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־טן יָאר אין ַא 1929הערשל־צֿבי ּכנר איז געבױרן געװָארן אין 
קלײן ּפױליש שטעטל סקַאלבמיעזש. אין דער צַײט ֿפון דער 
צװײטער װעלט־מלחמה הָאט ער דורכגעלעבט די "גליקן" ֿפון 

נצענטרַאציע־לַאגערן, צװישן זײ אױך דעם זעקס נַאצישע קָא
ֿפַארניכטונג־לַאגער בוכענװַאלד. נָאך דער בַאֿפרַײונג הָאט ער אין 

עולה געװען קײן ארץ־יׂשראל און זיך בַאזעצט אינעם  1946יָאר 
קיבוץ משמר־השרון. װי ַא שלַאכטמַאטרָאס הָאט הערשל־צֿבי 
ָאנטײל גענומען אין דער אומָאּפהענגיקײט־מלחמה. אין די ֿפוֿפציקער 

ָארן הָאט ער שטודירט ּפַאנטָאמימע־קונסט אין מדינת־יׂשראל און י
שּפעטער אין ֿפרַאנקרַײך און ָאנגעהױבן אױֿפטרעטן מיט זַײנע 
אײגענע ֿפָארשטעלונגען אין אײרָאּפע, ַאמעריקע און קַאנַאדע. אין 
די ַאכציקער יָארן הָאט הערשל־צֿבי ּכנר ָאנגעהױבן ּפובליקירן זַײנע 

אין ַאמעריקע. אין  דערצײלונגען אין ליטערַארישע צַײטשריֿפטן
הָאט ער זיך אומגעקערט קײן יׂשראל און ממשיך געװען  1990

אױֿפצוטרעטן װי ַא ּפַאנטָאמימיקער, ָאבער איבער הױּפט געװען 
 בַאשעֿפטיקט װי ַא יִידישער שרַײבער. 

 .2009הערשל־צֿבי ּכנר איז נֿפטר געװָארן אין ּתל־ָאֿביֿב אין 



 5 

 ַא קינד מיט טרױעריקע אױגן
ע בין איך ֿפַארשריבן װי "הערשל קַאנַאר", אין מַײן געבורטסט־מעטריק‒ 

‒ און ַאזױ װיל איך עס זָאל שטײן אױֿפגעשריבן אױף מַײן נַײ בוך, 
און צֿבי הָאט ַארױֿפגעלײגט  ‒ֿבי ּכנר, "דער קלָאון ֿפון אױשװיץ", ־צהערשל

אױֿפן טישל ַא קוּפע "הַאנטעכער", אױֿפגעשריבענע מיט גרױסע ֿפלִיענדיקע 
 לעגט ָאנרוֿפן זַײנע ּכתֿב־ידן."קָאטשערעס מיט לָאּפעטעס", װי ער ַאלײן ֿפ

עס הָאט ניט לַאנג געדױערט און דָאס בוך איז געװען גרײט צום דרוק, נָאר 
דָא עּפעס ‒ צֿבי הָאט זיך ממש געטשעּפעט צו יעדעס װָארט, צו יעדן זַאץ, 

 ַא גַאנץ יָאר, ָאן ַא סוף...‒ געביטן, דָארט עּפעס אױסגעמעקט, און ַאזױ 

. ַאזױ 2009לט ַארױסגײן אין דָאס בוך "דער קלָאון ֿפון אױשװיץ" הָאט געזָא
ַא מּתנה זיך ַאלײן צו זַײנע ַאכציקער,  ‒ הָאט ּפלַאנירט דער מחבר, 

"לגֿבורה", ָאבער ַא קלָאון בלַײבט דָאך ַא קלָאון, ַאֿפילו װען ער איז ַא 
‒ געניטער קַאצעט־קלָאון, װָאס איז ַארױס לעבעדיק ֿפון צװײ טױטן־מַארשן, 

קט אַײן טרױער אין ַא קלָאון שּפילט ָאּפ ַא שּפיצל, זַײן נשמה קװעלט, ער טונ
יום־טוֿב, און אין ַאזַא דערהױבענער ֿפרײלעכער ַאטמָאסֿפער, אום ליכטיקן 
שבת, ֿפַארקלַײבט זיך דער גוט־אױסגעמוטשעטער קלָאון ַאהין, אין דער 

 אײביקײט.

געבױרן געװָארן אין ַא חסידישער  ‒ער איז געװען ַא קעמֿפער ַאן עקשן, 
ט גָאט; ֿפַאראורטײלט משּפחה און זַײן גַאנץ לעבן הָאט ער זיך געקריגט מי

געװָארן צום טױט און ניט אױֿפגעהערט צו שַאֿפן נַײ לעבן אױף דער בינע 
און אױף די זַײטלעך ֿפון זַײנע דערצײלונגען; געהַאט ַא שטיל־הכנעהדיקע 
נשמה ֿפון ַא שעֿפעלע און איבערגעלָאזט נָאך זיך שלַאכטֿפעלדער, 

... עס ֿפַארשָאטענע מיט ָאנצָאליקע אײגענע און ֿפרעמדע מּפלות און נצחונות
קען זַײן, ַאז הערשל־צֿבי ּכנר איז געװען אײנער ֿפון די לעצטע 
קַאצעט־שרַײבערס, װעלכע הָאבן געשריבן נָאר אױף מַאמע־לשון, און אױך 
דָאס איז געװען ַא בולטער שטריך ֿפון זַײן קעמֿפערישן כַארַאקטער, צו זַײן 

דעם רײנעם ‒ און בלַײבן געטרַײ זַײן מַאמען, זַײן מַאמע־לשון און זַײן מוזע 
 ביטערן קונסט־און־לעבן־אמת. און

 מיכאל ֿפעלזענבַאום 
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 יהושוע
 

און כָאטש דער הימל איז  .מַארצָאווע זונטיק ֿפַארמיטָאגַא    
ווַארעמט די זון און  ,מיט גרויסע און קליינע כמַארלעך טֿפַארזיי

ון פֿ  .דער ֿפַארֿפרוירענער ערד ֿפונעם לַאנגן ווינטער עט אויףהַײ
ך יז דער קליינער גָאטישער קירכע ֿפונעם דערבַײִיקן שטעטל לָאזט

 לויט דער .הויזַארויס ַא מַאסע מענטשן ֿפון גָאטסגעמיטלעך 
 ונג און קליידונג ֿפון די מענטשן הָאט גָאט בַאוויליקט זייערמשטי

 ַא טייל ֿפון די מענטשן גייען בַאזוכן די קרעטשמעס און די .געבעט
 שטעטל, די ַאנדערע גייען גלַײך ַאהיים אין זייערע שענקען ֿפונעם

טייל גייען צו ֿפוס און די מער  .דערֿפער און ָאשעדלעס
ם וועגענער, טייל אין איין ּתאויף בריטשקעס צי ס – ֿפַארמעגלעכע

ניט ווַײט,  .צווייגעשּפַאן און טייל ַאֿפילו אין ֿפירגעשּפַאן ָאדער
ליגט  וישן ווילדע קוסטעסלעבן ַא שמָאל ּפויליש וועגל, צו

זייער , ר' יוסף, זַײן ווַײב מרים .אויסבַאהַאלטן ַא יִידישע ֿפַאמיליע
 ר' יוסף .דרַײצניָאריקער זון יעקֿב און זיבניָאריקער זון יהושוע

 קוקט ֿפָארזיכטיק ַארויס ֿפון צווישן די קוסטעס און מַאכט ַא צייכן
-, איצט" .לן בלַײבן שטילמיטן ֿפינגער צו זַײן ֿפַאמיליע, ַאז זיי זאָ 

קיין איין הָארכעץ! דער מינדסטער  –ָאגט ער שעּפטשנדיק, ז
די ערלים גייען ֿפון זייער געבעט  .און מיר זענען ֿפַארלוירן הָארכעץ

ֿפיר קילָא צוקער קענען זיי ֿפַאר אונדז  .און דָאס בלוט קָאכט אין זיי
ולם, צו ווָאס מיר אוי, רבונו־של־ע .מישטיינס געזָאגט, בַאקומען

 ".דערלעבט, ַאז ַא יִיד איז הַײנט ווערט ַא קילָא צוקער הָאבן

 אין זייערע .זיי בלַײבן שטיל ליגן, מוראדיק ַאֿפילו צו ָאטעמען
 אויֿפן וועג ֿפָארן ֿפַארבַײ ּפויערים און עס ווערט .אויגן טויטשרעק

 .צוריק שטיל



 
8 

 השם שטרָאֿפט – ב,זָאגט ר' יוסף צו זַײן ווַײ – הערסט, מירל,"   
 ".אונדז שרעקלעך

 ".ניט זָאגן, כ'זע ַאלץ ַאלייןדָאס  דו דַארֿפסט מיר"   

 איך –זָאגט ר' יוסף,  –כ'זָאל זיך ניט ֿפַארזינדיקן מיט די רייד, "   
 קומט עסווָאס  ֿפַאר ?ווָאלט, ָאבער, זייער געווָאלט וויסן ֿפַאר ווָאס

, ס'איז אים וווילער ֿפון אונדז ?דזמַײזל לעבן אונדָאס  ! זעסט?אונדז
 ער קריכט זיך רוִיק און קיינער טשעּפעט אים .וווילערמָאל  טויזנט

 ".ניט

 .ער קוקט אויף די קינדער   

! ?מיט ווָאס ?הָאבן זיך די קינדער ֿפַארזינדיקטווָאס  און מיט"   
 ".ווערט ערֿב ּפסח בר־מיצווה יעקבֿ 

 זייער געווָאלט דערלעבןהָאב  איך – רוֿפט זיך ָאן יעקֿב, – טַאטע,"
  ".ּתֿפילין צו לייגן

 אויך איך וויל דערלעבן – רוֿפט זיך ָאן יהושוע, – אויך איך,"   
  ".ּתֿפילין צו לייגן

 די מוטער צעוויינט זיך .אין די אויגן ֿפונעם ֿפָאטער שטיין טרערן   
  .ּפנים מיט די הענטדָאס  און ֿפַארדעקט זיך

 מיר הָאבן געזינדיקט, – ,ײןַאל זָאגט ר' יוסף ווי צו זיך – יָא,"   
זענען געלָאֿפן זיך אויסבַאהַאלטן און ניט געגַאנגען מיט  מירווָאס 
ן יִיד עס איז געשען מיט ַאלעווָאס  .מיט ּכלל־יׂשראל, ןיִיד ַאלע

און ניט לויֿפן צו  .יִיד הַאנדלט ַאַאזוי  .מיט אונדז ווָאלט געשען
און איצט וועט ער  .אויסבַאהַאלטן ווי ַא מויז ךבַארטשינסקין זי

  ".ווי ַא הונט אונדז אויסטרַײבן, ערגער

גַאנצע דָאס  אויך ַא ֿפַאמיליע, אוןהָאט  ָאבער בַארטשינסקי"   
 ".ןיִיד ער בַאהַאלט אויסַאז  שוין גערעדט,הָאט  דָארף
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 ווען ַאלע .בַארטשינסקי איז ניט דער ערגסטער, איך ֿפַארשטיי"   
יִים ווָאלטן געווען ווי בַארטשינסקי ווָאלט די וועלט געהַאט ַא גו

גָארניט צוגעלייגט צו דעם הָאט  כָאטש ער .ַאנדער ּפנים גַאנץ
הָאבן ֿפַאר ַאלעס נישקשה בַאצָאלט, מיר הָאבן דָאך  געשעֿפט, מיר

 "...ַאוועקגעגעבן, ַאֿפילו די אים ַאלץ

  "...איך הער ַא גערויש – וע,רוֿפט זיך ָאן יהוש – ...ש־ש־ש־ש!"   

