ,אויסגעצוע ־ן אויף א םאפע  ,שוין אינגאנצען בערוהיגט ,
און נעבען איהם  ,אויף א פיערעקעכיג טאבורעטעל  ,איז געזעסען שלום-
מאיר מוראװטשיק ( דאס איז געװען ער) .
װי קומט אהער מוראװטשיק?— דער לעזער דארף געדענקען די
סצענע ,װאס איז פארגעקומען אין װעסטיבול פון ניקעל-טעאטער צװי-
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שען שלום -מאיר מוראװטשיק און מיסטער קלאמער  .אבגערעכענט זיך
מיט מיסטער קלאמערס הערצל-בארד און בעקומען א רעכטע פארציע
פון ניםעל שװאלבס פעכקע ידים  ,האט זיך אונזער מוראװטשיק ממזריש
ארויסגעדרעהט פון זײערע הענד און פון די הענד פון די אשערס און
דיענערס  ,װאס זענען געקומען דעם מיסטער קלאמער צו -הילף.
שלום -מאיר מוראװטשיק מעג זיך רעכענען פאר א מוצלח  ,װאס
ער איז ניט ארײנגעפאלען אין יד הענד םון די נױ-יארקער פאלים-
לײט  .אמעריקא האט טאקי זעהר א ליבעראלע ״קאנםטיטושאן  /נאד פונ-
דעסטװעגען איז גלײכער ׳ אז מע קאן זיך מיט דער ״פאליס״ פון דער-
װײטען . . .
— דער רוח האט מיך געטראגען  ,איך זאל מיך זאטשעפען מיט
אט דער װאנץ  ( . ..מיסטער קלאמער זאל הערען  ,מיט װאס פאר א
נאמדן מע האט איהם געקרוינט !) װי א כשרער ױד קאן ניט זעהען
קײן חזיר  ,אזוי קאן איך ניט אנקוקען אט דעם ױדענס בארד !
אװי האט זיך אויםגערעדט דאס הארץ אונזער מוראװטשיק  ,װי
װײט מעגליך זיך צורעכט געמאכט דאס צוױשעטע פנים און האט זיך
גענומען דורכשלאגען דורך די הינטערשטע טירען אויף יענער זײט קו-
ליסען  .דארט האט ער זיך אװעקגעשטעלט צװישען די דעקאראציעס
אזוי קונציג  ,אז ער האט געזעהען אלעמען און איהם האט נישט
געזעהען קײנער  .מיט אלע אויגען האט ער גענומען בעטראכטען
די ביהנע  ,זוכען צװישען די שפיעלערם דעם  ,װאס ער בעדארף
האבען.
— װעלכער פון זי איז ראפאלעםקא ? — האט ער זיך צורעדט
שטילערהײד מיט דעם  ,װאס גיט אכטונג אויפ׳ן פארהאנג  ,א פערזארג-
טער נפש  ,א פעםימיסט מיט בלויזע אויגען  ,װאס זעהט אוים  ,װי די
גאנצע װעלט איז אויף איהם געפאלען.
— אט דער ,װאס מיט די לאנגע האר און מיט׳ן װײסען קאלנער,
װאס שפיעלט די ראל פון אוריאל אקאסטא.
— חכם ! זײ טראגען אלע לאנגע האר מיט װײםע קאלנערם.
דער פערזארגטער נפש האט אװעקגעשטעלט אויף מוראװטשיקען
וײנע בלויזע אויגען:
— איך בין ניט שולדיג  ,אז איהר זענט א יאלד און אלע ױנים
האבען בײ אײך אײן פנים  .בײ אײך איז אלץ אײנס  ,װזןס מנשה
און װאם אוריאל אקאםטא.
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— מיר פאר דײן חכמה  ,ליכטיגער פנים ! מיר דאכט  ,אז איהר
זענט גערעכט  .שא  ,איך װײס שוין  ,װער פון זײ איז דער אמת׳ער
אוריאל אקאםטא.
אזוי האט זיך מוראװטשיק אויםגע׳טענה׳ט שטילערהײד מיט זײן
נײעם גוטען פרײנד  ,װאם ער האט זיך ערװארבען דא בײ די דעקא־
ראציעס  ,און האט איהם א װאונק געגעבען מיט די ממזרישע אויגען.
— געפינט זיך בײ אײך  ,לױבעגױ  ,א סיגארעטעל ?
דער בעזארגטער פעסימיםט האט שיער גיט אויפגעגעסען מוראװ-
טשיקען מיט זײגע פעםימיסטישע אויגען:
— גרינהארןו װאס װילט איהר  ,מע זאל אײך פלעטען דעם מח
און ארונטערלאזען פון אלע טרעפ ? דא בײ די דעקארײשענם װילט
איהר רויכערן סיגארעטלעך?
— שא־שא ! איז אינו מיט די קנישעס  .זעה נאר  ,גלײך מע
האט איהם געקוילעט די קאפאטע!
און שלום -מאיר מוראװטשיק האט איהם דערלאנגט אקיצעל אוג-
טער די פאכװעס און געבעטען  ,ער זאל זײן אזוי גוט זיך ארוק טון
א ביסעל ,װעט ער זיך קאנען אװעקזעצען מיט איהם אויף אײן בעגקעל.
— װארום— האט ער איהם געגעבען צו פערשטעהן— אויסשטעהן
אויף די פיס אגאנצען אקט בין איך ניט בכח  .איך האב נאך הײנ-
טיגען טאג פמעט גארניט גע׳אכל׳ט  ,ניט מחמת ס׳איז בײ מיר א
הענית  ,און ניט מחמת איך האב ניט חלילה פאר װאס ; אחוץ מײן
שאדען ,אױף אלע ױדישע קינדער געזאגט געװארען —,נאר פשוט  ,איך
בין הײנט זעהר פערחאלעפורימט.
— ביזי זאגט מען בײ אונז  —,האט איהם דער פערזארגטער
פעםימיסט פערריכט און טאקי אין אײגװעגס אויםגעפרעגט בײ איהם,
װאס פאר ביזנעט ער האט דא אין נױ -יארק און װען קומט ער פון
ױראפ און מיט װאסער שיף און װי אזוי איז איהם געגאנגען די
רײזע ?
שלום -מאיר האט איהם אויםגעטראכט אזעלכע ביזנעם  ,װאס ניט
געשטױגען ניט געפלויגען  ,און אזוי איז אװעק בײ די צװײ אין
שמועסען דער גאנצער לעצטער אקט  ,און עס האט געבראכט דערצו,
אז דער פערזארגטער נפש ,װאס איז געזעצט געװארען אט דא אכטונג
געבען אויפ׳ן פארהאנג  ,האט שיער-שיער ניט דורכגעלאזט זײן דזשאב,
און דאס װאלט פעראורזאכט אנײעם סקאנדאל  :דאס גאנצע פובליקום
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װאלט געקאנט זעהען  ,װי אוריאל אקאסטא איז געפאלען צו עמיצען
אויף די הענד  .אט װי אזוי אויםטערליש ס׳איז פארגעקומען זײער
בעגעגעניש.
װיבאלד נאר ראפאלעסקא איז געקומען צו זיך  ,האט ער אזאג
געגעבען צו דעם  ,װאס האט איהם אזוי קונציג אונטערגעחאפט אויף
די הענד:
_ אײער פנים איז מיר עפים זעהר קענטליך.
— אחדוש אביסעלי װיפיעל מאל האבען מיר זיך געזעהען אין
האלענעשטי ?
— אין האלענעשטי? !
דאס איז געװען גענוג פאר אונזער ױנגען העלד ,ער זאל פער-
געםען אין זײן גרויסען דורכפאל  ,װאם ער האט געהאט נאר -װאס
אין טעאטער  ,און ער זאל בעטען דעם גאנצען עולם ארויסגעהן פון
זײן גארדעראבנע  .און אז זײ זענען געבליבען אינצװײען  ,האט ער
זיך ארויפגעװארפען אויף מוראװטשיקען  ,ער זאל איהם דערצעהלען,
װער ער איז און װאס ער איז און פון װאנען ער קומט און װאם
ער טוט ד. $
_װער איך בין? אויך אבאנדער  .אײן אקטיאר הײסט עס פון
ױדישען טעאטער  .פון װאנען איך קום? פון לאנדאן  .װאס איך טו
דא? איך זוך דעם נעכטיגען טאג  .מײנער א פרײנד און א חבר  ,אויך
אױדישער אקטיאר  ,האט בײ מיר גענומען די האנד אשעה פאר׳ן
טויט  :באשר בכן אזוי װי ער האט א שװעסטערל  ,א מײדעל  ,א באק-
םער  ,בלוט און מילך  ,װאס אבחור  ,אויך אײן אקטיאר  ,האט זיך
געליעבט מיט איהר  ,און װאם פון דער ליעבע האט זיך ניט דא
געדאכט געטראפען— עס זאל זיך אזוי ניט טרעפען— דאס מײדעל
האט צו נײן חדשים למזל געבוירען א״יאטעל״  ,און אזוי װי דער
בחור  ,דער פאטער פונ׳ם ״יאטעל״ הײסט עס  ,האט זיך בעצײטענס
אבגעטראגען קײן אמעריקא  .על פן זאל איך איהם געבען מײן האנד
תקיעת-פף און שװערען איהם בײ גאט  ,װאם זיצט גאנץ אויבען און
װײםט פון אלע פאדלעסטען  ,װאס װערען אבגעטאן פון אוגטען  ,אז
איך זאל נעמען זײן שװעםטערל מיט׳ן ״יאטעל״ און ברענגען זײ קײן
נױ -יארק און נישט אבטרעטען פונ׳ם פײנעם בחור  ,ביז ער װעט ניט
שטעלען מיט איהר קײן חופה פדת משה ױשראל  .און איך האב איהם
געמוזט געבען די האנד און שװערען מיט כל השבועות פון דער
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תוכחה  .גו  ,חאפט דאם ניט דעם אבבליק בײ אײך אין די אויגען
פון א ראמאן  ,פון די ראמאנען  ,װאס דרוקען זיך אין די ביכלעך?
מעגליך ,אז אונזער העלד האט געהאט א פארגעפיהל  ,און מעג-
ליך  ,אז ער איז גלאט געװען נײגיריג צו בעקענען זיך נעהענטער
מיט׳ן דאזיגען מאדנעם ראמאן  .ער האט א פרעג געגעבען בײ זײן
אומבעקאנטײן בעקאנטען:
— קאן מען װיםען  ,װי אזוי האט געהײסען אײער פרײגד,
װאס האט אײך איבערגעגעבען אזא פײנע ביזנעם ?
— פארװאם זאל מען ניט קאנען װיםען ? מיט׳ן גרעםטען כבוד1
גערופען האט מען איהם  ,מײן פרײנד הײםט עם  ,האצמאך  ,נאר דער
אמת׳ער נאמען זײנער איז געװען האלצמאן.
ראפאלעסקא האט זיך אויפגעחאפט טויט װי די װאנד :
— האלצמאן ? בערגארד האלצמאן  ,זאגט איהר  ,איז . . .
— געשטארבען זאל לעבען  .און זײן שװעסטערל רופט מען
זלאטקע  .זי איז דא מיט מיר אין נױ־יארק  .זי האט אםילו זעהר
חשק געהאט צו געהן מיט מיר אין טעאטער הערען אײך שפיעלען.
קאן זי ניט אװעקװארפען דאס ״יאטעל״  .א ױנגע מאמע און אזוי
געטריי  .קאן מען אבשאצען א ױדישע נשמה ?  .. .װילט איהר אפשר
װיסען  ,װער איז דער בחור  ,דאס הײסט דער פאטער פונ׳ם ״יא־
טעל״ ? — האט מוראװטשיק איהם א פרעג געגעבען און פערקוקט אין
די אויגען ארײן  —.ער קומט ארוים אזש פון בוקארעשט  .דאס הייםט,
ער איז אזוי פון בוקארעשט  ,װי איך בין פון ירושלים  . ..גאט איז
מיט אײך ! װאס זענט איהר אזוי בלאס געװארען ? װאס ציטערט איהר
אזוי ? עס װעט אײך חלילה קײן שלעכטס ניט געשעהען  . . .גלויבט
מיר בנאמנות  ,איהר קענט מיך נאך ניט ,ײאס פאר א מענש איך בין.
איך בין שלום -מאיר מוראװטשיק  ...איך מײן נישט מעהר נאר אײער
טובה און די טובה פון מײן פרײנד אויף יענער װעלט  ,גאט זןןל
מיר אזוי געבען גליק און הצלחה ! .. .
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קאפיטעל נײן און זעכײיג.
אקאמבינאציע.

געפלאצט נאך

וױפאר װעמען — פאר ניסעל שװאלב מיט זײנע קאמבינאציעס

איז דער גרויסער דורכפאל פון ראפאלעסקאן געװען דוקא די גרעסטע
מעלה  .ער האט דורך דעם געקענט זיך א נעם טון דורכפיהרען זײן
פלאן מיט א םך מעהר ערפאלג װי פריהער  ,װארום א געשלאגענער הונד
איז װינציגער מױחם  ,אוןאמענש ,אז ער איז בײ זיך געפאלען ,קאן
מען מיט איהם מאכען װאס מע װיל.
אזוי האט זיך אונזער קזןמבינאטאר שװאלב געטראכט און האט
זיך גענומען צו זײן ארבײט ניט שפעטער װי אויף מארגענדיגען טאג
.נאכ׳ן געװיםען ספעקטאקל  ,װען מע האט געבדאכט צו פיהרען ראפא-
לעסקאן אהײם מיט א געבראכען הארץ און מיט א געשלאגענעם געמיט.
געקומען צו זײן ױנגען פריינד  ,האט ער צו זײן גרויס בעװאונ-
דערונג געטראפען בײ איהם דעם נידעריגען נפש מיט די ממזרישע
אויגען  ,װאס ער האט איהם נעכטען אין װעסטיבול פון טעאטער קוים
אבגעריסען פון מיסטער קלאמערס בארד.
— איהר לעבט נאך ?— האט איהם שװאלב א פרעג געגעבען פרײ-
ליך  ,װי זײן שטײגער איז —,אפגים  ,װאו מע זײעט אײך ניט  ,דארט
װאקסט איהר?
— װאס דען האט איהר געמײנט ?  -האט איהם יענער אבגעענט-
פרײליכעןטאן  - .אײער טרפה׳נער גליק  ,װאס
פערט מיט׳ן זעלבען
איהר זענט נעכטען געװען א סך און איך בין געװען אײנער  .אניט
װאלט איך אט דעם שענעם דזשענטעלמען פון לאנדאנער װײטשעפעל
קײן גאנצען פון מײנע הענד נישט ארויםגעלאזט  .אהן א בארד װאלט
ער בײ מיר געבליבען  ,מיט א פעדער אונטער דער נאז װאלט ער ביי
345
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מיר געלעגען און מיינע פאפירען װאלט ער מיר אבגעגעבען  .מאלט
אײך  ,ער װעט זײ מיר אזוי אויך אבגעבען  ,איהר קאבט שוין זײן
זיכער  .דאס זאגט אײך שלום -מאיר מוראװטשיק .
— מוראװטשיק?— א קענטליכער נאמען  .פון װעלכע מוראװטשי-
קעס זענט איהר?
ז״װאלב האט זיך צוגערוקט צו זײן נײעם בעקאנטען און אוים-
געצויגען איהם א מורא׳דיג גרױםע פעטע װײכע האנד  ,און מוראװטשיק
האט איהם אבגעענטפערט אויף זײן הײזעריגער שטימע:
— פון װאסערע מוראװטשיקעס איך בין? פון די אמת׳ע מוראװ-
טשיקעס  ,װאס זענען קײנעם אויף זײער לעבען קײן געלד ניט שול-
דיג געווען  ,װארום קײנער האט זײ ניט געל־הען  ,און אז זײ האב־נן
געליהען  ,איז געװען פערפאלען  ,אזוי װי די קלעפ ,װאס מע האט מיר
נעכטען אײנגעלײגט ; איהר מעגט מיר גלויבען אויף נאמנות— איך האב
שוין לאנג אזעלכע קלעפ ניט פערזוכט  ,גאט זאל מיר אזוי געבען גליק
און הצלחה  .פונדעסטװעגען אײנם צום אנדערן געהער זיך גיט אן .אײ-
ער פנים געפעלט מיר א סך מעהר פון אײערע הענד  .א פאר ידים ביי
אײך — זײ מעגען אײך אבדארען  .איך געב אײך מײן עהרען -װארט,
אז איך װעל האבען צײט  ,װעל איך מיך מיט אײך בעקענען א ביםעל
נעהענטער  .דערװײל בין איך ביזי  ,װי מע זאגט בײ אײך  ,איך מוז
געהן  .זײט מיר געזונד און שטארק  ,לאזט געריסען און שרײבט ברױולעך .
מיט די װערטער האט איהם שלום-מאיר א טרייסעל געגעבען זײן
מורא׳דיג גרויסע פעטע װײכע האנד  ,און שװאלב האט איהם געזאגט
מיט זעהר א פרײנדליכען טאן .־
— איהר קאנט אײך גאר ניט פארשטעלען  ,װי עס האט מיך גע-
פרעהט אײער בעקאנסשאפט  ,איך זאל אזוי האבען אלעמענס גוטם .. .
— דאס האב איך נאך געזעהען נעכטען  ,און ניט אזוי געזעהען
מיט די אויגען  ,װי געפיהלט מיט די בײנער  ,גאט זאל מיר אזוי געבען
גליק און הצלחה.
אזױ האט איהם געענטפערט מיט א קאמפלימענט אויף א קאמפלי-
מענט מוראװטשיק שוין בײ דער טיר  .ראפאלעםקא האט דעם גאסט
ארױסגעבעגלײט פון חדר  ,און אויף יענער זײט טיר האבען זײ זיך
אקעגען אצװײ מינוט גע׳סוד׳עט שטילערהײד  ,און אז ער איז ארײנ-
געקומען צוריק  ,האט איהם ניםעל שװאלב א פרעג געגעבען:
— װער איז ער ׳ אט דער שלים -מזל מיט די ממזרישע אויגען?
ן■ו 1ו=
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זעהט אױם א פיקפאקעט  ,א םערד-גנב  ,אדער פון די״ װאם האנדלען מיט
לעבעדיגע סחורה .. .
נישט דערװארט זיך אויף אײן ענטפער  ,מאכט ניסעל שװאלב
נאך א מאל צו ראפאלעסקאן שוין מיט אײן ערנסטען טאן  ,װי אײן
עלטערער ברודער:
— איך װאלט אזא שלים-מזל  ,װי אט דער הײזעריגער נפש,
געגעו־ען דעם װעג  ,אז װאו ערגיץ א שלעפער  ,א שװארץ -יאהר זאל
גיט האבען קײן ארײנטריט צו מיר אין שטוב ארײן \  ...הכלל ,מײן
ליעבער ראפאלעסקעלע  ,לאז ער געהן אין דער אדמה  .מיר װעלען
בעסער געהן צו אונזערע ביזנעם.
אזוי איז ניסעל שװאלב צוגעטראטען צו זײן קאמבינאציע  ,ארומ-
שפאנענדיג ,װי זײן שטײגער איז ,איבערן חדר.
— איך בין געקומען צו דיר  ,ערשטענס  ,אויסרעדען א ביסעל
דאס הארץ  .מע דארף ניט זײן אזוי טראװערדיג  ,טןזמער מאכט זיך
אמאל  ,מע חאפט א פםק  ,מע האט א דורכפאל.
_ אלץ הײסט א פםק ! אלץ הײסט א דורכסאל י— האט איהם רא-
פאלעסקא געענטפערט און אויף איהם קוקענדיג אויך גענומען ארומשפא-
נען הין און צוריק איבערן חדר  _ .א דורכפאל צו א דורכפאל איז ניט
גלײך  .זינט איך לעב  ,זינט איך קען מיך מיט דער ביהנע  ,האט זיך
מיר נאך אזעלכס ניט געטראפען  ,אז איך זאל דארפען אנקומען צום
סופלער\ נײן  ,דאס איז געװען די אמת׳ע מפלה.
— מאל דיר  ,צו א מפלה איז דאס נאך װײט  .גאט װעט העל-
פען איבערמארגען  ,צום צװײטען ספעקטאקל  ,װעלען מיר זײ פערבע-
סערן  .דערװײל דארף מען זעהען אין די פאר טעג  ,װאם מיר הא-
בען פרײ  ,אבטון אונזער הײמיש שטיקעל ארבײט  ,אײנס-צװײ-דרײ —
און אײן עק לאז דאס האבען  .װען רעכענסט דו ,זאל זײן די חתונה ?
— װאסער חתונה?
— װאם הײסט— װאםער חתונה ?
בײדע האבען זײ אויפגעהערט ארומצושפאנען איבערן חדר  ,גע-
בליבען שטעהן אײנס אקעגען דאס אנדערע און אנגעקוקט זיך אײנם
דאס אנדערע  ,גלײך װי זײ זעהען זיך דאם צום ערשטען מאל אויף
זײער לעפען.
— דו טרײבסט קאטאװעס ?  -האט ניםעל שװאלב א פרעג געגע-
שנגשנ
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בען זײן ױנגען פרײנד און געװאלט א שמײכעל טון  ,איז דאס איהם
ניט געראטען.
— איך טרײב קאטאװעס? _ האט איהם ראפאלעסקא געענטפערט—,
דאס טרייבסט דו קאסאװעס  .איהר אלע האט זיך אנגערעדט טרײבען
מיט מיר קאטאװעס.
— מיר אלע האבען זיך אנגערעדט טרײבען קאטאװעס?
— איהר אלע  :דו און דײן אחי און דײן שװעםטער ,די פרימא-
דאנא  .װאם דען איז געװען אט דער ספיטש פון מיםטער קלאמער בײס
לאמזשער חזן  ,אז ניט קײן קאטאװעס ? אז גיט קײן שפאם? א מיאוסער
שפאס  ,א באנאלער שפאם .י װאס מײנסט דו  ,שװאלב ,איהר האט דער-
טאפט א ױנגעלע א פראװינציאל און װעט איהם פיהרען אויף א שטרי-
קעל ? גאט האט אײך בעגליקט מיט א שװעסטער  ,א שענע פרה אדומה,
א גאטס בהמה׳לע  ,װאס איהר אלײן רופט זי ״שיקםע״ און ״דורבאטש״
און ״שײט האלץ״ און קאנט פון איהר ניט פטור װערען  ,װילט איהר
מיך פערשלײערן פאר איהר  ,איך זאל קײן תחית -המתים קײנמאל ניט
אויפשטעהן ?— איך דאנק אײך זעהר און זעהר ! זוכט זןײך אײן אנדער
אידיאט.
מיט די װערטער האט זיך ראפאלעסקא אנגעבויגען פאר זײן
פרײנד שװאלב אזוי העפליך-שען  ,אזױ אפענטליך-גראציעז  ,און האט
דעם דאזיגען מאנאלאג דורכגעפיהרט מיט אזוי פיעל קונסט און חן  ,אז
װען דאם קומט פאר אויף דער ביהנע  ,װאלט ער געחאפט דערפאר דעם
גרעסטען אפלויז  .נאר אזוי װי דאס איז פארגעקומען ניט אויף דער
ביהנע  ,נאר אינ׳ם לעבען  ,און נ$ך בײ אזא פראגע  ,װאס דאס איז
געגאנגען א גאנצער פאמיליע  ,װי מע זאגט  ,אין נפש ארײן  ,קאן מען
זיך שוין פארשטעלען  ,װי אזוי ניסעל שװאלב האט אויסגעזעהען  .פרי-
הער איז ער געװארען בלײך  .דערנאך רויט  .דערנאך בלוי  .אויף זײן
גראבען רויטען האלז האט זיך אנגעבלאזען אײן אדער און גענומען
פולםירען ארויף און אראב  ,װי ביי אײן אקס א מינוט נאך דער שחיטה.
עס האט אויסגעזעהן  ,אז די אויגען בײ איהם האבען זיך געקליבען
ארויסשפרינגען פון זײערע ערטער  ,װי בײ א פיש  ,װען מע האלט
איהם מיט׳ן בויך אראב און מע רײניגט איהם די ליסקע פון דער פעל.
דער פיש טראכט זיך אפנים בעת-מעשה  :״רײניגט ,רײגיגט ,מיר װע-
לען זעהען  ,װאס װעט זײן װײטער ״ . ..פאר גרויס איבערראשונג און
ערגערניש האט זיך ניסעל שװאלב שװער אראבגעלאזט אויף א שטוהל
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און שװער אבגעאטעמט  .עם איז איהם געװארען טרוקען אין מויל ,און
דאם קול האט זיך בײ איהם איבערגעביטען  .ער האט זיך אנגערוםען
צו ראפאלעסקאן מיט א טאן נידעריגער:
— זאג מיר נאר  ,טײערער  ,װאם
איך
װעל דיך פרעגען  :װײםט
דז  ,װאס בעדײטען די װערטער
״בריטש
אף
פראמים״ ז
ראפאלעסקא האט זיך
איהם
אװעקגעשטעלט אקעגען  ,די הענד
פערלײגט אהינטער  .ער איז געװען ניט װינציגער אויפגערעגט ,װי זײן
פרײנד שװאלב  ,נאר ער האט זיך געהאלטען רוהיג.
— װאס בעדײטען די װערטער ״בריטש אף פראמיס׳* ?
— דאם בעדײט  ,אז א בחור גיט א װארט א מײדעל פאר עדות,
אז ער װעט זי נעמען  ,און שטעלט איהר א פײג  ,בעקומט ער א קנים
אין בעקעל און מוז פאר איהר חתונה האבען.
ראפאלעסקא געהט צו צו ניסעל שװאלב גאנץ נאהענט :
— װען האב איך געגעבען אײער שװעסטער א װארט ז אפשר
יענעם אױפדערנאכט בײם לאמזשער סאלאװײ  ,װען איהר האט ריך אנ-
געשיכורט מיט זויערען שאמפאנער -װײן און געקראכען צו מיר אלע זיך
קושען  ,אזוי אז אפילו ברײנדעלע קאזאק און אפילו די חזנטע ה$ט
מיך ארומגעהאפט און געסמאצקעט  ,חא־הא-חא?
דער געלעכטער איז געװען פאר ניםעל שװאלב אםשר גאך םיעל
ערגער פון די װערטער  ,װאס ער האט דא אויסגעהערט  .גיט שוין -זשע
האט געפלאצט די גאנצע קאמבינאציע ? אזא דראט-ארבײט  ,װאס ער
האט דא געהאט  ,און פלוצים— טראך ! ער האט שוין מעהר נישט גע-
קאנט אײנזיצען  .האט ער זיך אויפגעהויבען  ,ארויפגעלײגט זײן שװע־
רע האנד אויף ראפאלעסקאס ױנגע פלײצעם און ארויםגעזאגט גיך  ,אין
אײן אטעם  ,װי זײן שטײגער איז:
— ראפאלעסקעלע ! מיר װעלען האבען א מיאוסען דין -תורה דא
אין אמעריטשקע  .אמעריטשקע איז אלאנד  ,װאס האט פײנט קאטא-
װעסלעך  .מיר האבען עדות  ,נארעלע  ,װאס װעלען ארויסטרעטען צום
משפט מיט א שבועה  ,אז זײ האבען געזעהען  ,װי דער בחור האמ גע-
האלטען דאס מײדעל אויף די הענד און געקושט  ...אויפ׳ן שיף איז
דאם געװען— געדענקסט עם נאך  ,צי דו האסט דאס שוין פערגעסען?. ..
און נאך װעלען זיך געפינען עדות  ,װאס דו האסט געקויפט ביי זיי
בראסלעטלעך מיט נאך אזעלכע זאכענישען םאר מײן שװעסטערל און
אנגעטאן איהר אויף דער האנד פאר אלעמען אין די אויגען . ..נארעלע,