גערעדט זַײנע ווערטער, ווי ַא מַאן ַארויס קויםהָאט  יִינגלדָאס    
 ֿפון .זעט אויס, געווָאלט משּתין זַײן .ֿפַאר זיי שטיין געבליבן איז

זיך דער ֿפרעמדער געווָאלט צוריקצִיען, ָאבער הָאט  איבעררַאשונג
  .עעֿפנטע אויגןאיז ווי ֿפַארשטיינערט געווָארן, מיט צ ער

 .געדויערט ביז ער איז צו זיך געקומעןהָאט  לַאנגע רגעס   
  :ער ַא זָאג געטָאןהָאט  דערזעענדיק ווי די מענטשן ליגן, אין שרעק

"Nie bójcie się, jestem człowiekem",  

 ".הָאט ניט מורא, איך בין ַא מענטש"

"My także ludzie", 

 .געענטֿפערט ' יוסףרהָאט  – מיר זַײנען אויך מענטשן,"

 דער ֿפרעמדער צוגעשָאקלט מיטן קָאּפ און מיטןהָאט  – איך זע,"
 :עלבן ָאטעם אויסגערוֿפן צום הימלז

"Boże, Boże, patrz no się, jak twój wybrany Naród 

wygląda", 

  ".אויסדערוויילטער ֿפָאלק זעט אויס גָאט, קוק זיך צו ווי דַײן"

עס  .לערער ֿפון סקַאלבמיעזש, ַא יַארָאש ?ןקען איך זיך ֿפָארשטעל 
צי  .גַאנצע געגענט איז 'יודנֿפרַײ' די .איז געֿפערלעך דָא צו בלַײבן
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מען אַײך צוקער קָאן  ֿפַאר צוויי קילאָ ַאז  ווייסט איר ניט,
 "?ײאיבערגעבן דער ּפָאליצ

 ֿפיר קילָא צוקער זענען – ענטֿפערט ר' יוסף, – ניין, מַײן הער,"
  "?וערט, ָאדער איז אונדזער ּפרַײז געֿפַאלןמיר ו

 .איר זַײט גערעכט – זָאגט דער ֿפרעמדער מַאן, – טַײערער הער,"
די גַאנצע געגנט ַאז  ָאבער איר דַארֿפט וויסן, .ֿפיר קילָא צוקער

ן מיט מיטן ַארבעט מיט שווַאבן און צו אונדזער שַאנדע רויעט
הונדערט וויָארסט צום  ַא דרַײ .אונדזערע מענטשן טַײוול ַא סך
ן ַארבעט געֿפינען זיך אין די וועלדערווָאס  ֿפַאבריקן, מעריֿב, אין די

ער ָאנגעוויזן מיטן הָאט  – אין דער ריכטונג, גייט .ןיִיד דָארט
און זָאל  .אַײך גערָאטן צו גיין נָאר בַײ נַאכט איך ווָאלט – ֿפינגער,

  ".אַײך גָאט בַאשיצן

משּפחה דרעּפטשען אויסגעמַאטערטע אין ר' יוסף מיט זַײן    
 .זייער לַאנגַאזוי  זיי גייען שוין .ֿפרימָארגן אין ווַאלדַא  איינעם

ַאלץ  .געדיכטן ווַאלד שלָאגט ַאדורך די ֿפרילינגזון צווישן דעם
  .ר' יוסף זָאגט ּתֿפילת־שמע ַארום איז רוִיק און

 עס קומען צו .ידערהערט זיך ַא געשרי – "הַאלט! שטיין בלַײב!"   
בלויז  .צוויי יונגע מענטשן מיט ביקסן אויסגעשטרעקט צו זיי

 רישע, מיט ֿפיר שּפיצן, און ֿפון ֿפָארנטעהיטלען זַײנען מיליט זייערע
 איינער .צוגעטשעּפעט ַא ּפוילישער ָאדלער מיט ַא קרוין אויֿפן קָאפּ 

  "!רויסֿפאָ " – און בַאֿפעלט, ,"Żydy" ֿפון די צוויי רוֿפט אויס

מַײנע הערן, ווּוהין ֿפירט איר " :ר' יוסף נעמט ָאן מוט און ֿפרעגט   
 "?אונדז

ער קריגט ֿפון אונטן ַא שלויס מיט דער קָאלבע ֿפון דער ביקס    
וי, ווי איך ַאז איז ניט דַײן עסק, זשיד, גיידָאס " :ענטֿפערַאן  מיט

  ".הייס דיר
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 .געדיכטערנָאך  ער זענעןזיי קומען צו ַאן ָארט, ווּו די ביימ   
ֿפון די ּפַארטיזַאנער מַאכט עטלעכע שריט ֿפָארויס צווישן די  איינער
עס דערהערט זיך ַא  .און גיט ַא סווישטשע ווי ַא ֿפויגל ביימער

ענטֿפערט דער  – ,"Kościuszko" .צייכן, ַא "Znak" :קול
מיר , "Mamy czarnych ptaków" – ּפַארטיזַאנער און גיט צו

  .ן שווַארצע ֿפייגלהָאב

גלַײך בַאווַײזן זיך ֿפון צווישן די ביימער דרַײ ּפַארטיזַאנער מיט    
 Panie"– איינער ֿפון די צוויי גייט צו און מעלדעט, .ָאֿפיציר ַאן

poruczniku" , הער ּפָארוטשניק, מיר הָאבן די זשידעס געטרָאֿפן
  ".ווַאלד אין

  .ֿפרעגט דער ּפָארוטשניק – "?אָ ֿפון ווַאנען נעמט איר זיך ד"   

ענטֿפערט ר'  – איז מַײן ֿפַאמיליע,דָאס  ּפַאניע ּפָארוטשניק,"   
  ".ןיִיד דאָ נָאך  מיר גייען צו די ֿפַאבריקן, ווּו עס זַײנען –, יוסף

  "?ווּו זענט איר געווען די גַאנצע צַײט אויסבַאהַאלטן"   

  ".טןלאונדז אויסבַאהאַ הָאט  ַא גוטער מענטש"   

 איך וויל וויסן דעם .זשיד, איך ֿפרעג דיך ניט קיין קָאמענטַארן"   
 בַאהַאלט אויסווָאס  נָאמען און ָארט ֿפונעם הירישן ֿפַארעטער,

  ".ןיִיד
 איך קען דעם מענטש ניט, מיר הָאבן אים בַאצָאלט און ער"   

 זַײנען איצט ווילן מיר גיין ַאהין, ווּו עס .אונדז אויסבַאהַאלטןהָאט 
  ".ןיִיד ֿפַארַאןנָאך 

 דערהָאט  – ן אין ּפוילן,יִיד עס זענען מער ניט ֿפַארַאן קיין"   
 ןיִיד געבליבןנָאך  און אויב עס זַײנען – ּפָארוטשניק אויסגערוֿפן,

 , ַאהער מיטן גָאלד אוןיִיד איצט, .וועלן מיר זיי ֿפַארטיק מַאכן
  ".סטווָאס דו בַאהַאלט בריליַאנטן,
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 מיר הָאבן גָארניט – זיך מירל געבעטן,הָאט  – רָאשען ּפַאנַא,פּ "   
 מיר הָאבן געהַאט הָאבן מיר שויןווָאס  ביסל געלט,דָאס  און

  ".ַאוועקגעגעבן

צי עס שוין ַארָאּפ! און  .דו הָאסט ַא גָאלדן רינגלַאז  איך זע,"   
 "?רעשט גָאלד מין געלטדָאס  איז וווּ 

 קידושין־רינגל און ר' יוסף נעמטדָאס  מירל נעמט ַארונטער   
דָאס ווָאס " :ּפַאּפירל ֿפון ֿפינף הונדערט זלָאטעס און זָאגטַארויס ַא 

 ".גיט עס דעם ּפָארוטשניק .געבליבןנָאך  ס'איז אונדז

 "?הָאסטו אינעם זעקלווָאס  איר דַארֿפט מער ניט גָאר! און"   

  ".ןדָאס איז מַײן טלית און ּתֿפילי"   

 ישן גָאט, עריִיד ט ָאן דַארֿפסטו מער ניט בעטן צו דַײןֿפון איצ"   
 און צו די ּפַארטיזַאנער, – וועט זיך בַאלד מיט דיר אויבן ֿפרייען,

צובינדן זיי ַאלע צו די ביימער און ֿפַארטיק  – שטייען ַארום,ווָאס 
 "!מַאכן

Polacy! Patrioci!", – ,טוט זיך מיטווָאס  – שרַײט אויס ר' יוסף 
שעמען מעגט איר זיך!  ?איר ניט קיין גָאט אין הַארצןהָאט  צי ?אַײך
  "!ניט שענקעןדָאס  וועט אַײך גָאט

הַאלט דַײן ּפיסק, זשיד! רעד מיר ניט ֿפון גָאט, דו, גָאטס "   
  ".גָאטס ֿפַארלייקענער !מערדער

 בעסער צו שטַארבן איידער צו לעבן אויף .קינדער, זָאגט ווידוי"   
 "...ער ערדַא זינדיקַאז

מירל ברעכט אויס אין ַא געוויין און טוליעט צו זיך צו די    
מַײנע " :ר' יוסף טוט ָאן טלית און ּתֿפילין און זָאגט .קינדער

מיר הָאבן די זכיה צו  .אויף קידוש־השם טַײערע, מיר גייען
 "!ןיִיד איז די גרעסטע מיצווה ֿפַארדָאס  .שטַארבן אויף קידוש־השם
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 טיזַאנער שטייען ַארום, אויסגעשטעקט מיטן געווער אוןדי ּפַאר   
  .ווַארטן אויף ַא בַאֿפעל

  .בַאֿפעלט דער ּפָארוטשיק – ,"אויסטוען זיך"   

  ".מיר בלַײבן ָאנגעטָאן – זָאגט ר' יוסך, – קינדער,"   

  .שרַײט דער ּפָארוטשיק – "איך בַאֿפוילן! אויסטוען זיך, הָאב"   

מַײנע  .יט, מיר וועלן שטַארבן ָאנגעטוענערהייטנדָאס  נײן,"   
געמזָאווע שטיוול וועסטו מוזן ַארונטערצִיען ֿפון מַײן טויטן  גוטע

  ".קערּפער

 בַאֿפעלט דער אויֿפגערעגטער – ,"צובינדן זיי צו די ביימער"   
  .ּפָארוטשיק

 מיר וועלן שטַארבן – ענטֿפערט ר' יוסף רוִיק, – ניט,דָאס  אויך"   
  ".ניט צוגעבונדענע, נָאר דָא, אויֿפן ָארט

 ן מיט ּכוח צושלעּפן מירלען מיט דיּפרובירצוויי ּפַארטיזַאנער    
ַא  אין איין אויגנבליק גיט דער קליינער יהושוע .קינדער צו ַא בוים

 .צווישן די געדיכטע ביימער און ֿפַארשווינדטַארַײן  שּפרונג

 סעקונדןַאז  איבערגערַאשט,ַאזוי  ָארןדי ּפַארטיזַאנער זענען געוו   
 געדויערט ביז דרַײ ֿפון זיי הָאבן זיך ַא ווָארף געטָאן איןהָאט  לַאנג

 ָאבער יהושוע איז שוין געווען ווַײט, און .דער ריכטונג ֿפונעם יִינגל
 געלָאזט עטלעכעַארויס זיי הָאבן .דער ווַאלד איז געווען געדיכט

  .יִינגל איז ֿפַארשווּונדןדָאס  זַאלּפן אין דער ריכטונג וווּ 

ר' הָאט  – ער וועט שוין דערציילן ֿפַאר דער וועלט די חרּפה,"   
  "...און שעמען וועט איר זיך ביזן צענטן דור – אויסגערוֿפן, יוסף

 דרַײ סַאלוועס הָאבן זיך דערהערט און דרַײ מענטשן זַײנען   
  .ֿפרימָארגנדיקן ווַאלד ַאוועקגעֿפַאלן אויֿפן ֿפַײכטן גרָאז אינעם
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 .געהַאלטן אין איין לויֿפן און לויֿפןהָאט  דער קליינער יהושוע   
 מעַאז  ער ֿפַארשטַאנען,הָאט  דערהערט זַאלּפןהָאט  ווען ער און

 ֿפון זַײן קינדיש הַארץ הָאבן זיך .דערשָאסן זַײנע טַײערסטעהָאט 
  "...יתגדל ויתחדש שמה רבא" :געריסן ווערטערַארויס

יהשוע איז געלָאֿפן זייער לַאנג, און כָאטש ער איז געווען זייער    
ער זיך ניט ָאּפגעשטעלט, ביז ער איז הָאט  און אויסגעשעּפט מיד

  .אין חלשות, ניט קענענדיק דעם ָאטעם כַאּפן געֿפַאלן

ָאט שטייט ער, יהושוע, אויף דער מיזרח־זַײט אין בית־המדרש,    
אים ַאוועקגעשטעלט אויף ַא בַאנק לעבן זיך ט הָא דער ֿפָאטער וווּ 

ער הַאלט ַא גרויסן מחזור און דַאוונט מיט  .ברודער יעקבֿ  און זַײן
על חטא שחטאנו " :קלַאּפנדיק זיך אויֿפן הַארץ, גרויס ּכוונה

אינעם ווַײסן קיטל און אַײנגעהילט אינעם  דער טַאטע ..".ניךֿפל
טש ַא גַאנץ יָאר דַאוונט ער ֿפון כאָ  .מחזורַא  טלית דַאוונט אויך ֿפון

און יום־ּכיּפור, ָאבער, דַאוונט ער ֿפון ַא  אויסנווייניק, רָאש־השנה
דער טַאטע קלַאּפט זיך  .ֿפַארֿפעלן קיין ווָארט מחזור, חלילה, ניט צו

  .אויֿפן הַארצן און וויינט

 זַײןַאז  ניט ליב,הָאט  ער .זייער ּפַײנלעךדָאס  ֿפַאר יהושוע איז   
נָאר יום־ּכיּפור זעט ער דעם טַאטן וויינען און ווָאלט  .וויינט טַאטע
ניט ַאז  גוט,נָאך  .גיכער ֿפַארבַײווָאס  דער טָאג זָאלַאז  גערן, שוין
הָאט  ער .זַײן טַאטע וויינט, ווַײל אויך ַאנדערע טַאטעס וויינען בלויז

קטן ֿפן ָאנגעּפאַ ניט בלויז אויֿפן טַאטן נָאר אויך אוי רחמנות
  .ןבית־המדרש יִיד

בַײם דוכענען נעמט אים דער טַאטע ַארום און הילט אים אַײן    
טלית, חלילה ניט צו כַאּפן קיין בליק אויף די ּכהנים בעת זיי  אינעם

אין דער היץ אונטערן טַאטנס טלית  .ֿפָאלק יׂשראלדָאס  בענטשן
קעּפ ֿפון  ווי די שכינה רוט איבער זַײן קָאּפ און די ֿפילט יהושוע

קוקן ֿפון טלית ַארויס אויב ער וועטַאז  איז זיכער, ער .ןיִיד ַאנדערע
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ָאבער דעמָאלט וועט ער אויך בלינד ווערן  .שכינה וועט ער זען די
מיט ֿפַארמַאכטע אויגן  .קדושה־ּפרעכטיקייט ֿפון דער ליכטיקער

די הייליקע ווערטער ֿפון די נָאך  ער צוליב ֿפָארכטיקייט זָאגט
 ..".וברכך ה' וישמרך" :הניםכּ 

יהושוע ֿפילט דעם טַאטנס הַאנט אויף זַײן קָאּפ און מַאכט אויף    
איז דָאך ניט דָאס  .ער ֿפַארשטייט ניט ווּו ער איז .אויגן די

  .ס'בית־המדרש

ָא, איך ליג  ?איך ֿפרִיער געחלומטהָאב  חלום איך איצט ָאדער"   
 שטיין, ווי יעקֿב ָאֿבינו בעת זַײן ָאנגעלענט מיטן קָאּפ אויף ַא דָאך

  ".חלומען

 ויקח מאֿבני המקום" :ער דערמָאנט זיך אין דעם ּפסוק ֿפון חומש   
  ".ויׂשם מרָאשתיו וישּכֿב במקום ההוא

געריסן ֿפון זַײן הַארץ, ווי בַײ ַארויס זיך ַא קרעכץהָאט  – ,"אוי"   
ּו ער איז געווען אינעם חדר, וו ַאן ַאלטן מַאן, דערמָאנענדיק זיך

אים ַארום, ער ווייסט ניט  ַא קעלט נעמט .דער בעסטער ּתלמיד
דרינגט קוים ַאדורך צווישן  די זון .ַארום איז ווַאלדיק .ווּוהין צו גיין

זונשטרַאלן ֿפַארשטייט יהושוע  לויט די לויזע .די געדיכטע ביימער
זיי הָאט  ֿפרעמדער מענטש ווי דערַאזוי  די ריכטונג צום מעריֿב,

 .ןן יִידט, ַאז דָארט זענען נָאך ֿפַאראַ ָאנגעזָאג

 .גַאנצע טעג און ֿפילט זיך גוט אין ווַאלדַאזוי  יהושוע גייט שוין   
ווָאס  ווען ער איז הונגעריק עסט ער שווַארצע און רויטע יַאגעדעס,

און ווער ער איז דָארשטיק טרינקט ער  .ווַאקסן בשֿפע אין ווַאלד
אויך מיט ווילדע עּפל און קַאשטַאנען נערט  .דיקן טויֿפרימָאגנ דעם
בַײ נַאכט גלָאצן צו אים מיט זייערע שליּפעס  .יִינגלדָאס  זיך

בַײ טָאג קומען צו צו אים  .און גייען ווַײטער ֿפַארשיידענע חיות
ער גלעט זיי ָאן מורא, גענוי ווי זיי  .חיהלעך ּכל־מיני חיות און
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אויך ֿפייגל און ֿפייגעלעך לָאזן זיך  .מורא יןהָאבן ניט ֿפַאר אים קי
ֿפון די ביימער ווען ער עסט יַאגעדעס  צו אים ַארָאּפ ֿפון הימל און

 .ווַארֿפט ֿפַאר זיי צו די גוטע ווַאלדֿפרוכטן יהושוע .און ווילדע עּפל
 .חיה ע, גרויסע, שטַאנדיקנעצוגעקומען ַא שיי איז צו איםמָאל  איין

שטָאלץ ַא קרוין ֿפון געֿפלָאכטענע הויכע  חיה מיט דיהָאט  געטרָאגן
גלַײך דערקענט ֿפונעם קינדער־זשורנַאל  איםהָאט  יהושוע .הערנער

הָאט  ,"הירש" .לייענען אין דער היים ער ֿפלעגטווָאס  ,"לָאמיקֿפ"
ֿפַארשטַאנען,  וויהָאט  דער הירש .יהושוע ַא רוף געגעבן

ווָאלט  דעם קָאּפ, ווי ער אויסגעצויגן דעם הַאלדז און ֿפַארריסן
 איםהָאט  יהושוע .געווען עּפעס בעסערס, העכערס און שענערס

דער הָאט  דערלַאנגט צוויי ווילדע ווַאלדעּפלעך, און ַאלס דַאנק
  .ּפניםדָאס  אים געלעקט ניט בלויז די הַאנט, נָאר אויך הירש

זיך יהושוע הָאט  – ,"עס איז ַא ליגנט, ַא גרויסער ליגנט"   
אין ווַאלד זענען ניטָא קיין ווילדע חיות ווי מע ֿפלעגט  .טרַאכטגע

ַארַײן  דרינגעןווָאס  ווילדע מענטשן מיט געווער, דערציילן, נָאר
 .מענטשן און הרגענען ַאנדערע

דער ַאז  יהושוע בַאמערקט,הָאט  לַאנגע טעג ווַאנדערןנָאך    
בליבן עטלעכע טריט איז יהושוע גענָאך  .ווערט שיטערער ווַאלד
זיך געווָאלט צוריקצִיען אין הָאט  ער .אויסער דעם ווַאלד שטיין

איז ער, ָאבער, געגַאנגען  ,ווָאס ניט וויסנדיק ֿפַאר .ווַאלד ַארַײן
לינקער זַײט ווַאלד איז געשטַאנען ַא  ֿפון דער .ווַײטער

  .ֿפַאראיינזַאמט כַאטקעלע

 – ,טרַאכטגעער זיך הָאט  – ,"צוגיין צו דער כַאטקע אֿפשר"   
גוטער ּפויער און קען מיר ווַײזן דעם וועג צו ַא  אֿפשר וווינט דָארט

און אֿפשר וועט ער מיר  .ןיִיד דאָ נָאך  זענען די ֿפַאבריקן, ווּו עס
ֿפרַאגע איז בלויז צי איז דָארט דָא ַא  די "?ל ווַאסערסגעבן ַא בי

ר שטיקל ברויט, ווָאלט עַא  ווָאלט ער בַײ זיך געהַאט .הונט
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ווָאלטן געווָארן  ברויט און זיידָאס  צוגעווָארֿפן ֿפַארן הונט
 ,בַײ זיךהָאט  ערדָאס ווָאס  בַאֿפרַײנדעט, ָאבער יַאגעדעס און עּפל,

יהושוע  זיך דער קליינערמָאל הָאט  מיט ַא .עסט ניט קיין הונט
בַאשליסן  מוז ַאלייןווָאס  געֿפילט זעלבשטענדיק, ַא דערווַאקסענער,

ברודער  נישט מער טַאטע־מַאמע צי זַײן עלטערער .גורלוועגן זַײן 
 בַאשלָאסן און .צו טָאןווָאס  ֿפלעגן ֿפַאר אים בַאשליסןווָאס  יעקֿב,
בילן ֿפון  ער דערהערטהָאט  בַאלד .ער צוגיין צו דער כַאטקעהָאט 

ַאן  .קייטַא  צום גליק איז דער הונט געווען צוגעבונדן אויף .ַא הונט
 דערזעןהָאט  געקומען און ווי נָאר ערַארויס יזעלטערער ּפויער א

 ַארָאּפגענומעןהָאט  יהושע .ער זיך איבערגעצלמטהָאט  יִינגלדָאס 
  :היטל און אים בַאגריסטדָאס 

"Szczęść Boże! Daj panie Boże!" 

 ווָאס, דו ?ווָאס זוכסטו דָא, קליינער" :הָאט דער ּפויער געענטֿפערט
 "?יִיד ביסט ַא

איך וויל זיך בַײ אַײך ֿפרעגן ווּו  .יִיד הער, איך בין ַאיָא, מַײן "   
 "?ן דָארטןַארבעט ןיִיד דער וועג צו די ֿפַאבריקן, וווּ  איז

ַא  .ווַײטַאזוי  איז ניטדָאס  ?צו די ֿפַאבריקן ֿפון טויט ווילסט גיין"   
 דרַײ וויָארסט ֿפון דַאנעט הייבן זיך ווידער ָאן די וועלדער, ווּו די

ַאז  לוּפע,ַאקום ַארַײן, קליינער, אין דער כ .געֿפינען זיךֿפַאבריקן 
  ".קיינער זָאל דיך ניט זען, עס איז געֿפערלעך

אין דער שטוב איז געשטַאנען ַא טיש מיט ֿפיר בענקלעך, אויף    
ווַאנט איז געהָאנגען ַא ֿפַארּפַײניקטער יויזל מיט ַא גרויסער  דער

  .ֿפון דער הייליקער מוטער איקָאנע

 .ָאט הָאסטו ברויט מיט מילך .דו ביסט אויסגעהונגערטַאז  כ'זע,"   
יָא, שווערע צַײטן, זייער  ?זיבן יָאר, זָאגסטו ?ווי ַאלט ביסטו

ַא ֿפַארשָאלטענע מלחמה! מענטשן שטַארבן ווי  .צַײטן שװערע
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ווַאלד, ווּו איך בין לעשניצע, שומר ֿפון ווַאלד, ליגן ֿפיל  אין .ֿפליגן
ווָאס  די זעלבע ּפַארטיזַאנער, .ן און ּפַארטיזַאנעריִיד ענעדערשָאס
ַא  .ווערן שּפעטער דערשָאסן דורך די דַײטשן, ןיִיד דערשיסן

געווען ַא  .מענטשן זענען ערגער ווי די חיות .צעדרייטע וועלט
וועט מָאל  קיין .מענטשן הָאבן זי צעבערעט שיינע וועלט און די

יָא, געווען ַא  .מָאל ַאווָאס  בעזעל שוין די וועלט ניט זַײן די
 .אויך ּפרנסה איז געווען ...וועלט

 ַא זייער .יעדן חודש ֿפלעגט דָא בַאזוכן אין ווַאלד ּפַאן ווישניַאק   
 .געהַאנדלט מיט הָאלץ .יִיד גרַאדע ַאן ָארנטלעכער .יִיד רַײכער

אויך  .געגעבן ּפרנסה ֿפַאר ַא סך הָאלצזעגערס און הָאלצהַאקערס
איבעגענעכטיקט בַײ מָאל  ָאֿפט .צו דעם ניט צוגעלייגטב הָא איך

געהַאט דָא ַא זויבערן צימער, סּפעציעל צוגעגרייט  .הויז מיר אין
געברַאכט  .גוט בַאצָאלטהָאט  און ער .ֿפַאר ּפַאן ווישניַאק, ֿפַאר אים

  .מַײן ַאלטע און זיסווַארג ֿפַאר מַײנע מיזיניקלעך מּתנות ֿפַאר

ָאבער ווי  ?יהושוע זָאגסטו ?ווי הייסטו ...וועלטַא  עןיָא, געוו   
אויך אויף ּפויליש רוֿפט מען דיך  ?ּפויליש רוֿפט מען דיך אויף

ס'ווָאלט ָאבער  .יִיד נו, ביסט דָאך ַא .ַא שווערער נָאמען ?יהושוע
ַא ּפויעריש יִינגל טרָאגט  .בָארוועס דו זָאלסט גייןַאז  גוט געווען

קָאשטשָאל ַארַײן, און אויך ניט  ץ זונטיק איןַאחו .ניט קיין שיך
דו טרָאגסט זַײנען צו שיין, ווָאס  אויך דַײנע מלבושים, .שטענדיק

ָאט הָאסטו ַא  .יִיד ביסט ַא דוַאז  מע זעט גלַײך, .ֿפון ַא שטָאטישן
עס  .טו זיך איבער .ּפויעריש רעקל מיט הויזן ֿפון מַײן מיזיניקל

זעסטו אויס ווי  ַאצינד .איז צו גרויסרעקל ַאז דָאס  מַאכט ניט אויס,
און  .אויגן ַאן עכט ּפויליש יִינגל, מיט דַײנע העלע הָאר און בלָאע

שוין  קום, עס איז .רעד ניט קיין שטָאטיש ּפויליש, נָאר ּפויעריש
 איך וועל גיין .איך וועל דיר ווַײזן דעם וועג .ֿפינצטער אין דרויסן
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 מע טָאר אונדז .ך ֿפון ווַײטנס נָאכֿפָאלגןֿפון ֿפָארנט און דו וועסט מי
  ".ניט זען צוזַאמען, עס איז געֿפערלעך