שלום״עליכם.

דיראגוטער פרײנד  ,געה בעהער מיט גוטען ,װא־
פאלג מיך ,איך בין
דו מאכען ערגער  ,איך זאל אזוי האבען אלע-
רום מיט בײזען װעסט
מיר זאגען א דאנק  ,קינדענױ  .אגיט זןזלסט דו
מענס גוטם  .װעסט
דיך דערװארגען מיט׳ן דאזיגען טיש.
מיט די װערטער איז ניםעל שװאלב אװעק.
װאלט איהר געמעגט װערען אלע !— האט ראפא-
— דערװארגען
איהם מיט א ביטער געלעבטער ,בעת ניסעל שװאלב
לעסקא נאכגעזאגט
איז שוין געװען אויף יעגער זײט טיר.
ער האט נאך א ביםעל ארומגעשפאנט איבערן חדר,
נאכדעם װי
ױנגער העלד אװעקגעזעצט בײם פענסטער  ,םעררוי-
ראט זיך אונזער
 ,פערלײגט א פום אויף א פום און האט זיך שטארק-
כערט א סיגאר
שטארק פערטראכט.
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קאפיטעל זיבעציג.
ראפאלעסקא— װידער

אבעל -

השובה.

ראפאלעסקא האט געהאט פון װאם צו טראכטען  .געדיכטע װאלקענס
האבען זיך אױף זײן הימעל צונויפגעזאמעלט  .עם האט זיך צונויפגעקליבען
בײ איהם אלעם אויף אמאל  .און איבערהויפט דער נעכטיגער דורכפאל,
װאם ער האט געהאט אין ניקעל-טעאטער  .נאר דאס איז געװען  ,איי.
גענטליך  ,פון די קלענםטע אומגליקען  .װארום נישט קוקענדיג דערויף,
האבען נעכטען צװישען די אקטען און נאכ׳ן שלוס זיך געדרעהט ארום
איהם פערשידענע מענשען  ,שלוחים פון ענגלישען טעאטער  ,איהם
אײנגערױמט א סוד אויפ׳ן אויער  ,אז ער איז אלל-רײט  .דאם האט
געהײסען  ,אז ער זאל זיך ניט בינדען מיט קײן טעאטער  ,ביז עם
װעט ניט קומען צו איהם מארגען א געװיסע פערזאן און װעט איהם
מאכען אזא פראפאזישאן  ,װאס קײן ױדיש טעאטער פערמאגט דאס גאר
נישט אויף זײן אײגענס.
און די געװיםע פערזאן האט זיך דוקא ניט געלאזט לאנג װאר-
טען און איז געקומען צו איהם הײנט גאנץ פריה.
דאס איז געװען א פרישער  ,אויסגעצװאגענער און אבגעראזירטער
ענגלענדער מיט אנאקעטען שארבען  ,מיט גאלדענע צײהן און מיט
מאדנע לאנגע נעגעל  .צוזאמען מיט׳ן ענגלענדער איז געקומען נאך
אײנער  ,א רעפארטער פון א גרויסע ענגלישע צײטונג  ,א דורכגעטרי-
בענער נפש מיט א שמייכלענדיג פנים  ,א ביםעל רויטליך  ,װאס רעדט
אלע שפראכען  ,אפילו ױדיש  .נאכ׳ן נאמען  ,װאס דער שמײכלענדי-
בויערװלס—
ארטשיבאלד
גער רעפארטער האט זיך אנגערופען—
און נאך זײן אויסגעצײכענט אײנגעלש ספאקען  ,מיט דער ״טהדזי״ אויף
דער שפיץ צוגג און מיט׳ן ״עררװ״ אויפ׳ן הוילען נומען  ,װןילט רע
געקאנט זײן אײן אמת׳ער אגעבױרענער אמעריקאנער  ,אײן עכטער
יענקי  .נאר דער אויבערשטער טײל פון דער נאז  ,דער גלאנץ פון די
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און איבערהויפט די אויגען (אוי  ,ױדישע אויגען !) האבען געשרי־
האר
מיר ארטשיבאלד ? װער מירבױערװלם ? זאג״ אז מע רופט
ען  , :װאס
דיך ארצי בערעלם און א סוף !  . . .״
בײדע דזשענטעללײט  ,אז זײ זענען ארײנגעקומען ,האבען ז׳־י
די
אװעקגעזעצט  ,פערקאטשעט די הויזען אויף די קניעס  ,ארויסבעװי-
זיך
די ברײטע נעזלעך פון זײערע בעקװעמע אמעריקאנער שוכװארג,
זען
איז צוגעטראטען גלײך צו די ביזנעס  .דער ,װאס מיט׳ן גאקע-
און מע
 ,האט גערעדט  ,װי א מענש  ,װאס מע האט איהם ערשט
טען שארבען
צװיי באקצײהנער און ארײנגעלײגט װאט־ ,און
הײנט ארויסגעריסען
ארטשיבאלד בויעדװלם האט איהם איבערגעזעצט אויף
דער שמײכלענדיגער
דער אינהאלט פונ׳ם שמועם איז געװען  ,אז מע לײגט איהם
ױדיש .
ער זאל אריבער גלײך אין ענגליש טעאטער ; די ערשטע צײם
פאר  ,אז
שפיעלען זײגע ראלען אין ױדישען  ,ביז ער װעט זיך אויס-
קאן ער
פלענטי די ענגלישע שפראך ; און בעדינגונגען גיט מען איהם
לערנען
אז ראפאלעםקאן האט זיך אזש דער קאפ פערדרעהט  .פונ-
אזעלכע ,
האט אונזער ראפאלעסקא געהאט אויף אזוי װײט שכל און
דעםטװעגען
 ,אז ער האט זײ אויסגעהערט גאנץ קאלסבלוטיג און געזאגט,
טאקט
מוז האבען פיער און צװאנציג שעה אויף צו בעטראכטען זיך.
אז ער
אלל-רײט !— האט אויסגערופען דער דזשענטעלמען מיט׳ן נא-
—
שארבען און האט זיך אויפגעחאפט געהן  ,און דער רעפארטער
קעטען
פנים האט א זאג געגעבען צו רןזפאלעסקאן אויף
מיט׳ן שמײכלענדיגען
ױדיש :
בלא ! לאזט נישט דורך דעם סלוטצײ  ,ס׳א פעטער פגר*..
— יהודי
גוד בײ!
איז געװען נומער אײנם  .דער צװײטער פונקט ,װאם האט
דאס
אונזער העלד צו זײן פערטראכט מעהר  ,װי אלעמאל  ,איז גע-
געמאכט
װען ראזא ספױואק.
האט זי געבראכט אין גיקעל -טעאטער גראדע אין דעם ער-
װאס
אװענד פון זײן אויפטריט ? איז דאס געװען א פראסטער צופאל,
שטען
האט נאכגעקוקט די ױדישע נױ -יארקער צײטונגען און גע-
אדער זי
אז דאס איז זײן  ,ראפאלעסקאס  ,בענעפיס? אויב אזוי  ,װאם-
װאוסט ,
זי אנטלאפען צװישען צװײטען און דריטען אקט? און צי איז
זשע איז
דאם  ,װאס הענריעטא דערצעהלט  ,אז ר $זא מיט איהר אריסטא-
אמת
קאװאליער  ,גרישא סטעלמאך  ,האבען  ,זיצענדיג אין דער
קראטישען
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לאזשע  ,זיך איבערגעקוקט און געלאכט ,בעת ער ראפאלעםקא האט דורצ-
געמאכט זײן ערנסטע ׳ טראגישע ראל? אמת ׳ ער איז נעכטען געװען
שװאכליך אין זײן ראל  .אבער לאכען װאם האט מען בעדארפט? און
נאך אין די ערשטע צװײ אקטען ׳ װעלכע זענען דורכגעגאנגען ,דאכט
זיך  ,מיט׳ן גרעסטען ערפאלג ? אך ׳ װיפיעל װאלט ער אװעקגעגעבען
פון זײן לעבען  ,ער זאל קאנען אט דאס אלעס געװאהרע װערען !י
װאלט דאם געװען אין אײן אנדער צײט ׳ װאלט ער ניט גערוהט ,ביז.
ער װאלט ניט אויםגעטראטען א װעג  ,ביז ער װאלט זיך ניט דורכגע־•
שלאגען סוף-כל -סוף צו דער ׳ צו װעלכער ער שלאגט זיך שוין אזוי
פיעל יאהרען  ,צוליעב װעלכער עס האט איהם געבראכט אײגענטליך
אהער  .איז אבער איצט !  ...און דא קומט דער פונקט נומער דרײ ..
דאס איז אט דער שלום -מאיר מוראװטשיק מיט זײן גוטער בשורה און
מיט זײן מזל-טוב . . .
דער טויט פון זײן אמאליגען גוטען פרײנד און חבר האלצמאן,
מיט װעלכען ער איז אנטלאפען פון זײן ליעבער הײם און מיט װעל-
כען ער האט פערבראכט  ,מע קאן זאגען  ,זײנע בעסטע ױנגע יאה-
רען׳ האט אהן אלעמען געניאכט אויף איהם א מורא׳דיגען אײנדמק.
ער איז געװען כמעט אזוי פיעל געבראכען  ,װי אין יענער מינוט׳ װען
ער האט דערהערט פוג׳ם קאסיר ששון-ושמחה  ,װי דער לעזער געדענקט,
די בײזע בשורה פון זײן מוטערס טויט  ,מיט דעם אונטערשיד נאר׳
װאס זײן מוטערם טויט האט ארויסגערופען בײ איהם מעהר ניט אז
טרערען פון רחמנות און עטװאם חרטה  ,װעהרענד דער טויט פון זײן
אומגליקליכען פרײנד האט איהם געמאכט צו דענקען  ,אז ער האט זיך
בעגאנגען מיט האלצמאנען  ,װי א מענש א פערדארבענער  ,אהן א שום
געװיםען  ,ןזהן א טראפען ױשר און— אויב איהר װילט— טאקי װי א
מערדער  .װי האט ער געקאגט אזוי לײכטזיניג און מיט אזא גרינג
הארץ פערלאזען א קראנקען פרײנד  ,בײ װעמענס בעטעל— ער גע-
דענקט דאס גאנץ גוט— ם׳איז שוין געשטאנען דער מלאך-המות ? . . .
און נישט װילענדיג דערמאנט זיך ראפאלעסקא אין יענעם פריה-
מארגען  ,װען ער איז געקומען זיך געזעגענען מיט זײן פרײנד׳ און
דאם טרויעריגע בילד  ,װאס האט איהם נאכגעיאגט אויפ׳ן שיף  ,איז
איהם געקומען אפיר אויך איצט . . .
און נאך זאכען דערמאנט זיך אצינד אונזער ױנגער העלד  ,זי-
צענדיג זיך אזוי בײם פענסטער  ,זאכען  ,פון װעלכע עס געהט איהם
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איבער א שוידער איבערן לײב  ,זאכען  ,פון װעלכע ער װאלט װע־
לען פערגעםען און קען ניט . . .
נאר שרעקליכער פון אלע ערינערונגען איז זלאטקע  . ..מיט זלאט•
קען— געדענקט ער— האט ער אפילו גיט געזעגענט זיך  .ער האט
זיך געשעצט גליקליך דעמאלט  ,װאם ער האט זי ניט געטראפען אין
דער הײם  .פון איהר איז ער פשוט אנטלאפען  .אנטלאפען  ,װי עם
אנטלויפט א גנב  ,װאס האט מורא  ,מע זאל איהם ניט חאפען מיט דער
גגבה  . ..קײן ױנגער מענש האט זיך נאך אזוי אונמענשליך ניט בעגאנ-
גען מיט א מײדעל  ,װי ער האט זיך בעגאנגען מיט דער ארעמער
אומשולדיגער זלאטקע  . ..װאס האט זי זיך געטראכט נאכדעם  ,אז זי
האט זיך דערװאוםט פון איהר קראנקען ברודער  ,אז ער  ,ראפאלעסקא,
איהר אידעאל  ,איהר גאט  ,איז אנטלאפען פון זײ קײן אמעריקא?
װאם האט זי איבערגעטראגען און איבעדגעליטען אין דער גאנצער צײט?
װאם פאר א מײגונג איז זי װעגען איהם געװען דעמאלט און אויך
איצט ? זואו איז דא אויף דער װעלט אזא שטראף  ,װאס דער לײכט-
זיניגער מערדער האט פשר פערדיענט ?  . ..זײן שטראף איז אט װאסג
ער בעדארף ארויסרײסען פונ׳ם הארצען אלע זײנע ױנגעלשע חלומות,
נארישע פאנטאזיעס׳? ער בעדארף פערגעסען ,אז ם׳איז געװען אמאל
א ראזע אויף דער װעלט  ,און בעדארף שוין  ,גאר גישט געטראכט
אפילו  ,אומקעהרען דער ארעמער זלאטקען איהר אװעקגערויבטען אידע־
אל  ,קומען צו דער אומגליקליכער זלאטקען  ,פאלען איהר צו די פים,
קושען איהר די הענד און זאגען איהרג ״זלאטקע ,איך בין דײנער,
דײנער אויף אײביגו״
און ער װעט דאס אזוי טון  ,זיכער טון  .ער װאלט דאס געטאן
נאך הײנט אינדערפריה  ,האט איהם אט דער מוראװטשיק אבגעהאלטען.
ער האט איהם געגעבען צו פערשטעהן  ,אז מע דארף עס טון ניט אזוי
ראשענד  .״זלאטקע  ,האט ער איהם געזאגט  ,איז א פראסט עהרליך
מײדעל (חא-חא  ,חאטש זי הןןט א ״יאטעל״  ,)...װאס האט קײן ראמא-
נען קײנמאל גיט געלײענט  ,און אז עס װעט קומען צו איהר א בחור
און װעט זיך געבען א װאלגער איהר צו די פים און אנהױבען שרײ-
ען  :חטאתי  ,פפרתי  ,חליפתי  ,װעט זי חלש׳ען פאר דערשרעק  ,װעט
קומען צו לויפען די מאמע— מע דארף ניט פערגעםען  ,אז ס׳איז דא
אײן אלטע מאמע מיט׳ן נאמען שרה-ברכה— קאן זי איהם געבען א
װיסטען סוף און אבשפיעלען א װױואט  ,עד זאל האבען צו געדענקען״. ..
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נײן  ,בעסער װעט ער  ,שלום  -מאיר מוראװטשיק  ,זיך דורכגעהן אקארשט
אהין  ,צו זײנע װײבער הײסט עם  .און װעט זײ ביסלעכװײז צוגרײ־
טען  ,און פערקעהרט ,דוקא ניט דערצעהלען זײ קײן מעשױת  ,אז מע
שלאגט זיך איבער זײ על-דזטא  .װײבער האבען פײנט צוקװעטשטע
מאנסבילען  ,װאם באלד עפים צויאחמערן זײ זיך און צוגיסען זיך
מיט סקארבאװע װערטער  ,אנטימאניע מיט שעמעריצע  ,פילאזאפיע מיט
קרויט  ,פעטרישקע מיט זײף— פע .י װײבער האבען ליעב  ,אז אמאנס־
פארשוין זאל זײן א מאנספארשוין  . ..מוראװטשיק װײכ שוין די זאכען
גוט  ,ער האט ניט אזוי פיעל האר אין קאפ  ,װיפיעל ער האט שוין
איבערגעהאנדעלט מיט װײבער  ,גאט זאל איהם אזױ געבען גליק און
הצלחה.
אזוי האט אויסגעלאזט  ,װי אלעמאל  ,אונזער שילאטען־שמש
בײ אלע שװערע זאכען  ,און אױ אװעק  ,װי מיר האבען דאס געועהן,
אין זײן שליחות  .און אונזער ױנגער העלד  ,װאס איז שױן װידער
געװארען א בעל -תשובה  ,האט ארויסבעגלײט מיט א מיאוסער נאז זײן
צװײטען פרײנד ,ניםעל שװאלב  ,און איז געבליבען זיצען מיט א ציגאר
אין מויל אײנער אלײן מיט זײנע געדאנקען בײם פענסטער פון הא־
טעל און געקוקט אין דרויסען ארויס.
קוקענדיג אזוי ,דערזעהט ער צופאהרען צום האטעל א גרויםאר־
טיגען אויטאמאביל  .פון אויטאמאביל שפרינגט ארויס א שװארצער מענש
און לאזט זיך גלײך צום האטעל  .״שען װאלט דאס געװען  ,װען דאס
איז צו מיר״ — ,טראכט זיך ראפאלעםקא גלאט אזױ  ,נישט צו האבען
דערבײ קײן שום זײטיגע מחשבה  .און פך -הוה — ער דערהערט א קלאפ
אין טיד.
 קאם אין!עס קומט ארײן דער שװארצער כענש  .ער האט א לעטער אבצו־
געבען פוירסעלני נאר צום מיסטער ראפאלעסקא אין די הענד ארײן:
— אי עם ראפאלעסקא.
מיט ציטערענדע הענד האט ראפאלעסקא אבגענומען פונ׳ם שװאר-
צעגם הענד א שען קאנװערטעל  ,פערזיגעלט מיט א פערפומענשמעקענ־
דיגע חתימה  ,פארזיכטיג אויפגעעפענט און צום אלעם ערשטען געחאפט
א קוק אויף דער אונטערשריפט — און עם האט איהם אזוי שטאי־ק אנ־
געהויבען קלאפען דאם הארץ  ,אז ער האט זיך געמוזט צוזעצען.