 יהושוע איז דעם ּפויער נָאכגעגַאנגען ַא צווַאנציק מעטער ֿפון   
 זיךהָאט  בלויז ַא הַאלבע לֿבנה .עס איז געווען חושך מצרים .הונטן

ן זיי ֿפון צַײט צו צַײט בַאוויזן ֿפון צווישן די כמַארעס או
געגַאנגען ביז דער ַאזוי  לַאנג זענען זיי .בַאגלייט גלַײכגילטיק

 .זיך צו אים דערנענטערטהָאט  יהושוע .שטיין ּפויער איז געבליבן

ַא צוויי וויָארסט נָאך  .ַאצינד, קליינער, וועסטו מוזן ַאליין גיין"   
מיר ווָאס  וועגל,דָאס  ָאט .ער ווַאלד הייבט זיך ווידער ָאןד און

זעלבע וועגל דורכן דָאס  געגַאנגען, ֿפירט צום ווַאלד און ענעןז
קיינער זָאל דיך ַאז  ּפַאס אויף, .גלַײך צו די ֿפַאבריקן ווַאלד ֿפירט

  ".זָאל דיך בַאשיצן ֿפון שלעכטע הענט גָאט .ניט זען

הָאט  – ,"ל זַײן מיט אַײךָאַא דַאנק, מַײן הער, און גָאט ז"   
  .געענטֿפערט יהושוע

ער איז געגַאנגען  .ווידער איז יהושוע ַאליין אויף דער וועלט   
ֿפָארזיכטיק, מיט ָאנגעשּפיצטע אויגן און אויערן אויף יעדער  זייער

 .ניט ֿפון ֿפירֿפיסיקע ציטערט יהושוע נָאר ֿפון צווייֿפיסיקע .געֿפַאר
ער הערט ַא גערויש און  .ער שטיין ווי ֿפַארגליווערט ָאט בלַײבט

הָאבן זיך די ביימער אין ווַאלד דָאס  .שטעלט זיך ָאפּ  ן הַארץזַײ
קיין ווינט ַאז  בלעטער צָארנדיק געּפַאטשט, ַאֿפילו צעוויגט און די
ס'דערווַארט דעם ווָאס  אֿפשר צוליב דעם ערגסטן .איז ניט געווען

ביימער געקענט רעדן ַא מענטשלעך לשון, ווָאלטן  ווָאלטן די .יִינגל
צו בלַײבן מיט זיי אין ווַאלד און ניט צו גיין ַאהין  ווָארנטזיי אים גע

  .מענטשן ווּו עס געֿפינען זיך

הָאט  יהושוע געגַאנגען, זייער לַאנג, ביז ערנָאך  לַאנג איז   
ּפינטלען ֿפון דָאס  בַאמערקט ֿפון דער ווַײטנס צווישן די ביימער
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ער  ?ןיִיד ינען זיךדי ֿפַאבריקן ווּו עס געפֿ דָאס  אֿפשר זענען .ליכט
און  .ֿפונעם וועגל טיף אינעם ווַאלד איבערנעכטיקן איז ַארָאפּ 

ער ליגט ָאנגעלענט מיטן קָאּפ ַאז  יהושוע בַאמערקט,הָאט  ווידער
זיך ווידער דערמָאנט אין דעם ּפסוק ֿפון הָאט  ער .אויף ַא שטיין

  ".המקום ויׂשם מראשתיו וישּכֿב במקום ההוא ויקח מאֿבני" :חומש

געריסן ֿפון זַײן הַארץ ווי בַײ ַארויס זיך ַא קרעכץהָאט  – ,"אוי"   
אינעם חדר, ווּו ער איז געווען דער  ַאן ַאלטן מַאן דערמָאנענדיק זיך

יהושוע געֿפילט ווי ַא  זיךהָאט  ווידער .בעסטער ּתלמיד
 ער .וועגן זַײן גורל ער מוז ַאליין דעצידירןַאז  דערווַאקסענער,

 מער ניט ֿפַאר קיין גורל בַאשטייטַאז  ֿפַארשטַאנען, ניטהָאט נָאך 
 און אויך, ט ניט קיין נסים, קוים אֿפשר ַא צוֿפַאלמשטין און באַ יִיד

  .ניטדָאס 

 שטעכעדיקע שטרַאלן ֿפון דער זון הָאבן אים אויֿפגעוועקט ֿפונעם   
ווָאס הָאט  ֿפָארזיכטיק איז ער צוגעגַאנגען צום וועגל .שלָאף

מיט  .ןיִיד ןַארבעט דָארטַאז  מע זָאגט,ווָאס  די ֿפַאבריקן, צו געֿפירט
ֿפון  .זיך דער ווַאלד ָאּפגעהַאקטהָאט  ווי ָאן ַא ווָארענונג,, מָאל  ַא

ער דערזען הויכע קוימענס און מָאדנע ריזיקע הָאט  דער ווַײטנס
זיך געצויגן ַא הויכער מויער מיט הָאט  ַארום .ֿפענצטער הַײזער ָאן

זיך יהושוע דערנענטערט הָאט  ֿפָארזיכטיק .ון אויבןפֿ  שטעכלדרָאטן
ַאז  ווילדן בַאווַאקסענעם הויכן גרָאז ַארום דעם מויער, צווישן דעם

בַאמערקט ַא גרויסן הָאט  ער .געזעןַארויס קוים איםהָאט  מע
 .אויף די רָאווערןַארַײן  ָאדער ֿפָארןַארַײן  גייען טויער, ווּו מענטשן

הָאט  יהושוע .נען ַא בַאווָאֿפנטער ווַאכמַאןגעשטאַ  ֿפַארן טויער איז
ַאזוי  ָאבסערווירט ֿפון דער ווַײטנס און ניט געווּוסט ווי ַאלץדָאס 

אין די ַאז  און צי בכלל איז אמת, .דורכן טויערַארַײן  ער קען
 .ןיִיד ןַארבעט ֿפַאבריקן
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טייל מענטשן גייען און ֿפָארן ֿפַארבַײ גַאנץ נָאענט לעבן אים,    
אֿפשר זָאל איך  .קיינער קוקט זיך ַאֿפילו אויף אים ניט ָאן ָאבער
ָאבער די מענטשן זענען אין  .זיך יהושוע טרַאכט, ֿפרעגן עמעצן
מורא צו הָאט  , און ערַארבעט אַײלעניש, זעט אויס, צו דער גרויס
  .ֿפרעגן

 –, ֿפרעגט אים ּפלוצלינג ַא מַאן – ?ווָאס גַאּפעסטו זיך, קליינער"   
 דו הָאסט עמעצן ?ניט ליבדָאס  די ווַאכמענער הָאבןַאז  טו ניט,ווייס

  "?דאָ  ַארבעט דַײן טַאטע ?דָא אין די ֿפַאבריקן ווָאס ַארבעט

 –, יִינגל געשטַאמלט ֿפון איבעררַאשונגהָאט דָאס  – ניין, ניין,"   
  ?ןיִיד ן דאָ ַארבעט מַײן הער, אֿפשר ווייסט איר ווּו עס

 איך – רעגט דער מַאן מיט דערשטוינונג,פֿ  – ?יִיד דו ביסט ַא"   
ָאבער ֿפון ווַאנען  .יִיד דו ביסט ַאַאז  ַאֿפילו ניט דערקענט,הָאב 

ן, ַאחוץ אין די יִיד עס זענען מער ניטָא קיין ?ַאהער קומסטו דאָ 
 ".ֿפַאבריקן

 ".איך, מַײן הער, קום ֿפון ווַאלד ...איך"   

נו, גוט,  – עלט אויגן,דער מַאן אויֿפגעשטהָאט  – ?ֿפון ווַאלד"  
ן דָא אין די ַארבעט זיי .צו דַײנע מענטשן ווילסטו .ֿפַארשטיי איך

זיי ֿפַאלן ווי די  .ןיִיד ןַארבעט אויך אין מַײן ָאּפטיילונג .ֿפַאבריקן
ַאמבעסטן דו  .שוין ֿפון זיי 'קַא' סך ניט געבליבן ס'איז .ֿפליגן

 גן־עדן ֿפַאר"ר, נו, צום עכלדרָאטן ֿפון לַאגעשט זָאלסט צוגיין צו די
ּפַאס ָאבער אויף, די שטעכלדרָאטן  .לַאגער , ווי זיי רוֿפן דעם"ןיִיד

ווילסט ָאבער הערן  .דָאך קען מען ַאדורך זענען עלעקטרעזירט, און
צוריק אין ווַאלד ַארַײן, ווַײל דָא זענען  גיי ?מַײן עצה, קליינער

 ן,יִיד ַײטשן הַאלטן נָאר דידי ד .דו ניטָא קיין קליינע יִינגלעך ווי
  ".ַארבעט טויגן צו דערווָאס 
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 אינעם הויכןַארַײן  זיך צוריקגעצויגן און איז טיףהָאט  יהושוע   
ער איז ֿפָארזיכטיק ַארומגעקרָאכן אויף ַאלע ֿפיר  .געדיכטן גרָאז

דעם מויער ֿפון די ֿפַאבריקן ביז ער איז צוגעקומען צו די  ַארום
קיין  .ערזען אונטער זיי לַאנגע גרָאע בַארַאקןאון ד שטעכלדרָאטן

ער דָארט, אונטער די דרָאטן ניט הָאט  בַאשעֿפעניש לעבעדיק
טורעם איז געשטַאנען ַא סָאלדַאט מיט ַא געווער ַא  אויף .דערזען

בלויז די ֿפייגל  .געווען שטיל ווי אין ַאן אויער ַארום איז .אין הַאנט
ּפַאמעלעך איז יהושוע  .געטרילט הָאבן געסוויטשערט און

אויֿפגעמַאכט די אויגן איז שוין געווען הָאט  ווען ער .אַײנגעשלָאֿפן
ער געווָארן, דערזעענדיק ֿפון דער  ווי ֿפַארווּונדערט איז .ֿפַארנַאכט

מָאדנע בַאשעֿפענישן, ווי ניט ֿפון  ווַײטנס, אונטער די שטעכלדרָאטן
 ?ןיִיד זַײןדָאס  זָאלן .דער וועלט

 זיךהָאט  ער .ניט געזעןמָאל  קייןנָאך  ערהָאט  ןיִיד עלכעַאז   
הָאט  דערמָאנט אין דער מעׂשה 'סמבטיון', ווי דער רבי אין חדר

 אויף יענער זַײט טַײך סמבטיון לעבן די ֿפַארלוירענעַאז  דערציילט,
מע קען,  .עלעך'יִיד גערוֿפענע 'רויטעַאזוי  עׂשרת־השֿבטים, די

 ורך, ווַײל ריזנשטיינער ווַארֿפן ֿפון איםדעם טַײך ניט ַאד, ָאבער
ָאבער, ווען דער טַײך רוט, איז ער בַאדעקט מיט ַא , שבת .ַארויס

ווען משיח, דער הגואל וועט קומען, דעמָאלט  .ווָאלקן ֿפון ֿפַײער
צוריק ֿפַאראייניקן און צוזַאמען צוריק גיין  וועלן מיר זיך מיט זיי

  .ארץ־יׂשראל קיין אויף דער שּפיניווער בריק

 זיך יהושוע ֿפָארזיכטיקהָאט  ווען ס'איז געווָארן מער טונקל   
זיך ַאוועקגעלייגט אויף דער הָאט  ער .דערנענטערט צו די דרָאטן

ָאנגעשּפיצט די אויגן און אויערן צו זען און צו הערן בעסער , ערד
געהערט  .בַאשעֿפענישן ֿפון יענער זַײט שטעכלדרָאטן די מָאדנע

קולות, געשרייען, ָאבער בשום־אוֿפן ניט געקענט  ַארשיידענעפֿ 
יהושוע ניט הָאט  אויך ֿפון זייערע ּפנימער .הערן זייער לשון
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ן, ָאבער בכלל, צי זיי יִיד צי זיי זענען געקענט דערקענען ניט נָאר
און אֿפשר הָאבן  .הָאבן זיי געהַאט מָאדנע ּפנימער .זענען מענטשן

געזעצטע גרויסע ַארויס בלויז .ימער ניט געהַאטזיי בכלל קיין ּפנ
ט ֿפון הונטן ּפרובירהָאט  ער .געקוקטַארויס אויגן הָאבן ֿפון זיי

ֿפַארווּונדערט איז ער געווָארן  אויֿפהייבן די שטעכלדרָאט און ווי
טערגעגעבן, גלַײך ווי נאו לַײכטַאזוי  ווען די דרָאטן הָאבן זיך

 "!קום! קום ַארַײן" – געבעטן,

געשטעלט זַײנע הָאט  יהושוע .און ָאט איז ער אינעווייניק   
 ., ניט זיכער און מיט ּפחד"ןיִיד גן־עדן ֿפַאר"טריט אינעם  ערשטע

ֿפָארזיכטיק דערנענטערט צו די בַארַאקן און דערזען  זיךהָאט  ער
די  .זיך מָאדנע בַאוועגטווָאס הָאט  סטרַאשידלע,ַא  ֿפַאר זיך שטיין

 ַאֿפילו .געווען ַא שטיק שמַאטע ֿפון קָאּפ ביז ֿפיס סטרַאשידלע איז
ֿפון הָאט  בלויז ַאן אויג .געווען ֿפון שמַאטעס ּפנים זַײנס איזדָאס 

געקוקט אויֿפן אויג מיט הָאט  יהושוע .געקוקטַארויס דער שמַאטע
לַאנג הָאבן זיך די אויגן געקוקט ביז די  .ּפחד און רחמנות

  .אינעם בַארַאק דןסטרַאשידלע איז ֿפַארשווּונ

 דערהערט ַא קול הינטערמָאל  ער מיט ַאהָאט  – "?ווער ביסטו"   
 זיך הַאסטיק אויסגעדרייטהָאט  יהושוע .זיך, ווי ניט ֿפון דער וועלט

  .און דערזען ֿפַאר זיך ַא קָאלָאס ֿפון ַא סטרַאשידלע

ַא  געלָאזטַארויס די סטרַאשידלע ווידערהָאט  – "?ווער ביסטו"   
יִינגל דָאס  און דערבַײ אויֿפגעהויבן זַײנע אויגן צום הימל, צידיבור 

ָאנגעהויבן שטַאמלען הָאט  יהושוע .ניט ֿפון דָארטן ַארָאּפגעֿפַאלן איז
  .געווָאלט ַאנטלויֿפן און

 "...מַײן הער – געציטערט, שטיםזַײן הָאט  – מַײן הער,"   

 ר,עגעלעכטדי סטרַאשידלע איז אויסגעברָאכן אין ַא מָאדנע    
ערנדיק אים רוֿפן מיט ַאזַא קיין געלעכטער ניט געווען, ה איזווָאס 
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 שוין ֿפון לַאנג ֿפַארגעסן ֿפוןהָאט  ערווָאס  ,"הער מַײן"ערע 
  .ווערטער עלכע בּכֿבודיקעַאז

צוויי סטרַאשידלעס און זיך נָאך  עס זענען צוגעקומען   
 .ֿפון דער ּפלא געווּונדערט

 ישיִיד ַא – איינער ֿפון זיי געזָאגט,הָאט  – נָאר,קוק נָאר, קוק "   
 און אים ָאנגערירט, צי ער בַאשטייט אין אמתן, צי ער – ,"יִינגל

 .ניט עּפעס ַא רוחדָאס  יסטירט, צי איזזעק

 יהושוע צו זיי געזָאגט שוין מערהָאט  – "איך קום ֿפון ווַאלד"   
 .דרַאסטיש

קט מיט זייערע די סטרַאשידלעס הָאבן אויף זיך געקו   
  .צו טָאןווָאס  געזעצטע אויגן און זיך בַארָאטן, ַארויססקעלעטישע

 .איינער ַא זָאג געטָאןהָאט  – "ר' איטשע־מאיר"   

יָא, ר' איטשע־מאיר ֿפונעם דרַײצנטן בלָאק דַארף וועגן דעם "   
ַא צווייטער נָאכגעזָאגט, און זיי זענען ַאוועק מיטן הָאט  – "וויסן
  .יִינגל

 ֿפונעם קַאּפָא דערהָאט  גַאנג אינעם דרַײצנטן בלָאקַארַײנ ֿפַארן   
  .בלָאק זיי בַאמערקט

 .ער ַא רוף געגעבןהָאט  – "?ווּוהין"   

, די צוויי סטרַאשידלעס הָאבן זיך ֿפַאר שרעק גלַײך ָאּפגעטרָאטן   
, קַאּפָא דער .איבערלָאזנדיק דעם קליינעם יהושוע ַאליין

איבעררַאשט און ַאזוי  נגל, איז געווָארןדעם ייִ  דערזעענדיק
לשון און ָאנגעהויבן דָאס  ֿפַארלוירןהָאט  ערַאז  צעּפלעֿפט,
  "?אַײנע ּפוּפע וו־וו־ַאס, וו־ַא־ס ֿפיר" :שטַאמלען
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קַאּפָא הָאט  ט אים עּפעס זָאגן, ָאבער דערּפרובירהָאט  יהושוע   
יַא, יַא, " :ןניט אויסגעהערט, נָאר געהַאלטן אין איין איבערחזר אים
זַײנע אויגן  ".ביסט אַײנע ּפוּפע! אַײנע זיסע ּפוּפע! קָאם, קָאם דו

געֿפירט אין ַארַײנ ּתַאווהדיק געגלָאצט אויֿפן יִינגל און אים הָאבן
 איז געווען ָאּפגעזונדערט ֿפונעם רעשט בלָאקווָאס  צימערל, זַײן

 .העֿפטלינגען מיט ַא ווענטל ֿפון ברעטער

 ָאבער דו .טו בלַײבן, ניט מיט די שווַײנע אויֿפן בלָאקדָא וועס"   
 און ַא מַאך געטָאן מיט דער – ...קללל – מוזסט ברַאוו זַײן, ווען ניט

 ".ָאט הָאסטו זוּפ מיט ברויט און מַארגַארין – הַאנט אויֿפן הַאלדז,

געהַאט ַא משונהדיקן הָאט  געגעסן די זוּפ, װָאסהָאט  יהושוע   
זיך אים הָאט  ט איז געווען שווַארץ ווי די ערד,ברוידָאס  .טעם

ער הָאט  און דָאך .מויל ווי ליים מיט טרָאטשענע געקלעּפט אין
  .הונגעריק איז ער געווען, ַאזוי ַאלץ אויֿפגעגעסן

יהושוע הָאט, ָאבער, ניט ֿפַארשטַאנען די מּכלומרשט זיסע    
דערווַארט ווָאס  עןאון ַאוודאי ניט ֿפַארשטַאנ קַאּפָא ֿפונעם ווערטער

 מַאן מיט די ֿפַארּתמטע גלָאצנדיקע חזיר־אייגלעך, אים ֿפון דעם
  .געקוקט ֿפון זַײן אויסגעֿפרעסענעם ּפרצוףַארויס הָאבן קויםווָאס 

דו, קליינער, דו בלַײבסט דָא בַײ מיר און זיך ניט רירן ֿפון " 
ט דער און גיט ווידער ַא מַאך מי – "...קללל – ווען ניט .דַאנעט

  .הַאלדז הַאנט אויֿפן

ֿפונעם צימער און ֿפַארשלָאסן די טיר  ַארויס איז קַאּפָא דער   
עטלעכע מינוט הערט יהושוע ַא שטילן קלַאּפ אין נָאך  .זיך אונטער

   .דער טיר

  .יִינגלדָאס  ֿפרעגט – "?ווער איז דָארט"   
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הָאט  מע .איך הייס איטשע־מאיר – ענטֿפערט ַא קול, – ,יִיד אַ "   
 געקומען ֿפון דרויסן, ֿפונעםַארַײנ דו ביסטַאז  מיר מודיע געווען,

  "?ווי הייסטו .ווַאלד

  ".איך הייס יהושוע"   

  "?דו הערסט .איך וויל דיר זָאגןווָאס  הער זיך גוט צו, יהושוע,"   

  ".יָא, איך הער"   

בליק ניטָא קיין סך צַײט, ווַײל דער רוצח קָאן אין יעדן אויגנ"    
 דו זָאלסט זען די נַאכט זיך .קומען און אויסֿפירן זַײן מזימה צוריק
זָאג דעם  .צודרייען ֿפון זַײנע טרייֿפענע לַאּפעסַארויס

דו ביסט קרַאנק, הָאסט דעם טיֿפוס און ֿפילסט , ַאז ּכלֿב־שבּכלֿבים
  "?דיר געזָאגטווָאס כ'הָאב  הָאסט ֿפַארשטַאנען דו .זיך ניט גוט

 ".ֿפַארשטַאנעןכ'הָאב  יָא,"   

מָארגן אין דער ֿפרי זָאלסט  .איך זָאג דירווָאס  הער ווַײטער"   
צוגיין צום ַאּפעל, נָאר זיך אויסבַאהַאלטן ַארויס ענטווַאגן ניט

דער לַאגער־קָאמענדַאנט זָאל ַאז  ,קַאּפָא ּפריטשע בַײם אונטער דער
 ".ניט זען בשעת דער סעלעקציע, דיך, חלילה

 "?סעלעקציעדָאס  איז ווָאס"   

 איטשע־מאיר ַא זיֿפץהָאט  – דו זָאלסט ניט וויסן,ַאז  בעסער"   
 כ'וועל זיַאז  דער סעלעקציע, אם ירצה השם,נָאך  – געטָאן,

 געבליבןנָאך  איבערלעבן, וועל איך רעדן מיטן הויּפטקַאּפָא, ער איז
שטיקל מענטש, ער איז ַא דַײטשישער ּפָאליטישער העֿפטלינג, ַא 
ין צו והַײנט איז ש .וועט ער קענען עּפעס טָאן ֿפַאר דיר שראפֿ 

ַאצינד מוז איך  .ט, ָאבער עס גייט ניטּפרובירהָאב  איך .שּפעט
טיר, ווַײל דער מערדער קָאן צוריק קומען און  ַאוועק ֿפון דער

דער שם יתברך זָאל דיך שומר און מציל  .אונדז ביידע צעממיתן
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דו הָאסט  .דיר קיין שליטה ניט הָאבן ויףדער רשע זָאל אַאז  זַײן,
 "?געזָאגט דירהָאב  איךווָאס  ֿפַארשטַאנען

  ".ֿפַארשטַאנעןהָאב  יָא, איך"   

נָאך  גוט ֿפַארשטַאנען, ער איזַאזוי  ַאלץ ניטהָאט דָאס  יהושוע   
געווען ַא קליין קינד צו ֿפַארשטיין דעם קָאמּפלעקס ֿפון ַא לַאגער 

דערווַאקסענע חכמים ֿפַארשטייען ניט ביז ֿפיל  .די נַאציס בַײ
זיי ווָאס  געווען ַא דַײטשישער לַאגער,דָאס  איזווָאס  הַײנטיקן טָאג

  .ַאליין הָאבן מיטגעמַאכט

זיך די טיר אויֿפגעמַאכט און הָאט  מיט עטלעכע מינוט שּפעטער   
מיט  "קערל", ַא קַאּפָא געקומען מיט ַא צווייטןַארַײנ איז קַאּפָא דער
געגָאלטן קָאּפ און ַא גרינעם דרַײעק אויף זַײן לינקן ָאפּ  ַאן

 זיי בַאקוקן .לעבן דעם נומער, גענוי ווי זַײן קַאמערַאד ברוסטקַאסטן
 .מֿבינים יִינגל ווידָאס 

ֿפרעגט ער זַײן  – "?דענקסטו, האַ ווָאס  ַאלזָא, ווַאלטערל,"   
  .ֿפרַײנד

 ניט "קעצכען"ַא ַאז נגגרָאסַארטיק! ווּונדערבַאר! שוין ֿפון לאַ "   
 "!געהַאט

 ער גיט – ?געשַאֿפןדָאס  הימעל־הער־גָאט! הַאנס, ווי זָא הַאסטו"   
 אַײן – און זָאגט,ַארַײן  דעם יִינגל ַא קנַײּפ אין אונטערשטן

  ".ש! ַאוף ווידערזען, קעצכעןרגרָאסַארטיקער אַ 

 .ירֿפונעם צימער און ֿפַארשליסן די ט ַארויס זיי ביידע גייען   

 ווַאלטערל, ווַאן דו אַײן ברַאווער קערל ביסט דַאן קענסטו אים"   
 , דו מוזסטמָאל אַײןנָאך  ַאבער, דָאנער וועטער, .ַאוך הַאבען
דָאס  און צַײגט מיט זַײנע צוויי הענט אויֿפן הַאלדז, – "מיטמַאכען!