קאפיטעל אײן און זיבעציג.
דאס

בריװעל.

,מײן טײערער בלאנזענדער שטערן .׳
״די געפעהרליכםטע פאנטאזיע איז ניט אימשטאנד אזוי װילד צו
,פערפלאנטען און פערקײטלען אײן געשעהעניש מיט׳ן אנדערן  ,װי
,דאם האט געמאכט דער צופאל  ,דאם לעבען אלײן  .איך בין אבער
,נאך אזוי אויפגערעגט פון דעם  ,װאס איך האב איבערגעלעבט אין די
,לעצטע צװעלף שטונדען  ,אז איך פיהל  ,אז איך בין ניט אימשטאיד
,איבערצוגעבען אפילו אהונדערטחלק פון דעם  ,װאס איך האב דיר
,צו זאגען פערזענליך  .אין קורצען מוז איך דיר צו װיסען געבען״
״אז נאר אװילדער צופאל האט מיך געבראכט נעכטען צו דײן בענע-
,פיס אין ניקעל-טעאטער  .אויב מײן הארץ איז ניט צושפרונגען גע־
״װארען אויף שטיקלעך  ,אז איך בין געװאהרע געװארען  ,אז אוריאל
״אקאםטא דאס ביזט וד  ,איז אםימן  ,אז מײן הארץ איז פון שטאל.
״װי א פערשטײנערטע בין איך אויםגעזעסען ביז׳ן שלום פונ׳ם צװײ-
,טען אקט  .אבער מעהר גיט װי דעם צװײטען אקט  .דען עס איז
״פארגעקומען אשטיקעל סקאנדאל  ,װאס קײנער האט זיך אױף איהם
״נישט געקאנט ריכטען  :מע האט אונז דערקענט אין דער לאזשע און
,ענטדעקט אונזער אינקאגניטא אויף אמיאוסען ארט און מע האט מיך
״געצװאונגען ,איך זאל אנטלויפען ,חאטש דער הימעל איז מײן עדװז,
״װי אזוי עם האט מיך געצויגען צוריק  ,צוריק  ,נאך אײן מאל אקוק
״טון אויף דיר  ,נאך אײן מאל צו הערען דײן קול  ,װעלכם האט
״ניט אויפגעהערט צו קלינגען אין מײנע אויערן אלע יאהרען פון אונ-
״זער ארומבלאנזען איבער דער גרויםער ליכטיגער װעלט  .נאר װארט
״אויס— דאס איז גאך ניט אינגאנצען  .געקומען אהײם  ,הזןב איך גע-
״טראפען בײ זיך אויפ׳ן טיש אגאנצען פאק מיט בריעף  ,װאם לויט

גע׳ונד.

,די פאסט -שטעמפלען זענען עטליבע פון זײ שוין לאנג אנגעקומען׳
״ואר זײ זענען מיר גישט איבערגעגעבען געװארען צו דער צײט אי-
,בער דער צענװר  ,װאס מײן מענעדזשער— אפילו אענגלענדער און
,אדזשענטעלמען— האט זיך ערלויבט אויף מיר קעגען מײן װילען און
,אהן מײן װיסען ארויסצוװארפען  .דער שפיץ איז געװען  ,איך האב
,איהם הײנט געשיקט רופען און אהן לאנגע דבורים און חקירות איהם
,געגעבען צו װיםען  ,אז פון הײנט אן בין איך פרײ פון מײן אגרי-
,מענט ,און ער קאן אויף מיר דערלאנגען  ,מיך מאהנען דעמעדזשעס—
,דאס איז זײן זאך  .נאר נישט דאם איז דער עיקר  .די הויפטזאך
,איז  ,װאס אינ׳ם פעקעל מיט בריעף איז געװען אויך דײן בריעף,
,װעלכען איך האב דורכגעלײענט איך װײס אלײן ניט װיפיעל מאל,
,און דער גאנצער גיהנם האט אויפגעפלאקערט אין מײן הארצען  .קו-
,שענדיג די אותױת פון דײן טײערען בריעף  ,האב איך זײ בענעצט
,מיט מײגע טרערען  .װאס עפיס טרערען  ,װעסט דו פרעגען? דאס
,האב איך בעװײנט אונזער געשטארבענע קינדהײט  ,אונזערע גליקליכע
,ױנגע יאהרען  ,אונזער פריהצײטיגע ליעבע  ,װאס מעגליך ,אז זי זאל
,קענען זײן איצט פיעל הײסער  ,פיעל פלאמענדיגער  ,װי זי איז גע-
,װען דעמאלט  ,זי װעט אבער  ,מע מוז מודה זײן  ,שוין קײנמאל.
,ניט זײן אזוי קרישטאל-רײן  ,אזױ הימעל-הויך  ,אזוי געטליך-שען און
,אזוי קינדערש-נאאױו  ,װי זי איז געװען דעמאלט אין אונזער קלײ-
,נינקען  ,ארעמינקען  ,אונפערגעסליכען האלענעשטי ...
,אך  ,האלעגעשטיו װײםט דו  ,אז איך בין דארטען געװען און
״געזוכט מײן לײבלען  ,זיך נאכגעפרעגט אויף מיין ״נגידס ױנגעל״ ?
״לײדער האט מיר קײנער-קײנער ניט געװאוסט װאס צו דערצעהלען
,װעגען דירו דו ביזט װי אזיסער חלום פערשװאונדען געװארען פון
״מײן הימעל  ,װי אטרוים  ,װןזס מע זעהט נאר אײן מאל  ,ניט קײן
מאל !  .״
״צװײ ▼
״טײערער מײנער  :דו פרעגסט מיך אין דײן בריעף  ,אויב איך
,געדענק  ,װאס מיר האט געזאגט די אלטע קארטענװארפערקע אץ
״יענעם שטעדטעלע  ,אין גאליציע . § .י איך געדענק זעהר גוט  .נאר
״װי ארום װײסט דו פון דעם? איז געדרונגען  ,אז דו האםט זיך
״נאכגעפרעגט אויף מיר  ,װי איך אויף דיר ? פארװאם -זשע האםט דו
״זיך  ,שלעכטער מענש  ,אזוי מיאש געװען פון מיר  ,אז דו האסט
״ערלויבט אײן אנדערע  ,אויך א פרימאדאנא— אפשד א שענערע פון
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״מיר  ,נאר אסך אסך אנארישערע— אז זי זאל זיך בעריהמען פאר
״אלעמען  ,אז דו ביזט איהד אויםדערװעהלטער ? ״  .נאר אך .׳ װאכ
״רעד איך ? װי טאר איך דיר זאגען מוסר אין דער צײט  ,װען איך
״אלײן בין דורך פערשידענע פערפלאנטערטע אומשטענדען געװען גע־
״טריבען ארויפצוהענגען אויף זיך גאלדענע קײטען? ...נאר לאמיר ניט
״רעדען פון קײן קײטען  ,װעלכע מע קאן יעדע מינוט צורײםען און
וועלען  .. .לאמיר
מיר זןילען נאר
״אראבװארפען פון זיך  ,אבי
״בעסער רעדען פון דעם  ,װאו מיר קענען זיך היינט זעהען  .אונטען
״געפינסט דו אײן אדרעם  .צװישען 4און , 5װען דו קומםט אהין,
״זוכסט מיך גוט  ,געפינםט דו מיך דארט  .מיר זענען דארט גאנץ
״אלײן און קאנען זיך גענוג אנרעדען (און מיר האבען דאך אזױ פיעל
״צו רעדען !)  .זיי דארט הײנט פין 4ביז צ און זוך מיך  .איך הײם
״דיר  ,זאלסט זײן  .נײן  ,ם׳אליגען  —.למאי זאל איך דיר ניט זאגען
״דעם גאנצען אמת?— ניט איך הײם דיר  ,נאר איך בעט דיך  ,איך
״חלש פאר דיר  ,איך פאל דיר צו די פים  ,און איך קוש דיך  ,איך
״קוש דיך ! דו הערסט ? איך קוש דיך !...
רייזייל  .״

קאפיטעל צװײ און זיבעציג״
ברײנדעלע

קאזאק•

װידעראמאל
איז געקומען צו זײן נײעם פרײנד רא-
שלום -נזאיר מוראװטשיק
אין דער צײט  ,װאס זײ האבען אבגעשמועםט.
פאלעסקא פינקטליך
געטראפען איהם אין דער הײם  .אויפ׳ן טיש
האט ער אבער שױן ניט
אײן אפען צעטעלע  ,װײזט אוים טאקי פון
איז געלעגען צוגעגרײט
זײנעטװעגען:
מוראװטשיק  .איך פאהר אב פון גױ-יארק אויף
״מײן ליעבער
איך װעל זײן צוריק — װײם איך ניט  .אוגזער
עטליכע שעה  .װען
אב אויף אײן אנדערסמאל  .איך בעט פערענטפערך
נסיעה לײגען מיר
איהד װײםט  ,און װי אזוי איהר װייסט — איך
מיך פאר יענע  ,װאס
װעל דאם אייך קײנמאל ניט פערגעםען!
אײער ל .ראפאלעסקא״.
זיך מיר געחלומט די נאכט און יענע גאכט,
— װאם ס׳האט
מיר געחלומט די גאנצע צייט  ,הן אויפ׳ן ים,
און װאם ס׳האט זיך
זאל פאלען אויף מײנע שונאימ׳ס קעפ  :אײן
הן אויף דער יבשה ,
אקטיאר  ,ער מעג זיך זײן צעהן מאל אטאטענס
אקטיאר בלײבט אײן
אב מיט מיר אױפ׳ן זײגער ; אמענש ברענט
אקינדי אמענש רעדט
אײן אקערשט אמיתה משונה— צום סוף ...
און פלאקערט  ,נעמט
מוראװטשיק זיך אויסגעדרעהט צוריק  ,שױן
דא האט אונזער
א שפײ אוים  ,דערהערט זיך א קלאפ אין
גרײט געװען צו געבען
טיר  :םטוק -םטוק.
אודאיער״ — . . .
מוראװטשיק האט זיך דערפרעהט  :״ס׳איז
ארײן!
 :םטוק-םטוק  ,״רי משמעות  ,אז ס׳איז
עם הערט זיך װידעראמאל
צװײטען ״ארײן״ דערהערט ער אדריטען םטוק-
ניט ער״  . ..אויף זײן

ש לום  .ע ליבפ .

סטוק  .װערט שוין מוראװטשיק אין פעס און רופט זיך אן הויך:
— מיט׳ן קאם אין װאנד!
עפענט זיך אויף פאװאלינקע די טיר און עס קומט ארײן—
ברײגדעלע קאזאק.
װען אויפ׳ן ארט פון ברײגדעלע קאזאק װאלט ארײנגעקומען,
למשל  ,האצמאך פון יענער װעלט  ,װאלמ אונזער מוראװטשיק נישט
בעדארפט זײן מעהר איבערראשט  ,װי ער איז געװען אין דער מי-
נוט  .פונדעסטװעגען האט ער נאך געםונען אין זיך אזוי פיעל פח,
אז ער זאל נישט מעהר װי אין אהאלבע מיבוט ארום קומען צו זיך
און װערען דער אײגענער לעבעדיגער  ,פרײליכער  ,אויפגעלײגטער
מוראװטשיק  ,װאס אלעמאל  .מיט א זעלטענער פרײנדליכקײט  ,מיט
אײן אויסגעשטרעקטער האנד און מיט אברײט הײזעריג געלעכטערל
איז ער ארויסגעטראטען אקעגען דער ארײנגעקומענער:
— ברוך הבא  ,סקאצעל קומט  ,א גאםט .י װאס מאכט איהר עפיס
גוטס  ,ברײנדעלע— טפו\— מײן איך מאדאם טשערגיאק?
דערפאר האט אבער די מאדאם טשערניאק נישט געפונען קײן
אײנציג װארט  ,װאס איהם צו ענטפערן  .זי איז געבליבען שטעהן בײ
דער טיר אין איהר רױטער ראטאנדע באמת פאראליזירט  ,נישט צו
קענען ריהרען זיך פונ׳ם ארט,
װארום אויב מוראװטשיק האט געהערט זאגען  ,אז ברײנדעלע
קאזאק געפינט זיך ערגיץ אין אמעריקא ,האט ברײגדעלע קאזאק אפילו
ניט געחלומט זיך  ,אז זי זאל זיך בעגעגענען דא אין נױ -יארק מיט
איהר אמאליגען שונא שלום-מאיר מוראװטשיק  .און װאו? בײ ראפא-
לעטקאן< און װען? בעת זי איז געקומען ראטעװען דעם ױנגען סטאר
פון אײן אומגליק.
פון איהר נײעם גוטען פרײגד ניסעל שװאלב האט זי נאר-װאס
דערהערט א שרעקליכע נײעס  :אז ראפאלעםקא זאגט זיך אב פון זײן
שװעסטער  ,פון דער פרימאדאנא הענריעטא שװאלב  ,און אז ניסעל
שװאלב איז אװעקגעלאפען צו א ל־ץער  ,װיל אײנגעבען אויף איהם
אין קאורט א קלאגע פאר ברעכען ד$ס װארט ( ״בריטש אף פראמים״)?
אחוץ װאס דער חזן מיט דער חזנ׳טע מיט׳ן מיסטער קלאמער װעלען
געהן שװערען  ,אז זײ האבען געזעהן די פרימאדאבא בײ ראפאלעם-
קאן אויף די העגד גאך פאהרענדיג אויפ׳ן שיף  ,שטעלט ער עדות
א האלבע שטןזדט ױנ -יןזרק ( און די מאדאם טשערגיאק בתוכס)  ,װאם
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•זענען געװען אויף זײער אפיצעלען קנם-מאל  ,געבראכען טעלער  ,גע־
•טרונקען שאמפאניער  ,געקושט זיך מיט אלע געסט — מיט אײנעם
װארט  ,ניםעל שװאלב שװערט מיט כל השבועות  ,אז ער װעט אויפ־
הויבען ז; זא םקאנדאל אין נױ-יארק  ,װאס זינט קאלאמבוס האט ענט-
ידעקט אמעריקא איז נאך אזא סקאנדאל ניט געװען  .נו  ,װי קאן דאס
־די מאדאם טשערניאק דערלאזען אזא זאך ? ערשט< .ם  ,איז א רחמנות
אויף ראפאלעםקאן  .א ױנגער ארטיסט  ,א סטאר  ,װאס האלמ ערשט
.אין אויפגעהן  ,א בלום  ,װאס האלט ערשט אין בליהען— ער קאן
ידאך חלילה פערלירען זײן גאנצע קאריערע ! איז אײן מאל אװעק.
והשנית  ,האט די מאדאם טשערניאק געהאט איהר אײגענעם אינמערעם
״אויך דערבײ.
אונזער לעזער געדענקט גאנץ גוט  ,אז מיט׳ן אנקומען קײן
:בױ -יארק פון דער בעריהמטער קאמונע ״קלאמער  ,שװאלב עט קאמפ' .
האט זיך בײ דער מאדאם טשערגיאק אנגעהויבען א נײע עפאכע אין
־איהר לעבען  ,א נײע סדרה מיט׳ן נאמען ״ניסעל שװאלב״  .ניסעל
שװאלב — דאם איז געװען איהר לעצטע האפנונג  ,די לעצטע סטאנ-
ציע פון איהר לאנגען לעבענסװעג  ,דער אײנציגער שטערן  ,װאם
האט נאך העל געלויכט אויף איהר טונקעלען הימעל  .זי איז גרײט
געװען דעריבער פונדעסטװעגען אויף אלעם  ,װי מע זאגט  ,אין פײ-
ער און אין װאסער.
ארעמע ברײנדעלע קאזאק ! אין דער דאזיגער צײט איז זי נע-
באך געװען פערליעבט אין איהר פרײגד גיסעל שװאלב מיט׳ן זעלבען
פײער  — ,אויב נישט מעהר נאך— װי דאס ערשטע מאל אויף איהר
לעבען  .און עם איז גאר קײן עולה ניט  ,כ׳לעבען ; עס װאלט שוין
לאנג צײט געװען  ,אז די מאדאם טשערניאק זאל אמאל אויך זײן
לײטענגלײך  ,אז זי זאל זיך אמאל אויך צושלאגען צו § ברעג  ,אז
זי זאל זיך אמאל אויך ארויפארבײטען אויף א שטיקעל תכלית  ,אויפ-
הערען זײן נע ונד  ,קלויבען א דאללאר צו א דאללאר און זיך װאל-
.גערן אויף דער װעלט.
עס איז דעריבער קײן חדוש ניט  ,װאס די מאדאם טשערניאק
איז גרײט געװען זיך מוםר נפש זײן צוליעב איהר נײעם אידעאל
ניסעל שװאלב  .ער האט איהר איבערגעגעבען דעם אינהאלט פון זײן
.אינדערפריהעדיגען געשפרעך מיט ראפאלעסקאן און אויך די מעשה
פון דעם געכטיגען װיזיט אין ניקעל-טעאטער פון ראזע ספױואק מיט
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איהר גרישא םטעלמאך  ,האט ברײנדעלע קאזאק גלײך ןןנגעשמעקט,
װאם דא טוט זיך  ,און ס׳איז געבוירען געװארען בײ איהר אין קאפ
עטליכע קאמבינאציעס מיט אמאל  ) 1 :צוליעב װעמען האט ראזע גע״
קאנט זײן אין מיטען דרינען אין ניקעל־טעאטער  ,אויב ניט צוליעב
ראפאלעסקאן ?  )2הײסט עם  ,אז זײ האבען זיך אויפגערעדט דורך
דער פאסט  ,אז זי זאל קומען צו זײן ערשטען ארויסטריט?  )3אי ,די
קשיא  ,װאס איז דאס געװען פאר א קאמעדיע בײם לאמזשער םאלא-
װיי מיט׳ן צובראכענעם טעלער און מיט די מזל -טוב׳ס און מיט׳ן
קושען זיך ? — דאס איז אפנים נאר געװען אום צו פערבלענדען די
אויגען  )4 .װיבאלד אזוי׳ דארף מען זיך ארײנחאפען אויף א מיגוט-
קעלע צו דעם פײנעם בחור  ,ערשטענם  ,אידם א קוק טון אין די
אויגען ארײן — זי דארף מעהר ניט — און אגב זיך אײנקויפען צו
איהם מיט גוטע דייד  .טאמער װעט זי דורך איהם קענען דערשלאגען
זיך צו איהר אמאליגע פריינדין ראזע  ,װאס מע לאזט זי נישט צו
צו איהר און מע עגטפערט אפילו נישט אויף קײן בריעף  .לאז די
מאדאם טשערניאק אקארשט זיך א ביםעל דורכרעדען מיט ראזען  ,װעס
ױ זײ שוין צורעכט מאכען דאס מזל  .דער בחור װעט שוין דעמאלט
שטעלען א חופה מיט הענריעטא שװאלב — און דעמאלט  . . .א ! דע-
מאלט װעט שוין זײן טאקי  ,װי מען זאגט אט דא אין דעם לאנד,
,אלל-רײט״ .
אט דאס זענען געװען די אויסזיכטען  ,מיט װעלכע די מאדאם
טשערניאק  ,אײן אויםגעפוצטע און אײן אנגעפודערטע  ,איז ארײנגע-
קומען צו ראפאלעסקאן און געטראפען איהר אמאליגען ביטערען שונא.,
שלום -מאיר מוראװטשיק.
און שלום -מאיר מוראװטשיק  ,דערזעהען׳ אז פון ברײנדעלע
קאזאק איז געװארען דאס אײגעגע  ,װאם אמאל איז געװארען פון
לוט׳ס װײב  ,האט ער רחמנות געקריגען אויף איהר און איז איהר
געקומען צו -הילף.
— װאס טויג מיר גרויס — איהר האט זיך קײן עין הרע גוט
פאפראװעט אינ׳ם דאזיגען לאנד און אפילו ניט אויף א האר פער-
ענדערט זיך ! אדרבה׳ איהר זענט גאך געװארען ױנגער מיט איך
װײס אלײן ניט װיפיעל  .װען ניט אײער רויטע רזזטאנדע  ,אסור
אויב איך װאלט אײך דערקענט  ,גאט זאל מיר אזױ געבען גליק און
הצלחה ו
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די מאדאם טשערניאק  ,װאם איז ניט געװאוינט געװארען צו
אזעלכע קאמפלימענטען פון די ,שאלקהאפטיגע מאנםפארשױנען״  ,איז
צוגאנגען געװארען װי א פוטער און איהר קײלעכיג לבנה־פנים האט
זיך באלד איבערגעביטען  ,געװארען רויט און אנגעהויבען שװיצען.
אין דער מינוט איז זי גרײט געװען צו פערגעסען אלסדינג  ,אלע
בעלײדיגונגען  ,װאם זי האט װען געהאט פון אט דעם הײזעריגען
שלים-מזל  ,און דעם װעהטאג  ,װאס ער האט איהר אמאל פערשאפען,
און אפילו דעם אלטען חוב  ,װאס איז שטעהן געבליבען אויף איהם—,
אלםדינג איז זי גרײט געװען צו פערגעסען איהם אין דער מינוט.
און זי האט צושפיליעט די רויטע ראטאנדע  ,צוגערוקט צו מוראװטשי-
קען איהר שטוהל  ,און צװישען זײ האט זיך פערבונדען א געשפרעך,
מעלכען מיר געבען איבער מיט כמעט סטענאגראפישער פינקטליכקײט.