 .יִינגל צו דערווַארגן
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 !סַאקרַאמענט הימעל־הער־גָאט, .נַאטירליך, מַאך איך מיט"   
וויר מַאכען  ?ט דו זיך ניכט דעם טרַאנסּפָארט ַאוס ּפרַאגסעררינער

 .שַײסע ַאוף דעם מיסטהַאֿפעןדָאס  זעלבע, אונד גלַײךדָאס  גענַאו
מַאן דַארף דעם  .מיסט גלַײך ַאוועקדָאס  זָאנַאג ֿפירט מַאן מָארגען

קַאן  דָאס קַײנע ֿפַאל ניכט זען ַאוף דעם ַאּפעל, קנַאבע אין
דעם שּפַאס מוזן וויר אים זָאֿפָארט נָאך  גלַײך, ַאלזאָ  .געֿפערליך זַײן

ֿפַארגעס ניכט, הַאנדל אים גלַײך צו מיר  ַאבער .ֿפַארטיק מַאכען
לַאס ֿפיור מיך ַאוך  .גענצליך זַײן ַאש ברענגען און צעֿפוק ניכט

 ".עטווַאס איבער

 ערהָאט  זַײן צימערלגעקומען אין ַארַײנ ווען הַאנס איז צוריק   
אויֿפגעהויבן הָאט  ער .געטרָאֿפן יהושוע'ן שלָאֿפן אויֿפן דיל

דער נָאך  ווי ַא חתן הייבט אויף זַײן ּכלה אין דער נַאכט, ס'יִינגל
  .ַארויֿפגעלייגט אויף זַײן קויקע חוּפה, און אים

 זיך ַאֿפילו ניטהָאט  ערַאז  מיד,ַאזוי  יהושוע איז געווען   
גענומען ֿפון אונטער דער קַאּפָא הָאט ַארויס דער .קטאויֿפגעווע

 ער .ֿפלעשל ברָאנֿפן און עס אויסגעטרונקען מיט איין צי ַא  קויקע
געלָאזט ַא קללה קעגן גָאט און ַארויס שּפַײ געטָאן אוןהָאט ַא 

ֿפון  – ֿפַארריבן די הענט און זיך גענומען צו דער עֿבודה,, מענטש
הָאט  ער .ברוטַאל – דעםנָאך  ן גלַײךעטווָאס דעליקַאט או ָאנהייב

הָאט  ווען ער .שלָאֿפנדיקן יִינגל געשושקעט זיסע ווערטער צום
זיך יהושוע אויֿפגעוועקט הָאט  ַארָאּפצִיען זַײנע מלבושים ָאנגעהויבן
  .אין בהלה

ָאנגעהויבן זיך צו ווערן מיט ַאלע זַײנע ּכוחות הָאט  יִינגלדָאס    
ַארויֿפגעלייגט זַײן לַאּפע  קַאּפָא דערהָאט  ךגלַײ .מַאכן געווַאלד און

 .יִינגלס מויל און אים שִיער ניט דערשטיקט אויֿפן

  ".ווען דו שרַײסט, קליינער, דַאן מַאך איך דיך ֿפערטיג"   
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אים ַאֿפילו די הָאט  זיך יהושוע געווערט, ערהָאט  און דָאך   
ו שווַאך קעגן אַײנגעביסן ביז בלוט, ָאבער ער איז געווען צ הַאנט
ווילדער צעהיצט נָאך  זיךקַאּפָא הָאט  דער .ברוטַאלן מַאן דעם

ס ַאד בַײס, בַײס!" – יִינגלס בַײסן און דערבַײ געהירזשעט, ֿפונעם
 "!איסט גוטס דַא !איסט גוט

בעת זַײן מזימה זָאל ער ַאז  ניט געֿפעלט,הָאט  קיין סך   
קלעכע ּפַײן געֿפילט ַא שרעהָאט  יהושוע .יִינגלדָאס  דערשטיקן

הָאט  לַאנג ניט געדויערט,הָאט  ַאלץדָאס  כָאטש אינעם הינטן, און
איז געלעגן ָאנמעכטיק  קַאּפָא דער .אייביקייט עס אויסגעזען ווי ַאן
ֿפַארשטַאנען הָאט  יהושוע .שווער געָאטעמט לעבן דעם יִינגל און
הָאט  ער .ס'הָאט מיט אים ּפַאסירטווָאס  און ניט ֿפַארשטַאנען

 ".מַאמע! מַאמע" –, אין איין וויינען און רוֿפן ןַאלטגעה

, ניכט ווַײנען" :זיך ווילד צעלַאכט און געזָאגטקַאּפָא הָאט  דער   
טוט עס מָאל  ערשטעדָאס  מַײן קלַײן קעצכען, ניכט ווַײנען! נור

דו הַאסט ַאבער ַא ווּונדערלעך ּתחתל! קום, שטיי ַאוף! װיר  .וויי
אים צוגעזָאגט הָאב  איך .נעם בלָאק זיבעצןווַאלטערן אי גייען צו
ַא ּתחתל ֿפַארקויֿפט ער ַאז הימעל־הער־גָאט, ֿפַאר .ברענגען דיך צו

 ".אייגענע מַאמע זַײן

 עס איז חושך מצרים, בלויז די .ֿפונעם בלָאק ַארויס זיי גייען   
שטעכלדרָאטן ַארום דעם לַאגער זענען בַאלויכטן מיט ַא 

ון גרויס ווייטיק קָאן יהושוע קוים גיין און פֿ  .שַײן קרענקלעכער
רַײסן זיך זַײנע ֿפיסלעך אין ַא מָאל  מיט ַא .בלוטיקט ֿפון הינטן

  .גַאלָאפּ 

 און יָאגט אים קַאּפָא רוֿפט דער – "בלַײב שטיין! בלַײב שטיין!"   
  .צוויי זַאלּפן הערן זיך ֿפון ַא טויער־שמירה אין זייער ריכטונג .נָאך
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 ָאן צו וויסן  ,ויֿפט, ווי ַא לונַאטיקער, צווישן די בלָאקןיהושוע ל   
 ,קַאּפָא שווערע סָאּפען ֿפונעםדָאס  ער הערט הינטער זיך .ווּוהין
ַאז  מיט עטלעכע רגעס שּפעטער ֿפילט ער, .אים נָאך יָאגט ווָאס 

אין ַא ַארַײן  און ווי דורך ַא שטויס ֿפַאלט ער, לויֿפט ַאליין רע
וועק אויף ַא ּפריטשע, אַײנהַאלטנדיק דעם ַא זיך בלָאק און ווַארֿפט

 .ּפַאמעלעך שלָאֿפט ער אַײן .אים ניט הערן קיינער זָאלַאז  ָאטעם,

 ַאלץ ַארום איז רויט ֿפון .יהושוע לויֿפט אינעם ברענענדיקן ווַאלד   
און ָאט שטייט זַײן טַאטע  .די ביימער, די ערד, דער הימל – ֿפַײער,

ן אין טלית און ּתֿפילין, צוגעבונדן צו ַא יוסף, ָאנגעטאָ  'ר
ֿפון זַײן שטערן  .בוים און שווַײגנדיק קוקט אויף אים ברענענדיקן

יהושוע וויל זיך צו אים  .ַא שנירל בלוט ַארויסזיך  שלענגלט
טַאטע! טַאטע, " – ער וויל רוֿפן, .קען ניט דערנענטערן, ָאבער ער

בין דָאס  ?קענסטו מיך ניטדער ?ֿפַארלָאזט הָאסטו מיךווָאס  ֿפַאר
 ".איך, דַײן זון יהושוע

 זַײן .ברענגען ֿפון זַײן מוילַארויס ָאבער קיין ווָארט קען ער ניט   
 און ָאט שטייט זַײן .ברודער יעקֿב שטייט מיט ַארָאּפגעלָאזטן קָאפּ 

מַאמע מרים מיט צוויי אויסגעשטרעקטע הענט צו אים, יהושוע, 
טרָאגט זי ַא קרוין ֿפון ֿפַײער, און ֿפון אירע  אויף איר קָאפּ  .זון איר

 ער וויל צולויֿפן צו זַײן מַאמע, זי .גיסן זיך טרערן ֿפון בלוט אויגן
 .ַארומנעמען, ָאבער ער איז געליימט

 אויס דעם־רָאּפגעלָאזטע קעּפ קנִיען לענגדי ּפַארטיזַאנער מיט אַ    
 יקע מיליטער־היטלען מיטזייערע ֿפירשּפיצ .וועג, ווּו יהושוע לויֿפט

 דעם שטָאלצן ּפוילישן ָאדלער ֿפון ֿפָארנט ליגן ַארָאּפגעריסן און
זַײן רבי ֿפון חדר מיט דער לַאנגער  .צעטרָאטן אויף דער ערד

טוט ער דָא, אינעם ווָאס  ...בָארד און אויגן ֿפון ַא ניסּתר רויטער
די  ?גמרא לערנעןוועט ער שוין מיט אים ָאנהייבן  ווען ?ווַאלד

און ָאט שטייט דער  .שוין ֿפון לַאנג ֿפַארבַײ ים זענעןָאימים־נור
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זיי ַאז  הייסט,ווָאס  שּפַאציר־שטעקעלע, לערער מיטן עלעגַאנטן
 .ן אין ַא לַאגעריִיד ֿפַארַאןנָאך  גייען ַאהין, ווּו עס זַײנען

 ...בַארטשינסקי מיט זַײנע צעשּפרייטע הענט "גָאסּפָאדַאזש"   
קָאן ער לענגער זיי ניט  ,בַאדויערן ם, לַײדער, צולַײדער

 .איז געֿפערלעךדָאס  ַא ֿפַאמיליע אוןהָאט  ער .אויסבַאהַאלטן

 יהושוע הַאלט אין איין לויֿפן איבער ברענענדיקע ֿפעלדער ֿפון   
 .מע קלינגט אין דער קירכע .ֿפַײער, און אֿפשר רויטער ֿפון ֿפַײער

די הַײזער אין  .ליגט אין חורבהווָאס  ,ער לויֿפט איבער זַײן שטעטל
מַאריע אין מיטן מַארק שטייט  בלויז די הייליקע מוטער .ֿפלַאמען

ֿפַאלן זיי אויף די קני, צלמען  ,ןווען די גויִים דערזעען יהושוע .גַאנץ
 .ער ווּונדערט זיך .און חרטה זיך און לָאזן ַארָאּפ די קעּפ ֿפַאר חרּפה

 ?ֿפון חדר נע חֿבריםַײַאלע ז ?ןיִיד ווּו זעען ַאלע

 די טירן זענען אויֿפגעּפרַאלט, די .ער לויֿפט צום בית־המדרש   
 ֿפענצטער אויסגעהַאקט, דער ָארון־קודש איז ליידיק, דער ּפרוכת

ער  .צעֿפליקט, די סֿפרי־ּתורות צעריסן, צעטרָאטן אויף דער ערד
ער  .יז ֿפַארשטיינערטשרַײען, מַאכן געווַאלד, ָאבער זַײן צונג א ליוו

איז דָאך דעם זיידע ר' מאירס ניגון דָאס  יָא, .ברומען ַא ניגון הערט
ער ווַאנדערט איבערן בית־המדרש און זעט דעם  .לערנען בַײם

אויֿפן זעלבן ּפלַאץ ווי ּתמיד, ֿפַארטיֿפט אין ַאן ָאֿפענער  זיידע זיצן
רט זיך יהושוע ֿפָארזיכטיק דערנענטע .ליכטל ברענטַא  גמרא, וווּ 

שּפיץ ֿפינגער, חלילה, ניט צו שטערן אים בַײם  צום זיידן אויף די
הייבט אויף די אויגן ֿפון דער גמרא, און ַא  דער זיידע .לערנען

  .ליכטל און עס לעשט זיך אויס טרער רינט אים ַארָאּפ אויֿפן

 ַאוֿפשטיין, ַאוֿפשטיין! צום ַאּפעל! צום ַאּפעלּפלַאץ! שנעל!"   
עס הערן זיך געווַאלדן מיט ַא ֿפַײֿפעריי ֿפון ַאלע  – "שנעל! !שנעל
בהלה כַאּפט זיך יהושוע אויף ֿפון שלָאף, שּפרינגט ַארָאּפ  אין .זַײטן

מיט ַאלע צוזַאמען ֿפונעם בלָאק  ַארויס ּפריטשע און לויֿפט ֿפון דער
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 קיינער ּכמעטַאז  ַא געיעגעניש,ַאז ַאלץ געשעט אין .צום ַאּפעל
 .ניט, און ווי ַאלע שטעלט ער זיך אויס אין דער ריי בַאמערקט אים

שטעקנס אין די הענט הַאלטן ָארדענונג, דערבַײ  ס מיטקַאּפָא די
שטייט ניט גלַײך ווי ַא ווירע אין דער ווָאס  קַײלן זיי יעדן איינעם

העֿפטלינגען שטייט אויסגעשטעלט מיטן  יעדער בלָאק .ריי
זיי טרָאגן אויף דער לינקער זַײט  .ברָאש ָאקַאפּ  טן אוןטסבלָאקעל

קַאצעט־בלוזעס ַא גרינעם דרַײעק, לעבן  ברוסטקַאסטן ֿפון זייערע
ס טרָאגן קַאּפָא טייל ֿפון די .ֿפַארברעכערַא  דעם נומער, ַא סימן ֿפון

יעדער קָאליר איז ַא  .שווַארצע דרַײעקן רויטע, גרינע, רָאזעווע און
בלויז  .ער זיצט אין דער חד־גדיאווָאס  סימן ווער ער איז און ֿפַאר

מע זיצט, ווַײל די בָאבע איז  .מעׂשה ן איז ַא ֿפַארקערטעיִיד בַײ די
עס  .זיך געשמדט, זיצסטוהָאט  ַאֿפילו זי .ענעיִיד געווען ַא

 ַאכטונג! דער הער" :דערהערט זיך ַא ֿפַײף מיט ַא רוף
 "!לַאגער־קָאמענדַאנט! מיצען ַאפּ 