קאפיטעל דרײ און זיבעציג.
דער

געשפרעך.

אט דאס איז געװען דער דיאלאג  ,װאם איז פארגעקומען צװי-
שען ברײנדעלע קןזזאק און שלום -מאיר מוראװטשיק:
קאזאק :װעמען-װעמען  ,נאר אײך האט זיך מיר
בריינדעלע
אפילו ניט גע׳חלומ׳ט צו בעגעגענען אט דא •
מ ו ר א װ ט ש י ק  :א סימן  ,אז איהר האט מיך אין דער ערד,
איך טראכט פון אײך טאג װי נאצט  ,אין חלום און אויף
װעהרענד
דער װאהר.
ברײנדעלע קזןזאק :לעבען זאלט איהר מיר אזױ.
מ ו ר א װ ט ש י ק  :אמן אלע װײבער.
קאזאק :איהר זענט דערזעלבער משומד  ,װאס
בריינדעלע
 ...זאגט מיר בעסער  ,װאו איז אצינד אט דער גאנאמניק ,אײער
געװען
בעל-הבית  ,פערברענט זאל ער װערען?
ו ר א װ ט ש י ק  :װער ? שטשזפאק ? אין אדעס  ,די חלירע זןןל
מ
איהם דארטען דערשטיקען אין מיטען װינטער!
ברײנדעלע קאזאק :איהר קעהרט װעלען זאגען די טשומא?
מ ו ר א װ ט ש י ק  :בײ מיר האט איהר געפועלט גלאט א מיתה-
אין מיטען העלען טאג  ,אבי ס׳זאל זיך ניט ארײגציהען חלילה
משונה
די גרויסע פרעסט  .װאס-זשע טוט איהר דא ,לױבענױ? איהר דארפט
אין
אויך צו אונזער ראפאלעסקאן ?
קאזאק :צו װעמען דען ? מיר איז נאר א
בריינדעלע
 :אין דער צײט טרעפט מען איהם אלעמאל אין דער הײם.
װאונדער
מוראװטשיק :נאך שענער .׳ מיר האט ער אבגעשטעלט אשעה,
די זײגערס  .װי-זשע געהט דאם אײך  ,קעצעלע ן
אויסגעגלײכט
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בריינדעלע
בען  ..וג  ,און איהר?
מ ו ר א װ ט ש י ק  :פאסטאראמו  .מע טויטשעט זיך און מע מאר-
דעװעט זיך  ,קוים -קוים װאסער צו דער קאשע  . . .זאגט -זשע מיר ,
נשמדי׳נױ  ,װאם איך האב אײך געװאלט פרעגעןן יא .איז װאס-זשע
הײםט עס טוט איהר דא בײ אט דעם שמויגער ? עפיס א ביזגעט ?
ברײנדעלעקאזאק :אך ,אונזערע ביזנעםז  ...שוין לאנג
זעגט איהר אין נױ-יארק ?
מוראװטשיק:
װעדליג
די
קלעפ
,
װאס איך האב דא געחאפט,
װאלט איך געמײנט,
אז
איך בין שוין דא אין אײן צײט מיט קאלומ-
בוםען  .זאגט -זשע מיר  ,הארצענױ  ,א שטײגער פאר-עקזאמפעל נאפשיק-
לאד פדומה למשל נאפרימער צום בײשפיעל  ,װאס פאר א ביזנעס קאנט
איהר האבען צו מײן יאקעמבעמבא ?
ברײגדעלע
קאזןןק :פון װען אן איז ער דאם געװארען
אײערער ?
מ ו ר א װ ט ש י ק  :פון װען אן ? חא-חא ! א םברה  ,אז איך קען
איהם נאך  ,װען ער איז געװען מיט א קאפ גרעסער װי א קאץ.
בריינדעלע קאזאק :ס׳איז אלסדינג מעגליך  .װיבאלד אזוי,
קעהרט איהד דאך קענען האבען אויף איהם א שטיקעל אײנפלום . ..
מ ו ר א װ ט ש י ק  :חא-חא .י אויב איך קען האבען.
ברײנדעלע קאזאק :פארװאם -זשע זעהט איהר ניט  ,ס׳זאל
שוין זײן א חופה ?
מוראװטשיק :צו א חופה  ,לױבענױ  ,איז נאך װײטליך.
בריינדעלע
קאזאק :טאקי ? אין װאס איז דען אײגענטליך
די מניעה?
מוראװטשיק :די מניעה איז אין אט אזא פיצינקעלע נפש׳על !
בריינדעלע
קאזאק :פון װאסער נםש׳על רעדט איהר
דאם?
מ ו ר א װ ט ש י ק  :איך רעד פונ׳ם ״יאטעל״.
ברײנדעלע קאזאק :װאסער ״יאטעל״?
מוראװטשיק :אזוי ? איהר פרעגט װאסער ״יאטעל״ ? איז דאך
א םימן  ,אז איהר װייסט עטװאם מעהר פון א טויטען  ,היינט װ§ס
דרעהט איהר א מח ?
בריינדעלע קאזאק :האט קײן יסורים ניט  ,איך װײס גאנץ

קאזאק  :נומער ערגער  ,אבי מע מאכט אלע-

שלום -

עלינם.

 ,װאם איך רעד  .איך רעד פון דער פרימאדאנזן  ,און איהר קומט
גוש
צו געהן מיט אײער ״יאטעל״ .
מ ו ר א װ ט ש י ק  :ערשטענס ,איז דאס ״יאטעל״ ניט מײנס  .און
צװײטענס ,פון װאםער פרימאדאנא רעדט איהר ?
ברײנדעלע קאזאק :פון װאסער פרימאדאנא רעדט איהר?
איך װײם פון צװײ פדימאדאגעס.
מוראװטשיק :פון װאנען האבען זיך גענומען צװײ פרי•
מאדאנעם ?
קאזאק :זעהט איהר שוין  ,אז איהר װײסט
בריינדעלע
ניט  ,װער עס האט אײך געשלײערט  ,אז איהר פרעגט  ,פון װאנען
האבען זיך גענומען צװײ פרימאדאנעס.
מ ו ר א װ ט ש י ק  :װײסט איהר װאס ? אט װערט דערװארגען מיט
אײערע פרימאדאנעס:
קאזאק :װערט איהר פריהער  ,אױ.ר זענט
ברײנדעלע
עלטער.
מוראװטשיק :מאלט אײך  ,װער ס׳איז עלטער  ,קען מען
ניט װיסען  .. .איך זעה נאר  ,אז הײנט איז מיט אײך נישט צו מאכען
ניט  .איהר זענט נאך אײן ערגערע ניכבה  ,װי איהר זענט
גארנישט
געװען •
קאזאק :און איהר זענט געװען אמשומד און
בריינדעלע
א משומד װעט איהר בלײבען.
מוראװטשיק :מיט אײער פנים װאלט אײך אנגעשטאנען זיין
אסעדיכע אין מיטען װילנא אויף גיטקע טויבעס זאװאולעק.
ב ר ײ נ ד ע ל ע ק א ז א ק  :און אײך שטעהט אן גאר ארומפאהרען
מיט אזא פעזעװעניק װי שטשופאק און האנדלען מיט װײבער.
מוראװטשיק :איהר זאלט אזוי װיסען פון אײערע װאנסעס,
װי איך װײם פון שטשופאקען מיט זיינע װײבער.
ברײנדעלע קאזאק :און װער האט ;צרױסגענארט דעם חזנס
מײדעל פון האלענעשטי  ,ניט איהר מיט שטשופאקען?
מ ו ר א װ ט ש י ק  :פון װאנען װײסט איהר האלענעשטי ? פון װא-
נען װייסט איהר דעם חזנם מיידעל?
ברײנדעלע קאזאק :אהא ! זעהט איהר שוין  ,אז איך װײם
מעהר פון אײך?
מוראװטשיק :װײסט איהר װאס ? למאי זאלען מיר זיך קריע-
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.גען אין אמעריקא ? אמעריקא איז אלאנד פון שלום  .לאז זײן אזוי:
איך װעל אײך דערצעהלען די מעשה מיט׳ן ,יאטעל״  .נאט אײך מײן
עהרען-װארט  .און איהר דערצעהלט מיר די מעשה מיט די פרימא-
.דאנעס  . ..איז דאם געמאכט?
ברײגדעלע קאזאק :אײער האנד תקיעת -כף.
מוראװטשיק :אט האט איהר מײן האנד תקיעת -כף.
ברײנדעלע קאזאק :שװערט זיך.
מוראװטשיק :איך זאל אזוי ...
בריינדעלע קאזאק :אזוי װאס?
מוראװטשיק :אזוי האבען גליק און הצלחה.
ברײגדעלע קאזאק :און אז ניט?
מוראװטשיק :זאל פון מיר װערען אחאלױוע . ..
ברײגדעלע קאזאק :בלאטע:
מוראװטשיק :זאל אויף מיר אײנפאלען אקאזארמע.
ברײנדעלע קאזאק :נארישקײטעןי
מוראװטשיק :זאל מיך קומען װארגען קאלומבוס פון יענער
זועלט . ..
ב ר ײ נ ד ע ל ע ק א ז א ק  :דאס איז ניט קײן שבועה!
מוראװטשיק :טפו זאלט איהר װערען  ,עס האט מיך אזש
בעשלאגען א שװײם!
דער םוף איז געװען  ,אז ברײנדעלע קאזאק האט ביםלעכװײז
איבערגעגעבען מוראװטשיקען אלסדינג  ,װאס זי האט געװאוסט װעגען
ראפאלעסקאן און װעגען בײדע פרימאדאנעס  :הענריעטא שװאלב און
ראזא םפױואק  .און אז ס׳איז געקומען צו מוראװטשיקען ,ער זאל דער-
.צעהלען זײן געשיכטע מיט׳ן ״יאטעל״  ,האט ברײנדעלע קאזאק ארויס-
געזעהען ,אז ער דרעהט מיט דער צונג און אז ער האקט אטשײניק,
האט זי זיך אויפגעהויבען  ,א רױטע און א פערשװיצטע  ,אײנגעװיקעלט
אין דער ראטאנדע ,און ארויםגעלאזט אזא געלעכטער  ,װי טויזענד
שדים קאנען אזוי ניט לאכען  .מוראװטשיק האט זיך אזש דערשראקען
פאר איהר:
— װאס איז מיט אײךז װאס איז אײך אזעלכס צוגעקומען?
— חא-חא-חא .י— האט די מאדאם טשערניאק ניט אויפגעהערט צו
לאכען  —.אלםדינג  ,װאס איך האב אײך דערצעהלט  ,איז אנעכטיגער
טאג  ,שקר וכזב״ ניט געשטויגען ניט געפלויגען— חא-חא -חא1
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שלום -מאיר מוראװטשיק האט אנגעשטעלט אזא פנים ׳ גלײך וײ־
ער איז מיט סכנת -נפשות אויפגעבראכט אויף דער מאדאם טשערניאק.,
װאס האט איהם אזוי מיאום אבגענארט  .נאר אין הארצען האט ער־
זיך געטראכט  :״דאס װעסט דוי שוין דערצעהלען  ,ברײנדעלע קאזאק,
דער באבע דײנער !...״ און דאס אינטערעסאנטע פזזרעל איז זיך צו-
גאנגען  ,יעדער אין אײן אנדער שטימונג  :ער— זעהר צופרידען פונ׳ם
בעגעגעניש מיט ברײגדעלע קאזאק  ,װאם ער האט פון איהר ארוים•
בעקומען דאס  ,װאס ער בעדארף ; און זי — גזלן אױף דעם הײזערי-
גען ממזר  ,פערחאפט זאל ער װערען  ,און אין כעס אויף זיך אלײן,
פארװאס זי האט זיך געלאזט װידעראמאל פיהרען פאר דער נאז
פון אט די ״שאלקהאפטיגע מאנסבילען״  ,א חלירע זאל אויף זײ קומען,
אויף אלעמען  ,חוץ אײנעם!
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ונד,

קאפיטעל סיעד און זיבעציג.
ביי

שלומ׳ען אין

רעסטאראן.

די געשיכטע  ,װאם מוראװטשיק האט זיך אנגעהערט פון ברײנ-
דעלע קאזאק װעגען דעם בחור (ראפאלעסקא) מיט דער פרימאדאנא
הענריעטא שװאלב  ,און איבערהויפט דער ראמאן מיט דער יפמפיה (רא-
זא ספױואק)  ,זענען באמת געװען בײ איהם װיכטיגע נײעס  ,הפלא
ופלא  .זיי האבען איהם פשוט געעפענט די אויגען  .עם זענען איהם
פערענטפערט געװארען א סך זאכען  ,װאס ער האט זײ פריהער ניט אנ-
געהויבען צו פערשטעהן  .ער האט זיך דערמאנט  ,װי די ראזע האט
אמאל געצאפעלט  ,זיך נאכגעפרעגט אלץ אויף האצמאכען פלומרשט,
און געמײנט האט זי גאר ,אפניס  ,אט דעם ״יאט״  ,װאס פלעגט זיך
פלאנטען פאר די אויגען דעמאלט אין דעם װיסטען האלענעשטי  —.אי,
ראזע ! — האט ער זיך געמראכט —,און דוקא א חזנס א מײדעל  .ביזט
װערט ,שלום-מאיר  ,מע זאל דיך אװעקלײגען אט דא  ,אין מיטען אמע־
ריקא  ,און ארײגצימבלען חאטש א שטיקלעך פופציג  ,אז דו האסט ניט
אויסגענוצט די לאגע און ביז אהער ניט אבגעלעקט א בײנדעל ניט פון
חתנ׳ס צד און ניט פון פלה׳ס צד  .און טאמער האםט דו שוין יא
דערטאפט א פעקעל מיט פתבים פון אט דער בחורטע ראזע  ,געהסט דו
און פערהאנדעלסט זײ פאר עטליכע שיללינג ביי אט דעם לאנדאנער
קראםאװטשיק  ,פערחאפט זאל ער װערען אין מיטען נױ־יארק ! ער האט
דאך מיך בדיל -הדל געשטעלט  .איך װאלט געקענט איצט װערען נאך
אמאל אנ׳עושר  ,װען איך האב בײ זיך די פאפירען  .. .איצט קאן איך
מיך אפילו ניט בעװײזען פאר איהרע אויגען  ,װארום איך בין דאך
בײ איהר געבליבען אי א פארך ,אי אליגנער .. .
דא האט זיך אונזער מוראװטשיק א ביסעל פערטראכט  .דערנזןך
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האט ער זיך אויפגעחאפט װי פונ׳ם של$ף און װידער גענומען רעדען
צו זיך אלײן:
_ מאלט אײך  ,אזא מכה זאל זיך זעצען שטשופאקען אין אדעס
און מיסטער קלאמערן אין נױ-יארק ׳ װי איך װעל נאך אויסנוצען די
דאזיגע געשיכטע  ,אם-ירצה-השם ,מיט׳ן אויבערשטענס הילף  .אניט ביזמ
דו װערט  ,שלום-מאיר ,מע זאל דיר געבען קײען שטרוי ,גאט זאל מיר
אזוי געבען גליק און הצלחה ...
און ס׳איז פארטיג געװארען בײ איהם אין דער דאזיגער שעהא
פלאן  ,א גאלדענער פלאן  ,װאס ער אלײן האט זיך געװאלט געבען8
קניפ אין בעקעל:
_ מוראװטשיק  ,ביזט אממזר׳שער קאפ .׳ ...
דערװײל איז געקומען די צײט פון עםען  ,האט ער זיך אװעקגע-
לאזט זוכען אױדישען רעסטאראן און געטראפען אקוראט צום בעריהמ־
טען שלומ׳ס רעסטאראן  ,װאס הערט ניט אויף צו רעקלאמירען און צו
דרוקען זײן פיקטשור אלע טאג אין אלע נױ -יארקער בלעטער:
פרײנד שלום  ,װאם בע-
אייער
״פערגעסט ניט
רומענישע
בעםטע
זארגט אייך אלע טאג מיט די
אוןגעשמאק און אזוי װײ-
כשראוןפריש
שפייזען ,

טער "...

ארײנגעקומען צו שלומ׳ען אין רעםטאראן  ,האט שלום -מאיר מו־
ראװטשיק געטראפען שוין כמעט אלע טישלעך בעזעצט מיט ביזנעםלײט,
װאם האבען קײן צײט ניט און עסען יעדער זײן מאלצײט בחפזונ׳דיג,
הארריאפ  ,װי אלםדינג אין אמעריקא  ,און ער האט גענומען אויסקו־
קען אפלאץ  ,װאו ער זאל קאנען בלײבען אײנער אלײן מיט זײן מי-
טאג און מיט זײנע פלענער און געדאנקען.
אײדער ער האט זיך ארומגעקוקט  ,איז אויסגעװאקסען א זשװאװע
ױנג  ,א דזשענטעלמען מיט א װײם טישטיכעל  ,א געלער און 8געגאל־
טער װי אײן ארטיםט  ,ארויסגעחאפט װי א קונצענמאכער א פאונטען־
פען מיט א קלײן ביכעלע און א װארף געגעבען א פאר קויל-פײערדיגע
אויגען אויפ׳ן ארײנגעקומענעם גאםט  ,עטװאם זיך אנגעבויגען צו איהם,
װי ער װאלט װעלען זאגען  :״מיסטער  ,בעשטעלט אײער דינער  ,נאוי
באדערט מיך ניט לאנג  :איהר זעהט  ,װיפיעל קאסטאמערס מיר האבעןז
הארריאפ !״
מוראװטשיק האט זיך אבער פאר דעם דאזיגען געלען דזשענטעלמען
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מיט׳ן װײםען טישטיכעל װינציג-װאם איבערגעשראקען  .ער האט זיך
געזעצט בײם טישעל און אראבגעװארםען דאס נײע קאפעלישעל ,װאם
אט דער װערגעלעץ  ,ניםעל שװאלב  ,האט דאס איהם נעכטען צו-
קנײטשט— ״אבדארען זאלען איהם די ידים ! ״ נאכדעם האט ער ארוים-
בעקומען פון א זײט-קעשענע א קלײן קעמעלע  ,װאם לײגט זיך צונויף
אינצװײען  ,גענומען זיך צוקעמען די האר םון פאדעגט ארויף און אין
אײנװעגם בעשטעלען זיך א מיטאג נאך זײן אײגענעם מענױ ,װאס האט
איהם אונטערגעזאגט זײן צורײצטער אפעטיט ,בזה הלשון:
— א פאפרעצירטער גולאש פון פיפעקלעך  ,לעבערלעך ,םליגע-
לעך— איז ניט אײנס  .א ױיך מיט אײן אנשטענדיג פערטעל עוף— איז
בימ צװיי  .אײן אײנגעלײגטם מיט פארפעלעך—איז ניט דריי  .א מעהר-
צימעסעל מיט א שטיקעל געפילטע קישקע—איז ניט פיער  .א קלײן גלע-
זעלע קאניאק ״פון שאמפאן״ מיט א שטיקעלע רעטאך מיט שמאלץ דער-
בײ און א פײגע גלאז לאגער-ביער—איז ניט פינף  .און הײדא מיט דעם
רעכטען פום  ,און ריהרעװדיג  ,און מיט׳ן קוק  ,און מיט׳ן קנאק  ,און
ארוח אין דײן פארענט און מיטען ארײן!
די לעצטע װערטער האט מוראװטשיק אויסגעלאזט גיך אין אײן
אטעם און לעבעדיג  ,װי זײן שטײגער איז  .דער געלער דזשענטעל-
מען מיט׳ן װײסען טישטיכעל האט פערשריבען די אלע אויםגערעכענטע
מינים מיט אזא גיכקײט  ,װאם מע דארף ניט קײן סטענאגראף  .דער־
נאך האט ער געגעבען אקוק איבער דאס גאנצע צעטעל פון אויבען
אראב און א פרעג געגעבען בײם גאםט  - :װעל ! װאס איז דאם אײ-
גענטליך ״אײן אײנגעלײגטס״ ז
מוראװטשיק האט אװעקגעשטעלט זײנע ממזרישע אויגען אויפ׳ן
געלען חברה -מאן און האט זיך אנגערופען צו איהם האלב ערנסט ,האלב
אויף א קאטאװעס :
— אײן אײנגעלײגטס װײסט דו ניט ? א געדישעכץ  .װײסט דו
אויך ניט ? װאס -זשע ביזט דו פאר א משרת אין ארעםטאראן? פאר-
װאס זאלסט דו בעסער ניט געהן פוצען קיין שטױועל אויף דער םטריט,
אדער דײניגען די ...
מוראװטשיק האט נישט געענדיגט  ,װארום דער געלער דזשענ-
טעלמען מיט׳ן װײסען טישטיכעל האט געגעבען אויף איהם א װארף זײ-
נע קויל-פײעריגע אויגען  ,ארױפגעטראטען גלײך אײף מוראװטשיקען,

שלום״עליכם.

געעפענט אויף איהם א מויל און גענומען רעדען מים איהם בלשון אמע-
ריקא  ,דאס הײםט העכער האלב אויף ענגליש:
— סײ  ,מיםטער  ,האלט׳ס מויל\ איך בין ניט קײן משרת ,איך
בין א װײטער אין א דזשואיש רעסטאראן .י איך בין א מעמבער פון א
ױניאן  :איך ביןא. ..
א גליק ,װאס ס׳איז אונטערגעקומען שלום דער רעסטאראטאר אלײן
און האט זיך ארײנגעלײגט אין א שלום  .אניט װאלט אײנער פון די
צװײ ניט גוט אבגעשניטען.
די אויבענבעשריבענע פצענע האט פונדעסטװעגען גאר ניט גע-
שאדט אונזער מוראװטשיקען חלילה צום אפעטיט  .ער האט זיך גענו-
מען צו זײן בעשטעלטען מיטאג גאנץ געשמאק  ,און אין קאפ האט זיך
בײ איהם בעת־מעשה געװעבט אזא מין פלאן:
״דאם  ,װאס דער שפיעל-פויגעל (ראפאלעסקא) האט זיך םערקאכט
אין מײן בחור׳טע ( ראזא ספױואק)  ,איז דוקא א מעלה צום שדוך .מע
בעדארף נאר זעהען  ,אז דער עסק זאל חלילה ניט קאלי װערען  .איך
האב צו זיי אײגענטליך גארנישט ניט  .לאזען זיי זיך עלטערן אין
עושר און אין בבוד  .אי ,װאס װעט זײן מיט זלאטקען ? דאס ,װאס מיט
אלע מײדלעך  ,װאס גליטשען זיך אויס  ,גלויבען אויף נאמנות און גע-
בען אװעק דעם נדן פאר דער חתוגה  .אודאי איז דער רחמנות אויף
איהר גרויס  .נאר װאם זאל מען טוןז יז װעט אזוי לאנג װײנען ,ביז
זי װעט אױפהערען  .איך װעל זי מסתמא ניט לאזען פאלען  ...איך
בין ניט שטשופאק  ,און האב ניט קײן בינטעל װײבער  ,איך האב אפילו
קײן אײנע ניט  . ..עס איז שוין  ,דאכט מיר ,צײט ,איך זאל שוין אמזןל
אויך האבען אײן אײגען װינקעל  ,װאו דעם קאפ אנצושפארען  .ביז
װאנעט איז דער שיעור צו זײן נע־ונד  ,דיענען פרעמדע עבודה-זרה׳ם?
ובפרט  ,אז די זלאטקע איז א גאנץ פײן מײדעל  .א שטילע  ,אײן עהר-
ל־כע  ,א כשר לעמעלע  ,און זי איז נעבאך בײ זיך זעהר געפאלען;
אזעלכע  ,אז מע נעמט ,האט מען דאך טאקי א מצוה .. .בײ מיר שפיעלט
ניט קײן ראלע מיט א ״יאטעל״ ,אהן א ״יאטעל״— אבי אײן עהרליכע. ..
און אז בײ מיר װעט איהר זײן גוט  -לאמיך שױן האבען אזא יאהר.
איך װעל איהר ניט אויפמישען קײן אלטע עבירות  ...און דאם שטי-
קעל ברויט װעט זי בײ מיר אױך ניט זשעדנע זײן  .איך בין דאך ניט
שטשופאק ,ימח שמו זאל ער װערען ! געװײנטליך  ,װעלען זײ אונז
דארפען געבען שטיצע  .. .איך מײן טאקי  ,ער און זי  . .זײ זענען ניט
װ.
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קלײן  .נישקשה ,אהן אײן אומגליק .זײ זענען בײדע גוטע פערדיענערם,
און װער שמועסט זי— יענע זשעברעס  ,זאגט מען  ,גאלד אין אמעריקא
מיט בײדע הענד  ...ער דארף דאך ארײנגעהן אין מײן פאלאזשעניע:
איך נעם דאך זי  ,װי ױ שטעהט און געהט  ,מיט א קיגד און מיט א
מאמען א צוגאב  ,טאמער איז קארג  ...איך האף ,אז ער װעט זיך ניט
לאזען לאנג דינגען און װעט מסתמא נאכגעבען  ,װארום איך האב איהם
אין האנד  ...לאז ער מיר נאר װעלען מאכען פוילע תנועות  ,ברענגט
מען איהם צו דער חופה א מתנה א ״יאטעל״ .״ אה׳ מיסטער לאקשמאן ו
צאהלען .י
דער לעצטער אויםרוף האט געהערט  ,אײגענטליך  ,דעם געלען
דזשענטעלמען מיט׳ן װײסען טישטיכעל׳ נאר װײל צװישען זײ איז דאך
געהאט ארוים א שטיקעל אינצידענט  ,האט זיך יענער געמאכט װי ער
הערט גיט  ,מוחל געװען איהם דאס טרינקגעלד און געשיקט דעם
בעל -הבית זיך צורעכענען מיט׳ן גרינהארן.
זיך צוצאהלט פאר׳ן מיטאג און אװארף געגעבען אויפ׳ן טשער
פאר׳ן קעלנער אויך א פאר סענט  ,איז מוראװטשיק אויםגעשטאנען פון
טיש מיט אײן אויסגעגלעט בײכעל  ,װי א זאטער בורזשוי ,םעררויכערט
א סיגאר און איז ארויס מיט א טענצענדיג גענגעל מאכען  $שפאציר
איבער די גאסען פון נױ -יארק.
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עלום״עלינם.

קאפיטעל פינף און זיבעציג.
אונטער דער עדד.

!ז

צו פריה האט זיך אונזער העלד געחאפט געהן אויפ׳ן ראנדעװאו,
װאם
ראזא האט איהם בעשטימט  .ער האט פערגעסען אפילו א קוק
טון
אויפ׳ן
זײגער
.
ערשט
אז
ער
איז
געװען אץ גאס און צום צעהנ•
טען
מאל
געלײענט
דאם
ליעבע זיסע ברױועלע  ,װאש ער האט שוין
באלד
געקענט אויף אויסענװעניג  ,און דערזעהען די ציפערן ״פון4
ביז
צ״
,
האט
ער
זיך
אדומגעקוקט  ,אז ער האט נאך גענוג צײט אויף
אדײנצוגעהן
אין
אבארבערשאפ נעמען א שײװ  ,פון דארט אין א גרויס-
ארטיגען
קהפע -סאלאן איבערחאפען דעם הונגער און דעסגלײכען  .די
װייזערם
פונ׳ם זײגער דיאבען זיך גערוקט פויל און שלעפעריג  .קײנ-
מאל
איז
איהם
נאך
די
צײט
ניט
געװען
אזוי לאנג  ,װי איצט  .ער
איז
געגאנגען
מיט
זעהר
קורצע
לאנגזאמע טריט  .פמעט בײ יעדען
בלאק
האט
ער
זיך
אבגעשטעלט
לײעגען די דרײ-אײלענדיגע אפישען
מיט די
מורא׳דיגע פעטע אותױת פון פערשידענע מורא׳דיגע אדװער-
טײזמענטס
און
שרײענדיגע אנאנסען מיט גװאלדיגע פיקטשורס און
משונה׳דיגע פנימער  ,װאס איז צו זעהען אין נױ-יארק אויף יעדען
בלאק .
נישט בעמערקטערהײד האט ער זיך אראבגעלאזט אין יענער
אונטערערדישער װעלט  ,װאס װערט אנגערופען אין אמעריקא מיט׳ן
נאמען
״סאבװיי״  ,אדער מעטראפאליטען-באהן  ,װאס בינדט צונויף אלע
גאסען
פון
דער
שטאדט
נױ
יארק
אונטער
דער
ערד  .די ״םאבװײ״—
דאם
איז
א
נײע
שטאדט
מיט
נײע
גאסען
מיט א נײער װעלט ,א װעלט
פון
אײזען
און
עלעקטריע
.
אהין
קומט נישט ארײן קײן אײנציגער
שטראהל
פון
זון
,
און
דאך איז דארט ליכטיג און לעבעדיג פיער און
צװאנציג
שעה אין מעת-לעת  .דארט װײםט מען ניט פון קײן נאכט.
אלע
פיער
און צװאנציג שעה זעהט איהר דארטען מענשען לוישען אויף
=ופ= ספ
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און אב  ,װי אין אײן עולם-התוהו  ,יעדער אין זײן װעג  ,יעדער מיט
זײנע ביזנעס  ,און שטענדיג געחאפט זיך  ,שטענדיג געיאגט זיך  ,שטענ-
דיג הארריאפ  :כמעט דאס אײגענע לעבען מיט׳ן לויפעניש און מיט׳ן
יאגעניש און מיט׳ן גאנצען טארעראם  ,װאם קומט פאר אינ׳ם פערהא-
װעטען נױ -יארק פון אויבען  ,אויף דער ערד  ,קומט דארט פאר אויך
אונטער דער ערד.
איהר לאזט זיך אראב דורך טרעפ אין דער אונטערערדישער
ממשלה און איהר דערפיהלט באלד  ,אז איהר זענט אין אײן אנדער
װעלט  .אײזען און עלעקטריע נעמען ארום װי מיט צװאנגען אײער
גאנצען ״איך״  ,און עס דאכט זיך אײך  ,אז איהר הערט די םודות פון
דעם אבגרונד  ,און ניט װילענדיג פערטראכט איהר אײך אויף זאכען,
װאס אין אײן אנדער ארט זענט איהר װײט פון זײ  .און ניט װילענ-
דיג טוט איהר א קלער פון די אײביג פערבארגענע פחות  ,װאס זענען
איבער אײך און או -טער אײך  .לאנג טראכטען אבער לאזט דאס אײך
ניט  .פון דערװײטען נאך דערהערט איהר א הילך און א הודזיען פון א
חיה  ,װאס טראגט זיך ערגיץ אין דער פינסטערניש מיט אגװאלדיגען
כח  .אט -אט שגײדט זי זיך ארויס םון דעם טיעפען פינםטערען אב-
גדונד  ,און אט זעהט איהר שוין פאר זיך אט די מאדנע ריזיגע אײ-
זערנע חיה מיט די מורא׳דיגע גרויסע עלעקטרישע אויגען  .אט ציהט
זי זיך אוים פאר אײך  ,געדרעהט װי א שלאנג  ,איבער די גלאנצענ-
דיגע רעלסען  .װי די שדים שפרינגען אויף די קאנדוקטארעס און שרײ-
ען אויס דעם נאמען פון דער סטײשען און עס הערט זיך א קלאכען
פון טירלעך  .און עס טוט זיך א שאט ארויס הונדערטער און אפשר
טויזענדער מענשען _ אײן שטראם ארויס  ,דער אנדער שטראם ארײן—
און דאם אלסדינג װערט אבגעטאן שא-שטיל  ,אהן א שום בהלה  ,און װינ-
ציגער װי אין אהאלבע מינוט  ,װארום ס׳איז ניטא קײן צײט—הארריןזפ!
מיט דעם דאזיגען שטראם  ,װאם האט זיך געצויגען ארײן  ,איז
געװען אויך אונזער העלד ראפאלעסקא  ,װאס האט שוין געהאלטען
כמעט מיט אײן פוס אין װאגאן  ,נאר פלוצים האט איהם א בלישטשע
געגעבען אין יד אויגען צװישען די ארויסגעשאטעגע פאסאזשירען8
בעקאנטע פיגור ,א נידעריגע ,מיט א קלײן צוקגײטשט קאפעלישעל  .דאכט
זיך  ,מוראװטשיק ? און ראפאלעסקא איז געבליבען פון דער זײט .
אויך מוראװטשיק  ,דערזעהען ראפאלעםקאן  ,איז ער געבליבען
שטעהן איבערראשט  .ער האט זיך נישט געריכט  ,ןןז ער װעט זיך
=1פ=םפ
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בעגעגענען אט דא מיט ראפאלעסקאן פונקט אין דער צײט  ,װען ער
.איז דורך ברײנדעלע קאזאק געװאהרע געװארען פון אזעלכע זאכען,
וואס ער האט זײ פריהער ניט געװאוסט.
נאך זיצענדיג בײ שלומ׳ען אין רעסטאראן  ,איז בײ אוגזער מו■
ראװטשיקען פארטיג געװארען א גאנצער פלאן  ,װי אזוי אויםצונוצען
אמבעסטען די זואוגדערליכע לאגע  ,אין װעלכער עס האט זיך געפו-
נען זײן נײער פריינד ראפאלעסקא מיט זײנע דרײ פלות  :די פרימא-
דאנא שװאלב  ,ראזא ספיװאק און זלאטקע האלצמאן  .מילא פון די
ערשטע צװיי בלות— אזוי האט מוראװטשיק ביי זיך אבגעפסקענט  -איז
קײן ספק ניט  ,אז לויט די געשיכטען  ,װאם ברײנדעלע קאזאק האט
איהם דערצעהלט  ,װעט מיט דער פרימאדאנא שװאלב ראפאלעסקא ,אם-
ירצה-השם  ,שלאגען פפרות  ,װארום מע דארף זײן א אידיאט און אײן
אקם פונ׳ם בארג םיני  ,מע זאל פערבײטען אזא גאלדען עפעלע  ,װי
ראזא ספױואק  ,װאס קלינגט מיט איהר די װעלט  ,אויף עפים א לעמ-
.בערגער מױד  ,א פרימאדאנא פון ױדישען טעאטער  .אי ,װאם ס׳איז גע-
זוען צװישען זײ א קנס-מאל ? איז רוף מיך קנאקניסעל און לןזד מיך
צום ונתנה תקף  .אײן ארטיסט  ,און נאך א ױדישער דערצו  ,שרעקט זיך
טאקי איבער פאר אזעלכע זאכען  .קארג איז פארהאן בײ אונז ױדישע
אקטיארען  ,װאס האבען נישט נאר דרײ פלות  ,נאר טאקי דרײ װײ-
בער  :מײנס און
דײנס און
שותפות׳דיגם ?  .. .װאס -זשע קומט
איהם אבער
ארויס
דערפון
?
גאלע
גארנישט
.
י
עם
בלײבט איבער נאר
די פלה
נומער
דרײ
:
זלאטקע מיט׳ן יאטעל  ...און דא ליגט דער הונד
בעגראבען
.
דא
דארף
מען זעהען אבלעקען א בײנדעל  .״זײ נאר ניט,
שלום-מאיר  ,קײן אקס פונ׳ם בארג םיני און װײם  ,װאס דו האםט צו
טון מיט׳ן צימפעל-גערימפעל  ,װאס גאט האט דיר צוגעשיקט אין נױ-
יארק  ,אניט װעט מען דיר דארפען געבען קײען שטרוי״ . . .
אזוי האט געזאגט מוראװטשיק צו זיך אלײן  ,אז ער האט זיך
בעגעגענט מיט ראפאלעסקאן פלוצים אט דא  ,אונטער דער ערד .נאר
ער האט בעהאלטען זײן פרײד ביי זיך אין הארצען  ,זיך געמאכט
קאלטבלוטיג און א זאג געגעבען תמ׳עװאטע צו ראםאלעסקאן:
— אז אזא פויגעל ,װי איהר ,פאהרט אוגטער דער ערד ,הײנט
װאם זאלען מ י ר שוין זאגען  ,פראסטע בשר-ודאסען פון די קאבצע-
ניװקעס ?
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קאפיטעל זעקס און זיבעציג.
אי ,