 מע קען די לוֿפטַאז  טיל מיט ַא שּפַאנונג,עס ווערט טויט ש   
ווי נָאר דער לַאגער־קָאמענדַאנט  .כשנַײדן מיט ַא מעסעררַאדו

דעם טויער ֿפונעם לַאגער צעשּפילט זיך דער ָארקעסטער  בַאטרעט
דער  .לוסטיקן 'רַאדעטזקי מַארש' ֿפון יָאהַאן שטרַאוס מיטן

גער־קָאמענדַאנט אויף לַאגער שּפרינגט צו צום לאַ  ֿפוןקַאּפָא הויּפט
הער לַאגער־קָאמענדַאנט, איך, העֿפטלינג " :מעלדעט ַאכטונג און

ן', יִיד ֿפון לַאגער 'ַא גן־עדן ֿפַארקַאּפָא דער הויּפט ,62743נומער 
 ".ַאלץ איז גרייט צום ַאּפעל, מעלדע געהָארכזַאם

 ווען דער לַאגער־קָאמענדַאנט קומט צו צו דער ערשטער   
 :ֿפון דער גרוּפע קַאּפָא לטער גרוּפע מעלדעט דעראויסגעשטע

 מעלדע 38519הער לאגער־קָאמענדַאנט, איך העֿפטלינג נומער "
 בלָאק נומער זיבן, הונדערט און דרַײ העֿפטלינגען אוןגעהָארכזַאם, 

 ".נַײן אין לַאזַארעט
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 גיט ער ַא מַאך מיטןמָאל  צומָאל  ער בַאקוקט די רייען און ֿפון   
טרעטן ֿפון דער ריי צום ַארויס דער העֿפטלינג זָאלַאז  ,ֿפינגער
גייט דער לַאגער־קָאמענדַאנט ַאדורך ֿפון גרוּפע צו ַאזוי  און .טויער
 ַארויס טייל העֿפטלינגען גייען .קיינער ווערט זיך ניט .גרוּפע

טייל מיט ווַאקלעניש און טייל מיט זיכערע טריט, , גלַײכגילטיק
ניטָא מער קיין  .ייער גורל איז געחתמעטזַאז  ֿפַארשטייענדיק,

רעַאגירט ניט גלַײך אויֿפן ָאנגעוויזענעם  ווען ַא העֿפטלינג .צוריק
י ווי ניט אים מיינט ער, ציט וַאז לַאגער־קָאמענדַאנט, ֿפינגער ֿפונעם

דעם רעווָאלווער ֿפונעם  ַארויס לַאגער־קָאמענדַאנט ּפַאמעלעך דער
ּפַאווָאליע, מיט ַא  .ייגט ער אים ַאוועקאון מיט איין קנַאל ל בַײטל
דעם רעווָאלווער אויף זַײן ַארַײן  שמייכל, לייגט ער צוריק לַײכטן

שוין ווַײזט ער ָאן מיטן ֿפינגער אויף ַא צווייטן, דריטן,  ּפלַאץ און
ווען ער קומט צום בלָאק איין און צווַאנציק  .זיבעטן, צענטן, זעקסטן

יהושוע, ברעכט דער  בַאמערקט דעם קליינעם און
 .אין ַא הילכיקן געלעכטער לַאגע־קָאמענדַאנט אויס

 ֿפרעגט ער און ווידער צעלַאכט ער זיך – "?יִינגלדָאס  ווער איז"
 זַײן ווַײסן טַאשנטוך און ווישט זיך די ַארויס ער נעמט .ביז טרערן

ווָאס  טן,טסמיט דעם בלָאקעל קַאּפָא דער .טרערן־ןאויגן ֿפון די לַאכ
ַאז  יען אויסגעשטרָאמט אויף ַאכטונג און טויט שרעק, מעלדן,שטי
טער גייט צו טסדער בלָאקעל .מָאל ערשטעדָאס  יִינגלדָאס  זעען זיי

 ױףַאטש אין ּפנים און ֿפרעגט אים איִינגל, דערלַאנגט אים ַא פּ  צום
געקומען אין ַארַײנ ביסטוַאזוי  ווי ?ווער ביסטו, ּפענטַאק" –, ישיִיד

 .ון דערלַאנגט אים מיט זַײן קַאנטשיק איבערן קָאפּ א – "?לַאגער
יִינגל אין ַא גַאלָאּפ און דער דָאס  זיך לָאזטמָאל  מיט ַא

אין ַא בלָאק און ַארַײן  לויֿפט ער .איםנָאך  טערטסבלָאקעל
 טער ציט איםטסבלָאקעל דער .בַאהַאלט זיך אונטער ַא ּפריטשע

ֿפון  ?ווּוהין ַאנטלויֿפסטו ,נַאריש יִינגל" :בַײם אויער און זָאגט ַארויס
 ביסטוַאזוי  ווי, זָאג דעם אמת .דַאנעט קָאן מען ניט ַאנטלויֿפן
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 דיך ַאהערהָאט  ווער ?געקומען אינעם לַאגערַארַײנ
 .און ער דערלַאנגט אים ווידער ַא ּפַאטש אין ּפנים "?געברַאכטַארַײנ

 גליִינדָאס  זָאגט – ,"געקומעןַארַײנ איך בין ַאליין ...איך"   
  .וויינענדיק

 "?ויַאז ווי"   

 ".דורך די דרָאטן"   

 די דרָאטן זענען .איז אוממעגלעךדָאס  ?דורך די דרָאטן"   
 ?זָאגסטו ,געקומעןַארַײנ ווַארט, ווַארט, ווען ביסטו .עלעקטרעזירט

 .סטערזָאגט דער בלָאקעלט –ט, משטיעס  יָא, ?נעכטן ֿפַארנַאכט
 און דו ביסט .נס די דַײטשן עלעקטרעשבת און זונטיק שּפָארן לעצט

 "?21אינעם בלָאק ַארַײן  גלַײך

 ".איך בין ֿפרִיער געווען בַײ ַא מַאן אין ַאנדערן בלָאק"   

 "?און אין וועלכן בלָאק ?ווי הייסט דער מַאן"   

 ".ער הייסט הַאנסַאז  ָאבער עס דַאכט זיך מיר, .איך ווייס ניט"   

דַײנע הויזן און ַאז  איך זע, ?13ם בלָאק דער רוצח ֿפונע ?הַאנס"   
 ".ֿפיס זענען ֿפַארבלוטיקט די

 זיך ווידערהָאט  יִינגלדָאס  – ,"געטָאן טסמיר שלעכהָאט  ער"   
 .צעוויינט

 טער ציטטסאון דער בלָאקעל – ,"קום צום לַאגער־קָאמענדַאנט"   
 .ער זָאל ווידער ניט ַאנטלויֿפןַאז  אים בַײם אויער,

 סטער שטייט אויסגעשטרָאמט ֿפַארןָאקעלטדער בל   
 איםהָאט  יהושועדָאס ווָאס  לַאגער־קָאמענדַאנט און מעלדעט אים

ווָאס  ֿפאר" :ןַאגער־קָאמענדַאנט ֿפרעגט יהושועדער ל .דערציילט
 "?ביסטו ַאנטלָאֿפן
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 ".ווַײל איך וויל לעבן"   

ף יעדער איינער וויל לעבן, ָאבער ניט יעדער איינער דַאר"   
 – דער לַאגער־קָאמעדַאנט געזָאגט מיט ַא שמייכל,הָאט  –, לעבן

 "?ּפוצן קענסטו שיך

איך קען ּפוצן שיך און אויך שטיוול קען  .יַאווָאל, מַײן הער"   
 ".ּפוצן איך

 זָאגט דער – ?ֿפַארשטַאנדען .גוט, דו וועסט זַײן מַײן שיכּפוצער"   
 בַאגלייט אים בַײ דערווָאס  לַאגער־קָאמענדַאנט צום הויּפטקַאּפָא,

 ֿפרידריך, ברענג מיר זָאֿפָארט דעם שווַײן ֿפון בלָאק – סעלעקציע,
13."  

קומט צו צום לַאגער־קָאמענדַאנט  13ֿפון בלָאק  קַאּפָא ווען דער   
צום " :און זָאגט "ַאכטונג"טרָאמט זיך ֿפַאר אים אויס אויף ש  און

דו, " :גיט ער צו אים ַא געשריי ,"הער לַאגער־קָאמענדַאנט, בַאֿפעל
און  – "איסט רַאסענשַאנדע! זָאֿפָארט צום טויטס דַא !שווַײנהונט

דער גרוּפע אויסגעסעלעקטירטע  ױףאמיטן ֿפינגער  ווַײזט אים ָאן
 .צום טויט

גיט זיך ַא ווָארף אויף דר'ערד, קושט די שטיוול  קַאּפָא דער   
 ָאך רַײכסדויטשע, העראיך בין ד" :לַאגער־קָאמענדַאנט ֿפונעם

, רוֿפט ער אים איצט בַײ זַײן עס־עס־רַאנג – אונטערשטורמֿפיורער,
הַאלט  – לעבען,ס ַאד ביטע, שענקען זי מיר .איך בין ַאן ַארִיער –

  .ער אין איין בעטן

, דער לַאגער־קָאמענדַאנט קָאּפעט אים ַאוועק ֿפון זיך מיט מיגל   
 דער .סדר און קושט זַײנע שטיוולצַאנקט זיך כּ  קַאּפָא ָאבער דער

זַײן רעווָאלווער און  ַארויס לַאגער־קָאמענדַאנט נעמט ּפַאמעלעך
ער מַאכט ַא קרומע מינע ֿפון  .איין קנַאל לייגט אים ַאוועק מיט

קַאּפָא דער הויּפט .ווען ער בַאמערקט בלוט אויף זַײנע שטיוול, מיגל



 
36 

בלוט ֿפון די דָאס  פּ זַײן טַאשנטוך און ווישט אים אָ  ַארויס נעמט
 .שטיוול

 .ֿפרעגט ער דעם הויּפטקַאּפאָ  – "?וויֿפל הָאבן מיר שוין"   

, אויסגעסעלעקטירטע העֿפטלינגען, הער לַאגער־קָאמענדַאנט 24"   
 ".אַײנגערעכנט די לַאזַארעט־קרַאנקע

 .גיט ער ַא ברום צו זיך – "גענוג ֿפיור הויטע"   

 ענטֿפערט דער – "ער־קָאמענדַאנטצום בַאֿפעל, הער לַאג"   
 .הויּפטקַאּפאָ 

 אין דער קיך ֿפונעםַארַײן  ווען דער לַאגער־קָאמענדַאנט קומט   
 "!ן ַאפּ עַאכטונג! מיצ" :לַאגער הערט זיך ַא רוף

ער גייט צו צום הויּפטקעסל, גיט ַא מיש די זוּפ מיטן קָאכלעֿפל    
 ום הויּפטקָאכער מיטער ווענדט זיך צ .מַאכט ַא זויערע מינע און

שטייען אויסגעשטרָאמט אויף ווָאס  געהילֿפסקָאכערס צוויינָאך 
סַאבָאטַאזש! " :שּפָאטיש געלעכטערל און זָאגטַא  , מיט"ַאכטונג"

 ! קַײןמָאל  אַײןנָאך  ֿפרעסערס, שווַײנע! ֿפַארדַאמט "גענָאוון"איר 
און  קטןֿפיל ּפרָאדוַאזוי  איר ניכט גענוג! איר בַאקומטמָאל הָאט 

 איך וועל אַײך ַאלע .ַאוועק ֿפון די העֿפטלינגעןדָאס  גנֿבעט
אין יעדן קעסל ֿפינף ּפעקלעך ַארַײן  אומלעגן'! גיט זָאֿפָארט'

עס איז הַײנט ַא סּפעציעלער  .מיט צען קילָא גרויּפן מַארגַארין
די קריג־אינדוסטריע נייטיקט זיך  .מענטשן מוזן עסן רוטָאג און די

 "ל!מָא אַײןנָאך  ֿפַארדַאמט .־קרעֿפטןַארבעט אין

ווען ער ֿפַארלָאזט די קיך קוקט ער אויֿפן הימל און זָאגט ווי צו    
 ".ווָאס ֿפַאר ַא הערלעכער טָאג" :ַאליין זיך

יַאווָאל, הער לַאגער־קָאמענדַאנט, עס איז הַײנט ווירקלעך ַא "   
ווָאס  ן לַאגער,ֿפוקַאּפָא ענטֿפערט דער הויּפט – שיינער טָאג, זייער
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 מיר הָאבן דָאך הַײנט די ערע צו זען דעם הער – נטער אים,הי גייט
 ".לַאגער־קָאמענדַאנט דיריגירן מיט ָארקעסטער

אויֿפן  – זָאגט ער ווידער ווי צו זיך ַאליין, – יַא, יַא,"   
איז דָאס  .מיטן ֿפידלער אינגבַאך קען איך זיך ֿפַארלָאזן ָארקעסטער
בעסטער ָארקעסטער ֿפון ַאלע בַאזעצטע געביטן  רדע בַאשטימט