אמעריטשקעז

אויב מוראװטשיק האט געפונען פאר נויטיג צו פערבארגען פון
זראפאלעסקאן זײן שמחה  ,האט ראפאלעסקא פאר מוראװטשיקען ארױם-
געװיזען גאנץ אפענטליך זיץ צופרידענהײט און זײן פרײד ,װאס ער
האט זיך בעגעגענט מיט זײן נײעם בעקאנטען.— האללא ! האו-דאו-או-דאו !  -האט ראפאלעםקא אויסגערופען מיט
א פרײד אויפ׳ן אמעריקאנישען שטײגער און האט איהם אויםגעצויגען א
הדזנד  —.גוט  ,װאס מיר זעהען דך  .גאט אלײן האט אײך אהער גע-
בראכט  .איך דאיף אײך טא ^ האבען.
— מהכתיתי  ,הנני— איך בין אנגעברײט !— האט איהם מוראװ-
טשיק אזאג געגעבען תמ׳עװאטע קאלט  —.װאוהין װעלען מיר געהן,
כדומה למשל נאפרימערף
— אין ערגיץ ניט —,זאגט ראםאלעסקא און זוכט מיט די אויגען
א פלאץ אויף צוצוזעצען זיך  - .אט איז א באנק  .דא װעלען מיר א
ביסעל שמועסען.
— אט דא טאקי אונטער דער ערד?
— אט אד טאקי אונטער דער ערר.
— טא ! אז אײך איז ליעב  ,איז מיר ניחא.
אין בײדע האבען זיך אראבגעלאזט אויף דער באנק און גיך
האט זיך פערבונדען בײ זײ אגעשפרעך  .גערעדט האט אײגענטליך
ראפאלעסקא  ,און שלום -מאיר מוראװטשיק האט איהם געקוקט אין יד
אויגען ארײן און געהערט מיט קאפ  .אמאדנעם כח האט אין זיך אט
דער מוראװטשיק  .מיט קײנעם װעט איהר אײך ניט קענען אזוי גיך
ניעפרײנדען ,אזוי װי מיט איהם  ,װערען א מחותן  ,א קנעפעל שבקנע-
.פעל ׳ און פערטרויען איהם ,װאס אויף דער נשמה  .דאפאלעסקא  ,װײ-
ל] נ £יזו=
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ניגסטענס  ,האט זיך געפיהלט מיט איהם אסך נאהענטער  ,װי מיט א
ברודער  .הײנט האט ער זיך א מעלה  ,אט דער מוראװטשיק  :מע בע-
דארף מיט איהם קײן סך ניט רעדען  .װערטער זענען לחלוטין איבע-
ריג  .ער קוקט אויף אײך מיט זײנע ממזרישע אויגען און טרעפט,
װאס בײ אײך אויפ׳ן הארץ טוט זיך  ,און חאפט ארויס בײ אײך די
װערטער פוג׳ם מויל  .אמחיה  ,אפערגעניגען מיט אזא מענשען!
— איהר בעדארפט מיר קײן פינגער אין מויל ניט ארײנלײ-
גען  —,האט מוראװטשיק אונטערגעזשומזשעט מיט זײן מאנאטאנער היי-
זעריגער  ,נאר גלאטער שטימע צו ראפאלעסקאן אין אויער ארײן —.
גלויבט מיר  ,איך פעדשטעה די זאך ארום און ארום  .איך ײעל עם
אײך זאגען  ,אויב איהר װילט  ,װי פון אסדור  :מע זאל בעהיט און בע-
שירמט װערען פון אגוט אויג  ,עם מאכט זיך אמאל מיט נאשבראט,
אזינדיגער מענש  ,מע פאלט ארײן  ,אמײדעל איז איצר-הרע  ,און
אמאל איז מען אלײן ניט שולדיג גאט די נשמה און דעם רוח א
גאנג  ,געה זײ אנביא  ,אז סט׳זיך אויםלאזען מיט א ״יאטעל״  ,װי
זאגט ער  ,האלט זיך מיט דער באמבע  ...אין אמת׳ען אבער איז דאם
נישט פאר אײך און גישט פאר איהר און נישט פאר אײך בײדען,
איהר מײגט  ,זי פערשטעהט דאם ניט ? זי פערשטעהט דאס אלײן בע-
סער פון אונז אלעמען  ,גאט זאל מיר אזוי געבען גליק און הצלחה.
בײ אונזער העלד האט זיך בײ די װערטער אראבגעקויקעלט א
שװערער שטײן פונ׳ם הארצען  .ער האט ארויסגעזעהען  ,אז אלע זײ-
גע רײד מיט אלע זײנע הקדמות  ,התנצלות און פערענטפערעכצען זע-
נען גאר געװען איבעריג  .מוראװטשיק האט ניט נאר בעװיזען אװי-
דערשטאנד  ,ניט גאר אנגענומען זיך די קרױודע פון דער געפאלענער
זלאטקע נעבאך  ,נאר אדרבה  ,נאך זײנע רײד קומט אויס  ,אז זלאט-
קע אלײן יאגט זיך גאר ניט אזוי שטארק נאכ׳ן שדוך  .אום נאך מעהר
צו בערוהיגען אונזער העלד  ,זאגט צו איהם מוראװטשיק:
  -פון װאנען  ,מײנט איהר  ,פאהר איך דאס אצינד ז טאקי פיןדארטען  .געװאלט איבערגעבען איהר אײערע װערטער  ,װאס איהר
האט מיר געהייסען  .װײנט זי  :װאס בין איך ,זאגט זי  ,פאר אגלײ-
כען מיט איהםז ער איז  ,זאגט זי  ,הײגט אזוי אין די פעדערן,
װער װײםט  ,װאו ער קאן זײן מארגען  ,למאי זאי זיך מיר דאכטען,
אז איך בין בײ איהם אײן אנגעהאגגענע  ,אײן אײנגעבעטענע? ~ איהר
הערט װערטער?

גע־ונד.

ראפאלעסקא איז געריהרט:
— טאקי באמת?
_ װאם-זשע  ,איך װעל אײך אויסטראכטען אוים׳ן הימעל א

יאריד ז

— נײן  .איך מײן ניט דאס  .איך מײן  ,אט די װערטער האט
זי אײך טאקי געזאגט?
—איך זאל
אזױ
האבען
גליק
און
הצלחה
.
איהר
װײסט דען,
װאס פאר
אכשר׳ע
נשמה
דאם
איז
?
אכפרה
אכצעהן
פרימאדאנעס .׳
אויף
ראפאלעסקאס
אויגען
בעװײזען
זיך
טרערען  .נאר ער
פערשטעלט זײ פאר זיין גייעם םרײנד  .און זײן נײער פרײנד מו-
ראװטשיק האקט װײטער:
— אהין-אהער ,
איך
זעה
,
דאס מײדעל רעדט װי א בר -דעת,
טראכט איך מיר  :אפשר ביזט דו גערעכט  .און רוף מיך אן צו איהר
אזוי  :הער -זשע אויס  ,נשמה׳נױ  ,זאג איך  ,די מעשה דערפון איז
אזוי  :דער בחור  ,זאג איך  ,האט געמײנט מעהר ניט אז דײן טובה,
זאג איך  ,און די טובה פון דײן קלײנעם נפש׳על  .נאר װיבאלד  ,זאג
איך  ,אז ביי דיר איז דאם ניט אי-אי-אי  ,איז אויך די אײגענע
מעשה  .נויטען  ,זאג איך  ,װעט מען דיך ניט און מיט גװאלד װעט
מען דיך ניט שלעפען  .אי װאסף דאם יאטעל ? דארפסט דו זיך  ,זאג
איך  ,ניט זארגען  ,דארפםט געדענקען  ,זאג איך  ,אז ער איז ניט
קײן אבי-װער  ,קײן בחור׳ל פון דער גאם  ,און אפערדיענער איז
ער  ,קײן ע־ן-הרע  ,אשענער  ,װעט ער מסתמא זעהען  ,זאג איך,
בעװארענען דיך  ,װי עם געהער צו זײן  ,דיך און דאס קינד  ,זאג
איך  ,און אפילו די מאמע  ,זאג איך  ,װעט אויך ניט דארפען אנקו-
מען חלילה צו לײטען  .ובפרט  ,זאג איך  ,דו בלײבסט ניט אלײן.
איך בין  ,זאג איך  ,נאך אויך ניט געשטארבען  .איך בין  ,זאג איך,
געװען מיט דיר  ,מיט דיר װעל איך בלײבען  .װער  ,זאג איך  ,האט
דיך אהער געבראכט צו פיהרען  ,אז ניט מוראװטשיק ? װער  ,זאג איך,
האט דיך פערשריבען אויף זײן נאמען בײם שיף אראבגעהן  ,אז ניט
מוראװטשיק? לאז זיך דיר דאכטען  ,זאג איך  ,עלעהײ דו ביזט שױן
מײנע און איך בין דײנער  ,און װאם מאכט דאם אוים? און טאמער
װעט דאם האלטען דערבײ  ,קאן מען אין אמעריקא אויך קריגען פיער
שטייקענס ,און שלום-מאיר מודאװטשיק געמט און זאגט אב דעם פדת
משה וישראל און— א גוטען טאג  .און איך אלײן  ,װי איהר קוקט מיך
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אן  ,בין ניט שטארק װײט דערפון  .ערשטענס  ,מצד רחמנות  .נעבאך
איתומה  .און והשנית— אײן עהרליך קינד  ,אשטילע טױב  .אי ׳ די
קשיא  ,װאס װעט זײן מיט׳ן פיםק? איז גאט אפאטער  ,און װי גע•
זאגט  ,איהר װעט מםתמא אויך ניט פערגעסען ...
— פערגעסען ?— ראפאלעסקא האט אנגעחאפט מוראװטשיקען בײ
דער האנד  .ער זאל זיך ניט שעמען פאר זיך אלײן  ,װאלט ער
איהם ארומגעהאפט קושען —.איך קאן מיך מיט אײך אפילו צושרײבען,
אויב איהר װילט.
— צו װאס איז דאס צושרײבעניש? איהר װעט אונטערשרײבען
אפאר װעקסעלעך און אײן עק  ,טאקי אויף מײן נאמען ,הײנט אויפ-
דערנאכט  .איך װעל בײ אײך זיין  ,װעל איך אײך שױן ברענגען
אלםדינג  .איצטער קעהרט איהר דאך מסתמא ערגיץ װעלען געהן?
ראפאלעסקא איז געװען אזוי ארײנגעטאן אינ׳ם שמועס  ,אז ער
האט גאר ניט בעמערקט  ,װיפיעל מאל די שטאלענע שלאנג מיט די
עלעקטרישע אויגען איז דורכגעלאפען פארבײ זײ  ,ארויסגעװארפען
שטראמען און ארײנגעצויגען שטראמען  .די װײזערס פונ׳ם זײגער הא-
בען זיך קוים אנגעהויבען דערנעהענטערן צו דרײ  .אין אשעה ארום
בעדארף ער שוין זײן דארטען  .דאס װארט ״דזןרטען״ האט איהם א
בריה געגעבען אין הארצען  .ער האט זיך זעהר פרײנדליך אבגעזע-
גענט מיט מוראװטשיקען  ,ארײנגעחאפט זיך אין אײנע פון די לאנגע
װאגאנעם און אין אהאלבע מינוט ארום האט איהם אײנגעשלונגען די
אונטערערדישע פינסטערניש.
—שלום-מאיר  ,דו ביזט אלל-רייט  —:האט מוראװטשיק א זאג
געגעבען צו זיך אלײן און גענומען ארויסקוקען אויפ׳ן אנדעדן טר־ין—.
אזא יאהר אױף מיר  ,װאס פאד אלאנד עס איז אט דאס אמעריטש-
קע  .נו  ,ןןמעריטשקע!
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קאפיטעל זיבען און זיבעציג •
צװישען חױת.
דער ארט  ,װאם ראזא ספױואק האט בעשטעלט םאר איהר גע-
ליעבטען דאפאלעסקא  ,איז געװען דער פארק פונ׳ם זאאלאגישען גאר-
טען  ,װאס איז װינטער נישט אזוי שטארק בעזובט װי זומער  ,און
מע קאן דעריבער דארט גאר פרײ שפאצירען און כמעט מיט קײנעם
זיך ניט בעגעגענען  ,אויסער מיט די חױת  ,װאם שטעהען אײנגע-
שפארט אין זײעדע שטײגען.
געקומען איז אונזער העלד צום אבגעשטעלטען פלאץ  ,נישט קו-
קענדיג אויף זײנע אבהאלטענישען אינ׳ם דאזיגען טאג  ,דאך מיט גו-
טע אנדערהאלבען שעה פריהער פאר דער צײט  .און װאם ער האט
איבערגעלעבט אין די אנדערהאלבען שעה  ,שפאצירענדיג צװישען די
חױת  ,פון שטײג צו שטײג  ,האט ער זיכער ניט איבערגעלעבט אין
אלע זײגע ױנגע יאהרען פון זײן נע -ונד זײן אויף דער װעלט  .די
װיכטיגקײט פון דעם מאמענט  ,צו װעלכען ער שטרעבט יאהרען מיט
יאהרען  ,איז שוין אלײן געװען גענוג  ,אז דאס הארץ זאל איהם
קלאפען װי אהאמער  ,און אלײן זאל ער ציטערן װי אלולב  .און
דערצו זענען איהם ארויפגעקומען אויפ׳ן קאפ אלערלײ װילדע מחשבות
און משונה׳דיגע געדאנקען  ,שװארצע  ,טרויעריגע געדאנקען  ,אײנער
טרויעריגער פונ׳ם אנדערן  :װער װײסט  -האט ער זיך געטראכט —
אויב זי װעט גאר קומען? און אז זי װעט קומען — װעד װײםט  ,מיט
װאם זי װעט קומען? װער װײסט  ,װאס עס טוט זיך בײ איהר מיט
די ״גאלדעגע קײטען״  ,אויף װעלכע זי האט איהם אנגעװאונקען אין
איהר בריעף? װער װײסט  ,װאס בײ איהר האט געקענט פארקומען
אין דער לעצטעד מינוט פאר אסצענע מיט גרישא םטעלמאך? . . .אלם-
דינג  ,װאו נאר עם איז פארהאן ערגיץ אײן אומעטיגער געדאנק 8 ,
■
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םינסטערע מחשבד , ,ןןײנגעהילט אין שװארצען  ,איז עס געקראכען צו
איהם אין קאפ ארײן  .און װיפיעל ער האט ניט געטריבען פון זיך
די דאזיגע טונקעלע מחשבות  ,און װיפיעל ער האט דך ניט געפלײסט
בײצוקומען זיך  ,האט זיך איהם ניט אײנגעגעבען  ,ער זאל זײן רו-
היג  .רע האט געפיהלט  ,אז עם טרעט אײן אװיכטיגער מאמענט,
דער סאמע װיכטיגסטער אין זײן לעבען  ,און נישט װילענדיג האט
ער זיך פערטראכט אויף דעם  ,װאס ער האט נאר -װאס אבגעארבײט
מיט אט דעם מוראװטשיקען— װי אזוי ער האט איהם נאר -װןןס פער-
קויפט בידים די גאט -די-נשמה-שולדיגע זלאטקע  ,איבערגעגעבען זי פון
האנד צו האנד  ,װי מע גיט איבער א זאך  ,א שקלאף  ,א קנעכט  .און
צו װעמען ? צו א מענשען  ,װאס ער קען איהם ניט און װײס איהם
ניט  .און װען ? נאכדעם װי ער איז ערשט הײנט אינדערפריה גרײט
געװען לויפען צו דער ארעמער זלאטקע  ,פאלען איהר צו די פיס,
שװעדען איהר  ,אז ער איז איהרער  ,איהדער אױף אײביג? ! און עם
דאכט זיך איהם אויס  ,אז עמיצער שעפטשעט איהם אין אויער ןןרײן
שטילערהײד  —:קין ג— קין !— קין ! ...
ראפאלעםקא פערטיעפט זיך
נאך
װײטער
אין
זאאלאגישען גאר-
טען  ,צװישען די חױת  .ער װאלט װעלען אנטלויפען פון זיך אלײן—
קאן ער ניט  .ער װאלט װעלען אויסמעקען  ,אבװישען דאס גאנצע
פערגאנגעגע פון זײן לעבען— קאן ער ניט  .אדרבה  ,עם ליגט איהם
פאר די אויגען אזוי קלאר און דײטליך מיט אלע זײנע גרויםע און
קליינע פערברעכענם  ,מיט אלע זײנע ארטיסטישע שטרעבונגען און אי-
דעאלען  ,און  ,װי םון אײן אפען בוך  ,לײענט ער דעם סך -הפל,
װאם ער אלײן האט זיך אונטערגעפיהרט  ,און דעם פםק-דין  ,װעלכען
ער אלײן האט זיך ארויםגעגעבען  :אלם מענש איז ער אפערברעכער,
אקין  ,אקין  ... :אלס ארטיסט איז ער קלײן און נישטיג  ,ארומגע-
רינגעלט מיט קלײנע מענשעלעך  ,אײנגעטונקען אין פאלשע רעקלא־
מעם  ,פון אויבען ביז אראב בלאף און בלאף און בלאף .׳ ...אסך װא-
םערן װעלען נאך אבלויםען  ,אסך קרבנות װעלען אויפגעבראכט װע-
רען  ,אםך מזבחות װעלען חרוב װערען _ און נאך װעט ער שטעהן,
װי איצט  ,אין דרויסען פון דער זײט טיר פון יענעם הײליגען טעמ•
פעל  ,װאוהין עס רײסט זיך פון קינדװײז אויף זײן ױנגע  ,נאר שוין
צעװעהטאגטע נשמה ...נאר שא ! װער געהט עם? ...ער דערפיהלט ,װי
דאם הארץ האט זיך איהם אבגעשטעלט  .די אויגען זענען געװזןרען
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:ברײט און קײלעכיג׳ אט -אט שפרינגען זײ ארוים  :ניט שוין-זשע ז
.ניט שוין-זשע ? ער קוקט זיך איין נאך שטארקער  .אקעגען איהם
שנײדט זיך א מיטעלמעםיגע פיגור פון א בילד-שענע פרוי  ,װאס ניט
זי געהט  ,נאר זי שװעבט  ,טראגט זיך אין דער לופטען  .ניט שוין-
זשע איז דאס ״זי״?...
יא  ,דאס איז געװען ״זי׳ •
עס האט זיך נאך ניט געטראפען אויף דער װעלט  ,אז מיר
זאלען בעגעגענען אין א מענשען דעם  ,װעלכען מיר האבען ערװאר-
טעט  ,און געפינען אין איהם דאס  ,װאס מיר האבען ארויםגעקוקט צו
געפינען  .עס איז ניט געװען די ׳ װעלכע ראפאלעסקא האט זיך פאר-
געשטעלט אין זײנע חלומות  .עם איז ניט געװען ניט די רײזעל,
װעלכע ער האט געקענט אין האלענעשטי  ,און ניט די ראזא״ װאס
ער האט זיך געמאלט אין זײן פאנטאזיע  .א גאנץ אנדערע האט ער
פאר זיך דערזעהען  .זי האט איהם אויסגעיויזען א סך גרעסער און א
סך עלטער און אנדערנ  ,דנדערש  ,אנדערש  ,װי ער האט זיך פאר-
געשטעלט  .צו ערנםט  ,צו שטרענג און צו קאלט האט זי ױך איהם
אויםגעװיזען אין דער ערשטער מינוט  ,װאם ער האט זי דערזעהען,
נאר די אויגען זענען געװען דיזעלבע מאט -שװארצע פײעריגע ציגײ-
נער -אויגען.
אויך ער האט אויםגעזעהען אין איהרע אויגען נישט דער רא-
פאלעסקא  ,װאם זי האט זיך פארגעשטעלט אין איהרע חלומות  ,אוןבישט דער לײבעל  ,דעם נגידם ױנגעל  ,װעלכער איז פערבליבען בײ
איהר אין זכרון פונ׳ם חדר  .אינגאנצען  ,אינגאגצען פערענדערט  .גישט
פערענדערט האבען זיך נאר זײנע אויגען  ,זײנע גוטע בלויע מילדע
.אויגען  .א מינוט זענען זײ אזוי געשטאנען אײנס אקעגען דאס אנדע-
רע ,אהן א װארט אויםצורעדען און נישט צו ריהרען מיט אײן אבר.
עם האט אויסגעזעהען  ,אז בײדע לײענען אויף זײערע געזיכטער ראם
גאנצע פערגאנגענע  ,אז בײדע װילען געפינען אין זײערע אויגען די
געשיכטע פון זײער ױגענד  ,װאס איז אװעקגעגאנגען פאר זײ אזוי
נישט פרײליך  ,אין דער פרעמד  ,אין זײער גרױסען נע-ונד זײן אויף
דער װעלט  .דאס אלעס האט אבער מעהר ניט גענומען װי א מינוט.
אײן מינוט  .באלד האט זיך בעװיזען אויף איהר פנים א שמײכעל,
§7ס ערשטע שמײכעל  ,און ער האט דערפיהלט  ,אז זײן הןזרץ האט

שלום־עלינם.

א צאפעל געטאן און עס האט איהם א ציה געגעבען צו איהר װי £
מאגנעט.

דער טאג איז שוין לאנג אויסגעלאשען  .די זון — אונטערגעגאנ-
גען  .אויפ׳ן הימעל שעמערירען שטערען  .די לבנה איז ארויסגעשװאו-
מען  .אונזערע בײדע ױנגע העלדען  ,לײבעל ראפאלעסקא און רײזעל
ספױואק  ,זיצען נאך אלץ און רעדען און רעדען  .זײ דערמאנען
האלענעשטי  ,דאס ױדישע טעאטער  , ,גאטם גאם׳  ,די שרפה  ,ך״׳
בלאנזענדע שטערעז ...

נןז  .ו נ ד .

פפילאג.
בריעף.
1.
צון

מאיר

ססעלמאך צו

זײן

גוטען

פרײנד.

אט אזוי איז דאס  ,ברודער  ,פרעגט נישט קײן קשױת ..
ס׳איז  ,װי זאגט ער  ,א װעלט מיט װעלטעלעך  .נאר גארניט  .נעחיי־
בי װאלטען זײ זיך צוגאנגען און אײן עק  .עם מאכט זיך  ,א שדוך
װערט אויס שדוך— װאס זאל מען טון ? איז נײן  .אי אוים שדוך אי
גוטע פרײנד איז מען  .נאר װי אזוי מײנט איהר גוטע פרײנד ? גוטע
פרײנד צו גוטע פרײנד איז ניט גלײך  .מע שרײבט זיך בריװלעך
אײנס דאס אנדערע אלע װאך  .און נישט נאר מיט ראזען אלײן.
מיט איהם  ,מיט איהר לאנדסמאן  ,שרײבט ער זיך איבער  ,מיט דעם
ראפאלעסקאן הײסט עם  .פון זינט די צװײ האבען זיך דערקענט,
מײן גרישא מיט דעם ראפאלעסקאן  ,איז מען געװארען אײנס צום
אנדערן צוגעזאטען  ,נפש אחת  ,און מע האלט אײנס פונ׳ם אנדערן
אײן עולם ומלואה  ,אז מע שמועסט ״לױבאװ״  -איז דאך ניט שײך!
נו  ,װאס זאגט איהר דערויף ? װאלט נאך געװען דאס אלײן  ,איז
אויך גארניט  .װי זאגט איהר  ,אז דיר איז ליעב  ,איז מיר ניחא.
איז אבער דער בזױן פאר לײטען  .און װער איז שולדיג  ,אז ניט איך
אלײן ? װארום איך זאל זײ ניט געװען ברענגען דעמאלט אין ױדי-
שען טעאטער אויף דעם ראפדלעםקאס בענעפיס  ,װאלט דאך גארניט
געװען  ...און נאך אלעמען דארף מען אננעמען א פולען מויל מיט

שלום׳עליכם.

װאסער — און פתח שין שא ! איהר װאלט ייעיען ,װאס פאר א פליאט-
קעס
עם טראגען זיך איבער דער װעלט  .מע זאגט  ,אז צװישען רא-
זען
מיט
אט
דעם
חברה-מאן ראפאלעסקא איז אײן אלטע געשיכטע,
א
פערליעבעניש
פון װײס איך װען אן  ,גאך פון די קינדער  -יאהרען,
און
ניט
הײנט-מארגען שטעלט מען חופה  ...דערצעהל איך דאס מײן
גרישען  ,לאכט ער  :״נארישקײטען  ,זאגט ער  ,ראזא װעט ניט חתונה
האבען פאר ראפאלעםקאן קײנמאל ניט  ,איהר הערמ ? ק י י נ מ א ל
ני
ט ! ׳ הײנט געה דערגעה א טאלק  .און דא הערט מען זיך אן
אזעלכע
מימרות
און
דבורים
,
װאם
מע קאן חלש׳ען  .גענוג ס׳איז
ביטער אויפ׳ן הארצען  ,קומען זײ צו געהן און זאלצען אויף די
װאונדען .י הערט איהר  ,װאס איך װעל אײך זאגען  ,ליעבער פרײנד ף
ױדען זענען א קלײגע אומה  ,נאר א פאסקודנע .י  ...און אז איהר װעט
מיר
שרײבען  ,זאלט איהר מיר שרײבען קײן לאנדאן  ,װי איהר האט
מיר
געשריבען בױ אהער  ,און האט קײן פאראיבעל גיט  ,װאם איך
האב
אײך אנגעדולט א קאפ  .מע רעדט זיך אויס דאס הארץ פאר
א גוטען פרײנד  ,מײנט מען  ,ס׳װעט װערען גרינגער.
פון מיר אײער פרײנד  ,װאס איז צודרעהט און צופלאכטען און
.ןןנגעדרודעלט אויף דער גאנצער װעלט,
מאיר
םטעלמאך״.
2.
םון

שלוט  -מאיר

מוראװטשיק צו

אלבערט

שטשופאק.

 .. ..אט דא האםטו דיר דײן פיפצעריק עך האב דעך אין דער
־ערד
מיט די בײנער עך בין באריך אשעם אימשטאנד אצינדערט אלײן
דיר
אויסלײהען
א
פיפצעריק
אויב
דו
בעדארפסט האבען געלד און עך
שרײב
דיר
אז
דײן
כאזעגס
מײדעל
איז פין זינען פאר גרויס ראשקעס
האט זי זעך באװארענט מיט צװײ כאסאנעם און װײם גיט פאר װעמען
זאל
זי פריהער כאסענע האבען זי זאל מעך פאלגען װאלט זי בעדארפט
שטעלען
כיפע
מיט
בײדע װארום אט דער גרישא םטעלמאך איז אנגע-
שטיפט מיט געלט אין דער צװײטער כאסען האב עך דיר שוין גע-
שריבען איז אט איענער יאט פון האלעגעשטי ראפאלאװיטש װאס
ןוצינד הײםט ער מיטן הײליגען נאמען ראפעלעסקע און איז שטארק
2=3£ופ
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אין די פעדערען װארום די אײגגלענדער האבען איהם איבערחמאליעט
און באשיטען איהם מיט רענדלעך פון קאפ ביז פיס און עך
צו זיך
דיר אז עך האב נאך ליםאטע קײן שום געשעפט עך קוק נאך
שרײב
טעאטערל דאס הײסט ניט קײן טעאטערל נאר א װאדעװיל הײזעל
א
זעך מאכען אין גלײכען געלט װאלט עך אפדינגען און װאלט
םזאל
גוטע ביזנעס חאטש דאם ױדישע טעאטער דארף עך דיר זא־
געמאכט
גען גאנץ אפענטליך איז דא אין אמעריטשקע אביסעל קאלי געװארען
האט שוין גאר אנגעהויבען אראפברענגען פון בערלין די בעסטע
מע
דײטשע אקטיארען און מע צאהלט זיי אין טאג אריין אמעריטשקע
א קלאג צו קאלאמבעםען נאר ביז עפים װאס מײן עך אז מע
גאנעװ
נאך מיט דײן קאל מעקאדעש אויסנעמען אין אמעריטשקע בעחען
קאן
שרײב עך דיר אלבערט אויב דו וױלםט טו א שפײ אויף ריםענלאנד
קום צו פאהרען װעלען מיר מאכען שיטפעס און אז ניט ליג אין
און
דער ערד און באק בײגעל מיט אכטעגקספאל
מודאװ״שיק׳ .
שאלעם מייער
שאקאכטי אקערשט בין עך געװארגעװארען א נײס
*איקער
אז דו הערםט עם נעמםטע אײן די קאפורע באלד אויפ׳ן ארט
װאס
א מאנםע געדענקסט דאך אונזער האצמאבען װאס עך האב דיר
הער
געשריבען פון לאנדאן איז ער זעך מעיאשעװ האצמאך הײםט
שוין
מאכט א שטארב בארעך דײן צימעס און לאזט איבער א
עם און
זלאטקע הײסט זי א מײדעל א צאצקע חאטש מיט א כע-
שװעסטערל
עך האב זי טאקי שטארק אין זינען געהאט שירשיר ניט גע-
םארען
כאסען קאלע לאזט זיך אבער אויס א מאנסע אז זי האט גאר
װארען
װי מע דערצעהלט טרעף פאר װעמען זאלסט זײן מיט צעהן
כאסענע
קעפ װעםטע א מאקע טרעפען טאקי פאר אט איענעם כעװרעמאן
אימאך שעמאי זאל ער װערען און װער מײנסטע לײגט
ראפאלעסקע
אײן די װעלט פאר איהר אלץ זי טאקי רײזעל מײן איך דײן
אזוי
מײדעל די מעשיגענע גאט זאל מיר אזוי געבען גליק און
כאזענס
האצלאכע געה דיכט זיך גאר אויף אזא שלאק נו זאג אלײן דארפסטע
ניט באגראבען דארטען װי קײראך נײן אײלען אין דער ערד װי
זיך
עס װינצשט דיר פון טיפען הערצען מיט אכטענקספאל
מוראװטשיק״.
שאלעם מייער
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3.
םון

ברײנדעלע

קאזאק צו

הענריעטא

שװאלב.

און
שרײבט מיר ארויס ,נשמה׳נױ  ,אלסדינג  ,װי געהט עס
אײך דארט אין
דעם גײעם ארט  ,אין יאהאניםבערג ? איך האף  ,או
איהר זענט
אלל־רײט ,װארום װאס געהט אײך אב  ,קײן בײז אויג ?
אלע זאגען
,
אז
ער
איז
א
פיעלפאכער מיליאנער און אז ער האט אײך
געקויפט
אזוי
פיעל
דיימאנטס
מיט
ברילאנטען  ,אז נאר א ראקקעפעלער
קען
זיך
פערגינען
אזוי
פיעל
צו קויפען  .איהר קאנט אײך גאר ניט
פארשטעלען
,
װי
אזוי דאס האט מיך געפרעהט  .װןןרום װער װײםט
נאך אזוי פיעל ,
װי איך  ,װי אזוי איהר האט זיך נעבאך געפלאגט
דאס גאנצע
לעבען בײ אײערע ברידער  .און אפילו די לעצטע צײט,
אז איהר האט
שוין אנגעהויבען פערדיעגען שען געלד און מאכען א
לעבען  ,האבען
זײ אײך אויםגעקאכט דאס װאסער  .אײנער מיט גוטען,
דער אנדערער
מיט בײזען  .איך װיל אויף זײ קײן שלעכטס ניט רע-
דען  ,זײ זענען
דאך אײערע ברידער  .נאר כ׳לעבען  ,זײ זענען ניט
װערט אײער
מינדסט
פינגערל
.
איך דארף אײך ניט חנפ׳ענען און
װיל זײ ניט
שימפען
,
נאר
,
כ׳לעבען ,זײ מעגען בײדע זײן די פפרה
פאר אײער
מינדעסטען
נאגעל
.
און װער שמועסט אײער ניסעל מיט
זײנע זיםע
ריידעלעך
און מיט זײנע שבועות  .גאט מעג זיך מיט איהם
רעכענען ,
װי
ארענטליך און לײטיש ער האט זיך מיט מיר בעגאנגען,
אזא
יאהר
אויף
אלע מאנסבילען  ,רבונו של עולם  ,און אזא מזל אויף
איהם
אלײן
.
מאלט אײך  ,ער האט דאם זײגיגע  .ס׳איז א סבדה ,
אז ער װערט
אויסגעריסען אויף זײנע יאהר און מעג  ,איך מיין טאקי
אײער ברודער
ניםעל  .זינט די קאמונע איז זיך צוקראכען  ,האט ער
שוין
איבערגעדיענט
אלע
עבודה
זרות
,
דורכגעפאלען מיט אלע זײנע
קאמבינאציעס
.
איצט
האט
ער
א נײע קאמבינאציע  .ער האט דער-
טאפט ערגיץ א
ױדען מיט א מאדעל פון בית-המקדש  ,געמאכט פון
פאפיר  ,און
קלעפט
אפישען איבער גאנץ גױ-יארק  ,און װעט מםתמא
בעגראבען
װערען
מיט דער קאמבינאציע ,גלײך װי מיט אלע קאמבי-
נאציעס .
גאט
מעג איהם צאהלען פאר אײך און פאר מיר און פאר
כל
ישראל
.
אײער ברודער איזאק איז שוין א גאלד אקעגען איהס,
אבװאהל דער
רוח האט איהם אויך ניט גענומען  .אויך א גוטע נשמה.
װאם דער
רעדט
אוים
אויף
אײך
,
זאל
עס גאר פאלען אין ים ארײן.

נמ׳ונד.

אײך אלײן פערקויפט פאר געלד און אז
ער זאגט  ,אז איהר האט
מיט  . ..איך װיל גאר ניט גאכזאגען זײנע װער-
אײער מאן האנדעלט
װאס ? איבערן װיסטען דאללאר  .איך װאלט
טער  .און אלץ איבער
איהם פערשטופען דאפ מויל תיט א פאר
אײך געראטען ,איהר זאלט
אויםציהען דא אין מיטען גאס  ,װעט איהם
דאללאר  .ער מעג זיך
װער װעט זיך אויף איהם ארומקוקען ? דער
קײנער ניט העלפען .
װי לאנג קרענקט זי  ,די חזנ׳טע זײנע מיט
״לאמזשער סאלאװײ״ ?
זי האט שוין אראבגעװארםען דעם געלען פאריק
איהרע רויטע האר !
א גאנצע מיסעם  .א קלײניגקײט ! איהרע קינדעד,
און איז געװארען
גאלד מיט לאפעטעס  .א מדינה װי א קדחת:
זאגט מען  ,שארען דא
רעכט זיך  ,אז א לאמזשער חזן װעט קו־
װעמען עס חאפט אן  .געה
מיט א חאליאםטרע פיקערם  ,װעט מען איהם
מען צו פאהרען אהער
האט אין זיך אט דער חזן אקוראט אזוי פיעל,
אבגילטען  .און ױשר
 .אײערע ברידער זאלען זיך פאר איהם
ױיפיעל א רוסישער קאזאק
זײ א םענט ניט געבען  .װאס דארפט איהר מעהר?
אויםציהען  ,װעט ער
האט זיך אויסגעבראכט אויף איהם מיט דער
מיסטער קלאמער  ,װאס
זײ אראבגעבראכט און צונויפגעשטעלט די קא־
משפחה  ,ביז ער האט
געקראגען אויף הוצאות אװעקצופאהרען צו-
מונע  ,איצט האט ער קוים
און װײסט איהר  ,װער עם האט איהם אויםגעלי-
ריק קיין לאנדאן .
אז איהר װעט זײן מיט אכצעהן קעפ״ װעט
הען די פאך דאללאר ?
 —.דוקא אט דער שלים-מזל מודאװטשיק ,װאס
איהר אויך ניט טרעפען
טײערע פארעל  ,אײער געװעזענעם חתן מיט
האט צונויפגעפיהרט דאס
אצינד פערריסען די נאז  ,א שרעק ! מיט׳ן
דער זינגערין  ,װאס האט
 ,איז זי זיך שוין ,דאנקען גאט ,צוגאנ־
ערשטען חתן  ,מיט סטעלמאכען
א גרויסען םקאנראל דערצו  .דער אלטער סטעלמאך,
גען  ,און נאך מיט
זיך לאדען מיט איהר ,האט אבער דער זוהן
זאגט מען  ,האט געװאלט
צתת אויף זייער קאפן אויף װיםיעל דא איז
נישט דערלאזט  .מײנע
אזוי האב איך געהערט דערצעהלען .װאם איך
אמת— װײם איך ניט .
פערקויף איך  .צוקאפענס בין איך ניט געשטא-
האב געקויפט— דאס
 ,מיט אײערן הייסט עס  ,איז זי זיך שוין
נען  . ..און מיט יענעם
מע זאגט ,אויף אײביג .די בײדע האבען זיך,
אויך צוגאנגען  ,און ,װי
צעװערטעלט  ,און טרעפט איבער װעמען ? איבער
זאגט מען  ,שטארק
האלצמאנס שװעםטערל .דעם אמת געזאגט ,האב
זלאטקען טאקי ,איבער
מיטגעהאלפען  .איך האב איהר אגגעשריבען א בריעף,
איך דא ניט װעניג

גאנץ אפענטליך אױסגעלײגס פאר איהר דעם אמת  ,אוירגעשריבעך
אלםדינג  ,װאם מיר איז געלונגען ארויםצובעקומען פון אט דעם אפע-
ריםט מוראװטשיק װעגען ראפאלעסקאס ראמאן מיט האצמאכם שװעם-
טערל  ,און חאטש איך האב ניט געהאט די זכיה ,זי זאל מיך צולא-
זען צו זיך ,פונדעסטװעגען װײם איך אלסדינג  ,װאם דארט קאכט זיך...
איך װײם ,צום בײשפיעל  ,אז ראזע אליין מיט איהר אײגענעם כבוד
איז געװען מיט אבעזוך ביי האלצמאנס שװעסטער זלאטקען און האט
שטארק אנגעקװאלען פונ׳ם כשר׳ן קינד  ,װאס יענע האט געהאט פון
ראפאלעסקאן  ...װײטער װײס איך ,זא ראפאלעסקא איז ארײנגעטרא-
טען אין אײנעם פון די גרעםטע היגע אײנגעלשע טעאטערם ,נאר מים-
טער ניקעל  ,װאס האט מיט איהם א קאנטראקט אויפ׳ן גאנצען םעואן,
האט געפאדערט אזא גרויםע סומע  ,אז אםילו ראפאלעםקא  ,װאס פער-
שטעהט אזוי אין געלד ,פונקט װי איך אין בדיליאנטען  ,האט שיער
דעם שלאק ניט בעקומען  .נאר דא איז װידער אויסגעװאקםען ראזע
און האט געזאגט ,אז זי נעמט דאם אויף זיך  .װי געפעלט אײך אזא
מעשה? אייף װיפיעל דא איז אמת— װיים איך ניט  .װאם איך האב
געקויפט— דאס פערקויף איך .צוקאפענס בין איך ניט געשטאנען  ...נאר
איהר דארפט זײ ניט מקנא זײן ,לױבענױ  ,כ׳לעבען ,איהר האט זיי
אלעמען אין דער ערד  .גאט האט אײך געהאלפען  ,איהר זענט רײכער
פון זײ און איהר פערמאגט מעהר שמוק פון איהר  ,און דרעסעס האט
איהר אויך שענערע פון איהר  ,און בענקען גאך דער ביהנע דארפט
איהר אויך ניט  ,ס׳איז— האט מיר קײן פאראיבעל ניט— א נארישקײט
פון אײך ,װאם איהר בענקט אזוי נאך דער םצענע  .איהר זעהט לעבט
בעסער א גוטען טאג אין עושר און אין כבוד און טוט אײך אן װאויל-
טאג און פערגעניגענם און פערגעסט ניט ,נשמה׳נױ ,אײער משפחה ,איך
מײן טאקי די ברידעד אײערע ,אבװאהל זײ האבען סע ײב אײך ניט
פערדיענט און בײ מיר אודאי ניט ,איך זאל מיך אננעמען זײער קרױו-
דע  .נאר חאפט זײ דער גוטער יאהר  .אײדער זײ זאלען דארפען אנ-
קומען צו פרעמדע ,איז גלײכער ,איהר זאלט עס ניט דערלאזען  .און
פערגעסט ניט ,הארצענױ ,אויך אײער פרײנדין  ,װןןם איז אײך אי-
בערגעגעבען מיט לײב און לעבען  .שרײבט מיר ארײן אמאל א ברי-
װעל ,און װאס איהר װעט דארפען  ,װעל איך אײך אױספאלגען  .און
טאמער װעט זיך געפינען בײ אײך עפיס א רעכטעד דזשאב פאר מיר,
שרײבט מיר .װעל איך קומען צו פאהרען צו אײך קײן יאהאייםבערג,

ס׳איז אזוי װײט װי אויף יענער װעלט  ,װארום עס האט זיך
אבװאהל
שוין צוגעגעסען דאם לאנד פון קאלומבוסען מיט די מענשען און
מיר
איבערהויפט אונזערע אקטיארען  ,ס׳זאל אויף זײ קומען א מגפה אויף
אלעמען אין אײן טאג  ,קײן שריד ופליט זאל פון זײ ניט בלײבען,
אמן .אמן .אמן.
איך שיק אײך איבער סססנקושען.
אײער איבערגעבענםטע פרײנדין
ברײנע

טשערניאק  .׳
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טאכטער,

״״און זײ וױסען  ,מײן קינד  ,אז איך קוק שוין ארויס אױף
דיר  ,װי דו שרײבסט מיר  ,אז דו קומסט צו פאהרען קײן האלע-
נעשטי צו גאסט  .װארום װען ניט דאס  ,װאלט איך שוין לאנג פער-
די דירה .װאס דארף איך  ,אײן מענטש אלײן  ,אזא דירה מיט
קויפט
קײן עין הרע אזוי פיעל חדרים ? נאר טאמער מײנסט דו  ,אז ס׳איז
דא װעמען צו פערקויפען די דירה — האסט דו א טעות  .װער בעדארף
דירה מיט קײן עין הרע אזוי פיעל חדרים אין האלענעשטי ? א
אזא
שטאדט פון סאמע  ,משטײנס געזאגט  ,קבצנים  ,ענײם ואבױנים  ,ניטא
בײ קײנעם קײן געלד  .און װער עם האט געהאט א ביסעל געלד,
איז אמיסגעפאהרען קײן אמעריקא  .אײן שטיקעל האפנונג איז
דער
אויף העניך דעם װײגשענקערס אײדעם  .א נײער נגיד אין האלענעש-
טי  .ער האט שטארק חשק צו דער דירה  ,נאר ער האט מורא ארויס-
זיך פאר א קונה  ,איך זאל חלילה ניט װעלען צו טײער .און
צוגעבען
װיל ניט ארויםבעװײזען  ,אז איך פערקויף די דירה  ,ער זאל ניט
איך
האנדלען קײן מציאה  .דערװײל בין איך געבליבען שטעקען ניט
װעלען
אהין ניט אהער  ,און איך קוק שוין ארויס אויף דיר ,מײן טײערע
טאכטער  ,דו זאלסט שוין קומען צו פאהרען און זאלסט מיך שוין דער-
עפיס מיט א רעכטען חתן  ,אזא װאס שטעהט דיר זןן ,ניט װי
פרעהען
 ,דער כלי -זמר  ,גאט זאל מיך גיט שטראפען פאר יד רײד .איך
יענער
האב צו איהם חלילה גארניט  ,נאר פאר ישראלי דעם חזנס טאכטער
רע ניט קײן גלײכען  .זאל איהם דער אויבערשטער צושיקען זײן
איז
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שלום־עליכם,

בעשערטע ערגיץ אנדערש  ,און דיר װעט ער מסתמא מוחל זײן ,װאם
דו האסט געבראכען דאס װארט  ,חאטש בײ אונז איז דאס פעררעכענט
פאר א גרויסע עבירה  .און דאס ׳ װאס דו שרײבסט מיר װעגען אונזער
לײבלען ,דעם נגיד ראפאלאװיטשעם זוהן ׳ אז ער איז גליקליך און גע•
ריהמם  ,איז דאם בײ מיר אודאי אנגעלײגט  ,װארום יד איבעריגע
זײנע שװעסטער און ברידער האבען נעבאך גאר קײן גליק ניט  .א תל
.געװארען פון דער גאנצער משפחה  .קינדער צוזייעט און צושפרײט אויף
* אלע זיבען ימים  ,מע װײס גאר ניט ׳ װאו זײער געבײן איז אהינגעקו־
מען  .אײן אנשעל האלט זיך עפים נאך  .ער קומט אמאל צו פאהרען,
איך זאל איהם בעהילפיג זײן ׳ האלט איך איהם אונטער װי װײט מעג־
ליך  .נאר א לעכעריגען זאק איז דען מעגליך אנצושטאפען? און דער־
צו איז ער אײן אויסברענגער ׳ זעהט אוים  ,און א פנים האט ער אמגושמדיגס  ,װאו איך האב ערגיץ א שונא ! בײלקע עליה השלום זאל
אויפשטעהן פון קבר און א קוק טון  ,װאם איז געװארען פון איהר שטוב
און פון איהרע קינדער און פון איהר מאן  /משטײנס געזאגט ! ער איז
נעבאך גאר אינגאנצען געריהרט און געפינט זיך ערגיץ אין א הקדש
אדער אין א באלניצע  * ,ון קוקט ארויס ,ביז דער גענײדעם  ,״ששון־
ושמחה״  ,װעט אמאל קומען צו פאהרען מיט א פונט טײ און מיט א
היטעל צוקער  .אז אך און װעה די יאהרען  ,אויף װאס בעני ראפא־
לאװיטש איז איבערגעקומען  ,אז דער קאסיר איז זײן גענײדעם און זײן
ברויטגעבער .י ער קומט אמאל צו פאהרען צו מיר אויך ,אט דער ״ששון־
ושמחה״  ,זיצט אב א גאנצען טאג מיט א גאנצער נאכט און רעדט און
רעדט און רעדט  .א ױד א נודניק  ,גאט זאל ניט שטראפען פאר די
רײדו און די אלטע באבע זײערע די בלינדע  ,זאלסט אנקוקען ,לעבט
נאך  .אפנים ׳ אז דער רבונו של עולם האט גאר פערגעסען אין איהר.
משטײנם געזאגט  ,װער עס לעבט אויף דער װעלט ! װי מיר זאגען
אינ׳ם ונתנה תקף  :״װער עס לעבט און װער עס ליגט אין דער ערד״.
יװאלט דען ניט גלייכער געװען צעהן טויזענד מאל ׳ אז דיין טאטע
עלױ השלום זאל איצט לעבען און זײן מיט מיר ׳ ניט איך זאל מיך
ארומדרעהען איין מענטש אלײן איבער קיין עין -הרע אזוי פיעל חדרים?
נאר געה פרעג גאט א קשיא  .למאי יחיאל דעם פלי-זמר— געדענקסט
דו ? איז ער זיך מישב ערשט יענע װאך און געמט און שטארבט אװעק.
נאך גאר א ױנגערמאן געװען  ,אט איז העניך װײנשענקער אויך אװעק־
.געשטארבען  ,איז חאטש ניט אזא פערדראם— א ױד א זקן און § נגיד,
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האט דאם געהאט אלויה עפיס טאקי נאר װי א גוטער ױד ! טא•
ער
װייסט דמ פאר װאםערע מעשים טובים ? מילא ,אז דײן טאטע
מער
השלום האט געהאט א שענע לויה— פערשטעהט מען נאך  .אבער
עלױ
װײנשענקער ! װאס איז מיט איהם די גדולה ? פארװאם קומט
העניך
איהם ? באשר ער איז א נגיד ,קומט איהם ,מע זאל איהם חנפע-
־דאס
גאכ׳ן טויט ? נאר גארניט  .איך פערגין איהם דעם כבוד און רעד
גען
חלילה קײן לשון-הרע  .ער האט נעבאך געלאזט אײן אלמנה מיט
גישט
קינדער  ,דאטש אפילו מיט א גוט געשעפט און מיט א םך געלד,
פיער
פארט יחומים  .קײן טאטען װעלען זײ שוין ניט האבען  .װאס די
.נאר
דעקט צו ,איז פערפאלען .א קלאפ מימ דער לאפעטע און א גוטען
ערד
טאג  .א םך ערגער איז נעבאך דער כליזמרקע  .זי איז יא געבליבען
אויפ׳ן װאסער  .זי האט ניט מיט װאם א טאג איבערצוקומען .ראכט
<וי
איהר פון דער שטאדט .איך האב אויך געגעבען װיפיעל איך האב
מען
 ,האבען זיך יד גבאים נאך געקנײטשט  .ס׳איז װינציגליך  ,זא-
געקענט
זײ  .איהר זענט  ,זאגען זײ  ,בײ אונז הײנט קײן עין-הרע א
גען
 .איהר האט ,זאגען זײ קײן עין-הרע ,אזא טאכטער און זיצט,
גבירינטע
זאגען זײ  ,אין אזא דירה  ,מיט קײן עין-הרע אזוי פיעל הדרים.
געה רעד מיט די  ,אז מיר איז דאס גאר אינגאנצען איבער
.הײנט
דער טבע— די דירה מיט יד חדרים מיט׳ן טארעראם  .דער אויבערשטער
מיר העלפען  ,איך זאל שוין דערלעבען ,דו זאלםט טאקי קומען
זאל
 ,װאלט איך מיך איץ עצה געהאלטען מיט דיר מכח דער
געזונטערהײד
 ,צו װאס דארף איך אזא דירה אײן מענטש אלײן מיט קײן עין-
דירה
אזוי פיעל חדרים ? דו מײנםט  ,נאר איך זאג עס ? אלע זאגען
הרע
עם בײ אונז  .און אלע קוקען שוין ארויס אויף דיר  ,זאלםט קומען.
.גאנץ האלענעשטי  .אפילו נעחע די אלמנה מיט איהרע שװעסטערלעך
האבען זײ ניט חתונה געהאט א מכה זײ !)  .זײ פרעגען זיך נאך
(נאך
מיר אלעמאל . :זאלט איהד געזוגד זײן  ,לאה׳נױ  ,װען קומט שוין
בײ
אײער רײזעל ?״ פערשטאבענע אויגען  .זי האט שוין גאר פערגעסען
בזױנות  ,װאם איך האב דורך איהר געהאט גיט הײנט געדאכט דע-
די
מאלט  ,װען דו ביזט פערפאלען געװארען און מע האט מיך געשלעפט
פריסטאװ  ,ימח שמו וזכרו— ער איו שוין לאנג אויף דער װעלט
;צום
 .און זײ מיר געזונד  ,מײן קינד  .און שרײב מיר  ,צי ם׳איז
נישטא
 ,אז דו קלויבםט זיך  ,אם ירצה שפ ,גאך א מאל קײן אמעריקא?
אמת
געפעלט ניט דער פלאן  .דאכ לאגד איז מאקי נישקשה פון א
מיר
123
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שלום־עליכם.

לאנד און די מענטשען זעגען טאקי נישקשה׳דיגע מענטשעך נאר דאס לשוך
זײערם געפעלט מיר ניט  .אז ״טשיקעך איז אנ׳עוף און ״קיטשען״ איז
א קעך און ״רעװעריגט״ איז א שוחט  ,הײנט װאס איז דאס פאר א
לעבען ? נאר קום צו פאהרען מיט גאטס הילף פריהער קיין האלענעש-
טי  ,װעלען מיר שוין איבעררעדען פון אלםדינג  .דערװײל לאטז דיר
געריסען גאנץ האלענעשטי ,און חײם שעיה׳ס זוהנדעל  ,נחום׳ דער.,
װאם שרײבט דעם דאזיגען בריעף  ,שיקט דיר א בעזונדערען גערוס.
אלעמאל
דײן מאמע  ,װאס בעט גאט פאר דיר
בײנאכט.
בײטאג און
ל א ה ס פ י װ א ק .״
•5
פון

ראזא

ספיװאק צו

מארטשעלא

עמבריך.

מוטערכען ! װי איהר זעהט  ,בין איך װידער אין אײראפא  .די
בלאנזענדע שטערען  ,װאם האבען זיך  ,װי איהר װײםט  ,אזא לאנגע
צײט געטראגען אײנס קעגען דאס אנדערע און גישט געקאנט זיך צו-
זאמענטרעפען  ,האבען זיך ענדליך בעגעגענט  .דאס איז געװען אין
אמעריקא  .אבער נאר ב ע ג ע ג ע נ ט זיך— נישט מעהר ! צוזאמענקו-
קיינמאל ניט.
מען  ,װערען אײנם— דאס װעט קײנמאל ניט זײן ,
װער איז שולדיג אין דעם  :איך אדערער?— דאם װײם איך גיט.
מעגליך  ,אז מיר בײדע  .בײדע האבען מיר געמאכט אין אונזער לע-
בען ניט װעניג פעהלערן  ,חאטש געלעבט האבען מיר װעניג  ,גאר
װעניג  ...שפעט  ,צו שפעט  ,האבען זיך בעגעגענט די ב ל א נ ז ע נ ד ע
שטערען .נײן  ,מוטערכען  .אפנים  ,אז קײן גליק איז גאר ניטא
אויף דער ערד  .עם איז נאר פארהאן דאס שטרעבען צום גליק  .דאם
גליק אלײן אבער איז נישט מעהר װי אחלום  ,אדמױן  .ניטא אויך
קײן ליעבע  ,גאר אפארשטעלונג פון איהר  ,אאידעאל  ,װאס מיר
אלײן שאפען איהם אין אונזער פאנטאזיע  .די ליעבע איז גישט מעהר
בעגעגענט
װי אחלום  .א  ,מוטערכען  .צו שמעט האבען זיך
שטערען .און אט בין איך װידער אײנע אלײן,
בלאנזענדע
די
אמ טראג איך מיך װידער אום אין ארויך פון רוהם און ערפאלג,
אט פיהר איך ױידער אציגײנעריש נ ע  -ו נ ד-לעבען  .און לאנג  ,לאנג.
נאך איז מיר  ,אפנים  ,בעשערט צו פיהרען דאם דאזיגע נע-ונד -לע-

נע״ונד.

בען  ...שרײבט מיר  ,מוטערכען  ,נאר טרײםט מיך גיט  ,בעדויערט
מיך ניט און רעדט מיך ניט אײן  ,איך זאל אנדערש װערען  .אזיי
איז געװען ביז אהער און אזוי ײעט זײן אױך וױיטער.
אײער אײביג פערשײטע נע -ונד׳נע ציגײנערין
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עליכם.

אײנגעלשע ױערטער  ,װאס געםינען זיך
אין בוך.

אנרימענט — קיזנטרסקט.
אדװערטײזםענט — אניזנם  ,רעקלזזטע •
אי בענ ױר םארדען — איך בעט איבער
אייער בבוד.
,
אי עם — איך בין .
אײז-קרים — געפרוירענעם  ,מאראזשענע.
איםט גרןןדװײ — א ױדישע גאם אין נױ•
י* רק.
*לל -רײטז — זעהר גוטן רעכטו
יזפיזרטאמענט — א דירה.
אפוינטמענט — א טרעפעניש.
יזפ-טיזון — דער הויצער טײל שט^ דט
נױ -ייןרק.
אפלויז — אפליןדיםמעגטען  ,בראװ^•
םיזטשערײ,
יזיםער — טעזזטער־בעדיענער.
ביזרערן — דולען א מח.
ביזי — ױננעל.
באם — אײגענטיםער  ,בעל׳הבית״
ביזקם — ליוזשע.
בארבער — שערער  ,פאריקטיזצער,
ביזרבער-שיזפ — פיזריקטזזכער -שטוב,
באררעל — קעסטעל,

נוטשער — קצב.
ביױ — בעשע& טינט.
ביזנעם — געשעםט.
בײםיקעל — ױעלאסיםעד.
בײםםענט — קעלער  ,קעלערהױז.
נליזף — זז ליגען.
בלאפען — לײגען.
בלןןק — קװיזרטיזל.
ברעקפעםט — ןןנבײסען  ,םריחשטיק,
גור ביןי — זי װאוילער ױנג.
גוד בײ — אדיע  ,זי גוטען טיזנ.
נוד מארניננ — גוט מארגען.
דאון׳טאון — דער נירעריגער טײל
שט^ רט נױ -יארק,
דאטם רײט ז — דןןם איז ריצטיג ז
דזשאב — א בעשעםטינונג״
דזשואיש — ױריש.
דזשעקעט — ריןק .
דײגינסרום — עם -צימער.
דינער — מיטיןג.
דעםק — שרײב -טיש,
דעק^רײשענם — דעקאראציעם.
דרעסם — םרויען־קלײד.

— 396

—;

3113151־ 1/\61חט1סחוס
11כ
11כ
 1>1111ח 3׳ו= 61> 1ו 11ס
ח  1/1/\131׳

513011 -

. : ^ >31014 -1-11 -0201 -0399׳- 1^ 1

גע  .ונד•
האו -דאו -יאו -דאו ? —

װיוש

טיןצט איהר ?

ה$לל — זאל  ,טעאטער.
האנר -בעג — י> קלײן פעקעלע.
האררייןפ ז — גיך  ,ישנעל .
הײדיפארק — א גרויםער יצטאדט•
גארטען אין ל^ נריןן.
העט — א הוט.
העלפ ױר םעלף — העלף זיך ועלבםט.
װיזק״שיןן — װיזקאציע  ,זוםער -אברוה.
װײטער — לאקײ אין רעסטאראן.
װײטשעפעל — דער ױדישער קװאיטאל
אין ליזנחזז•
װעלל ז — יןן ! טילא ו
װעםט — םערב -וײט.
טאפיסל^ר — אונטערידאךיעטאזש.
טיקעט — א בילעט .
טריןבל — דאגות  ,צרות,
טשארעטיעם — צדקהיחברות,
טשיקען — א הוהן.
טשער — א שמוהל.
יונײטעד םטײמם — די םעראייניגטע
שטאטען.
ױניע  ,יונייףן — ארבײטעריפעראײנינונג,
יוריןפ — אײריןפא ,
לאיער — אדװאקאט.
לײדי — א דאםע .
לעטער — א בריעף.

םוסען — אריבערקלויבען ויך.
מיםם — פרײלין.
3

ניקעל — * םטבע פון 5םענט,
סי^ בװײ — אונטערערדשע בסהן.
סאפער — װעטשערע.
ם^ סײעטי — א חברח,
םוקםעם — ערפאלנ.
םטאר — א שטערן  ,אכרויםער ארטיםט
םטױארט — שיםשבעדיענער.
םטײשיןן — סטאנציע.
םטריט — א נאם .
םיטי — םיטען שט^ דט .
םטײדוש — סצענע  /ביהנע,
םײ ו — הער -נ ^ ר!
םײװען — וןבשפיזרען.
םינגעלטען — ניט קײן בעװײבטער.
םעטשעל — י) פעקעל.
םענדװיטש — בוטערבראד.
םענםײשען — םענםאציע  ,י> רעש,
םפיטש — וי רעדע .
םפיטשען —

ןי

רעדע הסלטען.

עדיטיןריעל — לײט -יירטיקעל.
עננליש םפאקען — אײנגעלש רײרען.
עקםקױז םי — זײט םיר םוחל.
פיןנעם — טוםיזנען.
פאונטען -פען — אויטיןטיןטישע פעדער.
פוירםענל• — פערזענליך.
פײדז״ — א זײטעל  ,עטוד.
פײטען — שליןגען זיך.
פײפער — א בלאטצײטונג.

מ^ט^רקאר — אויט ^ ביל.
םאטינעע — פריהמ ^ רגען.
מאני — געלד •

| . 3 ]53

מיםעם — בעל -הבית׳טע.
םעםבער — םיטגליעד.
םענעדזיםער — א פערװי) לטער.

םיקטשע  ,פיקטשווי—ס ^ ט^ גראםיש בילד
1— .
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שלום־עליכם.
שיקםען — צורענט מאצען.
פלעגטי — גענוג •
פרעסם — פרעםע  ,צײטונגען.
יק^ורט — ס; ד  ,געריצט .
קאםטאםער — קונר  ,בעזונער.
־קאר — טראטװײ.
עיטשען — קיך,

קעבין — ש־םם -קאױטע.
קענרי — קאנפעקטען.
קערידזש — פאעטאן.
רעװרענד — ראבינער.
שאם — םאבריק
שאראפ ! — אװעק ו שטיל זז^ל ויץ ז
שײװען — ראזירע(  /ג ?לע• 1

1

£

~= — 398-ו

^* .*91918
נייר^-־י״
י.
־*־ . .*.ה \*, ■.׳ *:

.׳י

^ ן ^ן

׳?■■ \ .׳ '

,יב•?.׳
^ •יז

•

^־

י־

ל  '-׳ד;

די ^׳ז

י!

^ינ

׳

ג״

■' .
*ג•-
י־1* **. !.1
.׳,־ ־.-

** *11
4

.ג*►* ״
1
׳<י ; ״א.
-

^ *4.

|.

מ& י״

בג ■

י־ל'

^--
׳*־>5 :4