געשּפילט הָאט  דער הויּפטֿפידלער .איירָאּפע ֿפונעם דריטן רַײך אין
אויך ַאלע ַאנדערע מוזיקערס הָאבן  .ֿפילהַארמָאניע אין דער ווינער

אינגבַאך איז  .בעסטע איירָאּפעישע ָארקעסטערס געשּפילט אין די
 ".זווירטואָ  ַא ווּונדערלעכער

מיטָאג שטייט דער לַאגער־קָאמענדַאנט אויף ַא בינע, נָאך    
צוגעגרייט ֿפַארן קָאנצערט און דיריגירט מיטן ָארקעסטער  סּפעציעל

ֿפון ֿפָארנט זיצט  .קָאנצערט ֿפון לודוויג ֿפָאן בעטהָאווען־ֿפידל דעם
זייער זעקסיָאריק טָאכטערל, זייער הונט, דער קליינער , זַײן ֿפרוי

ע דַײטשישע געסט און דער נשיכּפוצער, ֿפַארבעטע הושוע, זייערי
 .העֿפטלינגען גַאנצער לַאגער

 זיך רָאבערט טרַאכט – סוף־ּכל־סוף ֿפַארווירקל איך מַײן חלום,"   
 איך דיריגיר מיט ַא סימֿפָאנישן – לעם, דער לַאגער־קָאמענדַאנט,

ישע יִיד זַײן ַאן ָארקעסטער ֿפוןדָאס  מעג .ָארקעסטער
 ".העֿפטלינגען

 , ער ֿפילטלהיּפוך .ניט קיין הַאס צו זייער ֿפילט הויּפט  איבער   
 .בַאווּונדערונג צו די ּכלומרשט אונטרמענטשן

דער סטודענט רָאבערט לעם זיצט אין ביורָא  .1929ֿפרילינג  ...   
 .נטַאּפרָאֿפעסָאר זיגֿפריד ּכהן זייער געשפּ  בַײ

ֿפרעגט דעם יונגן סטודענט  – "?הער לעם ווי גייט עס אַײך,"   
ַאלטער מוזיק־ּפרָאֿפעסָאר, דירעקטָאר ֿפון קָאנסערווַאטָאריום  דער
 .לַײּפציג אין
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 .ענטֿפערט דער סטודענט –, "ניט גוט"   

איך ֿפַארשטיי, ַאז צוליב אַײער דורכֿפַאל בַײ דעם עקזַאמען "   
קען איך אַײך ניט צום בַאדויערן,  .איר צו מיר געקומען זענט

הער  –ַא רגע טרַאכטן איז דער ּפרָאֿפעסָאר ממשיך, נָאך  –, העלֿפן
ֿפַאר ווָאס מוז דָאס זַײן גרַאדע  .זייער בַאגַאבט טזענ לעם, איר

איר צייכנט זיך דָאך אויס אין  ?ֿפַאר ווָאס ניט ליטערַאטור ?מוזיק
ַא זייער  איז הַײנט צו טָאג אין דַײטשלַאנד אין מוזיק .ליטערַאטור

מיינסטן מאון נָאר די אַ  .טַאלַאנטן גרויסער איבערֿפלוס ֿפון
 ".ניט ַאלע בַאגַאבטע מַאכן ַא קַאריערע, און אויך

ער  .רָאבערט לעם זיצט ֿפַארצווייֿפלט און נידערגעשלָאגן   
זיך אויף און ָאן צו זָאגן ַא ווָארט ֿפַארלָאזט דעם ביורָא  שטעלט
דער ּפרָאֿפעסָאר קוקט אים נָאך מיט ַא  .ּפרָאֿפעסָאר ֿפונעם

 ".ַאוֿפווידערזען, הער לעם" :און זָאגט אים מיטלַײד־געֿפיל

, ווען ער קומט ַארויס אויף דער גַאס מיט ַארָאּפגעלָאזטן קָאפּ    
 זיי .־מענערS.A מַארשירט ֿפַארבַײ ַא דעמָאנסטרַאציע ֿפון ַא גרוּפע

 ַא גרוּפע סימּפַאטיקער .זונגעןרוֿפן נַאצישע לאָ ֿפױאהַאלטן אין איין 
דער יונגער סטודענט הייבט אויף זַײן קָאּפ און קוקט  .בַאגלייטן זיי

ער ווערט מונטער ֿפון די  .צו צו דער קליינער דעמָאנסטרַאציע זיך
עס  .מענטשן, ווָאס ֿפָאדערן ַא ֿפַארענדערונג אין דַײטשלַאנד יונגע

מע דַארף און מע  .עס רעכטאים אויס, ַאז זיי הָאבן עפּ  דַאכט זיך
מיט ַא מָאל ֿפילט ער ַא צי בַײם ָארעם  .ֿפַארענדערן מוז דָא עּפעס

ווילנדיק צווישן די ־ער ווילנדיק צי ניט און שוין מַארשירט
 .דעמָאנסטרַאנטן

 דער לַאגער־קָאמענדַאנט קומט צוריק צו זיך מיט די געדַאנקן ֿפון   
זיך ֿפַארגַאלָאּפעוועט הָאט  ערַאז  זַײן ֿפַארגַאנגענהייט און ֿפילט,

און דָאך שּפילט דער ָארקעסטער זייער גוט ַא  .זַײן דיריגירן מיט
 מע הערט די לעצטע ַאקָארדן ֿפונעם קָאנצערט און .אינגבַאכן דַאנק
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לַאגער־ּפובליקום מיט די דַײטשישע ֿפַארבעטענע געסט ברעכט דָאס 
 לַאגער־קָאמענדַאנט דריקטדער  .אין הילכיקע ַאּפלָאדיסמענטן אויס

 ַא דַײטש זָאל דריקן ַא הַאנטַאז  (ַא זעלטנהייט, .אינגבַאכן די הַאנט
ַא  און דָאך ֿפילט ער זיך שטַארק בַאליידיקט מיט .)יִיד ֿפון ַא

 די ַאּפלָאדיסמענטן זענעןַאז  ער ֿפַארשטייט, .געווַאלדיקער קינאה
ַאזוי  טער און ניטגעווָאנדן מער ֿפַאר אינגבַאכן און דעם ָארקעס

דעם רעווָאלווער און צילט  ַארויס ָאן צו קלערן ציט ער .אים ֿפַאר
די קלַאּפנדיקע  .עס װערט טויט שטיל .ריכטונג ֿפון ֿפידלער אין דער

אינגבַאך  .די העֿפטלינגען בלַײבן הענגען אין דער לוֿפט הענט ֿפון
ַא הערט זיך מָאל  מיט ַא .בלַאסער ווי די ווַאנטַא  שטייט
 "!רָאבערט" :שטיםֿפרויען־

 דערזעענדיק זַײן .דער לַאגער־קָאמעדַאנט דרייט אויס דעם קָאפּ    
ּפַאמעלעך, ווי  .ֿפרוי קומט ער ווי צו זיך און שמייכלט צו איר

גָארניט ּפַאסירט, לייגט ער צוריק דעם רעווָאלווער אויף  ס'ווָאלט
גען, ווי אויך די דער גַאנצער ּפובליקום העֿפטלינ .זַײן ּפלַאץ
ֿפַארבעטענע געסט ברעכן אויס אין הילכיקע  דַײטשישע

לַאגער־קָאמענדַאנט ֿפַארנייגט זיך העֿפלעך  דער .ַאּפלָאדיסמענטן
זיצן ֿפון ֿפָארנט אין דער ערשטער ריי, ווָאס  ֿפַאר זַײנע געסט,

עסטרַאדע און ֿפַארנעמט ַא ּפלַאץ צווישן  שּפרינגט ַארָאּפ ֿפון דער
 .אין איין ווישן זַײן ֿפַארשוויצט ּפנים זַײן ֿפרוי הַאלט אים .י געסטד

זעקסיָאריקע טָאכטער און דער קליינער  לעבן זיי שּפילן זיך זייער
צווישנצַײט עולה גדולה געווָארן בַײ דער  איז איןווָאס  יהושוע,

ַא שיכּפוצער,  װיניט בלויז  .לַאגער־קָאמענדַאנט ֿפַאמיליע ֿפונעם
הָאדעווען קרָאליקעס, רייניקן און ּפוצן זייער  ר אויך איןנאָ 

ֿפַארשיידענע הויזַארבעטן ֿפירט ער אויס און נָאך  רַײטֿפערד, און
ער טרָאגט סּפָארטיווע  .דער ֿפַאמיליע ּכאילו געווָארן ַא טייל ֿפון

זַײן בלָאנדער קָאּפ הָאר איז ניט  .שטיוולעך געּפַאסטע רַײטהויזן מיט
העֿפטלינגען, נָאר שיין ֿפַארקעמט מיט ַא  גָאלט ווי בַײ דיָאּפגע



 
40 

נַאכט שלָאֿפט ער אונטער די  בלויז בַײ .שרונד אין מיטן
ֿפון  .ּפרָאמינענטע ֿפון לַאגער שטעכלדרָאטן אינעם בלָאק מיט די

איטשע־מאיר, ַא געוועזענער גערער  דער ווַײטנס אויף דר'ערד זיצט
יִינגל ווינקט אים דָאס  .צום יִינגל וינקעןחסיד און הַאלט אין איין ו

ֿפַאר נַאכט  .ער וויל אים זעןַאז  ֿפַארשטַאנען,הָאט  ערַאז  צוריק,
 .13יהושוע אינעם בלָאק ַארַײן  קומט

 יהושוע, דַײן" :איטשע־מאיר נעמט אים ַארום און זָאגט צו אים    
ער זיך ה .טַאטע־מַאמע אין הימל מִיען זיך ֿפַאר דיר זייער שטַארק

ַאז  איך וויל, .מָארגן איז ערֿב ּפסח .איך זָאג דירווָאס  יהושוע,, צו
כָאטש  .דער יִינגטער אין לַאגער זָאלסט ֿפרעגן די ֿפיר קשיות, דו

כ'זָאל,  .הַײנט דָא ַא סך מער ווי די ֿפיר קשיות צו ֿפרעגן ס'איז
ם ה' דע זינדיקן מיט די רייד, ווער קָאן ען ֿפַארשטיין חלילה, ניט

דו זָאלסט קענען ֿפרעגן די ֿפיר קשיות מוז מען ַאז  ?ס דרכיםיתברכ
מווּתר זַײן, ָאבער דָאס מָאל  אויֿפן ווַײן וועלן מיר ?יאָ , הָאבן מצות
און צו בַאדויערן, אויך  .מיר יָא הָאבן, בלויז יוצא זַײן מצות קענען

זַײן בַײ  איז הער זיך צו, מָארגן, ווען ַאלע וועלן .אסירים ניט ַאלע
גיין אין דער קיך און זָאגן הַײנריך דעם ַארַײנ זָאלסטו ַארבעט דער

איך, ַאז  דָארט ַאלס צווייטער קָאך, ַארבעט וועלכער, שווַײצער
גוט זַײן און ַאזוי  ער זָאלַאז  דיך געשיקט,הָאב  איטשע־מאיר

ביסל מעל צו בַאקן מצות, ווַײל מיר הָאבן ַא  ָארגַאניזירן ֿפַאר מיר
דָאך ַא ביסל דַײטש, ַא רעליגיעזע  בַײ נַאכט, נו, קענסט הַײנט

ער איז ַא  .איך מייןווָאס  ֿפַארשטיין ער וועט שוין .צערעמָאניע
אין חד־גדיא און ווייסט ניט ַאֿפילו , ער זיצט, נעבעך .וווילער יונג

ֿפַאר ַא דַײטש, און די דַײטשן  ער הַאלט זיך .ער זיצטווָאס  ֿפַאר
 ".ישעיִיד בָאבע איז געווען ַא , ווַײל זַײןיִיד גָאר ַא ער איזַאז  זָאגן,

שווַײגנדיק אויסגעהערט יהושוען הָאט  הַײנריך דער שווַײצער   
 .איז ֿפַארשווּונדן אין ַא זַײטיקער טיר ֿפון דער גרויסער קיך און
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ער געהַאלטן ַא ּפעקל מעל הָאט  איז צוריק געקומען ווען ער
און עס דערלַאנגט יהושוע'ן, זָאגנדיק ווי  גרוי ּפַאּפיר ֿפַארּפַאקט אין

 "...רדער איטשע־מאיר, דער איטשע־מאי, יַא, יאַ " :צו זיך

 מיט ֿפַארשַארצטע ַארבל 13איטשע־מאיר שטייט אין מיטן בלָאק    
 ביסל ָארעם טייג, זָאגנדיקדָאס  ֿפון זַײן קַאצעט־בלוזע און קנעט

יהי שם ה' מבורך  ...'הללויה הללו עבדי ה" :דערבַײ אויֿפן קול
 "...בצאת יׂשראל ממצרים, בית יעקֿב מעם לעז ...ועד עולם מעתה

לעבן אים אויף ַא טישל וועלגערט ַא יונגער העֿפטלינג מיט ַא    
איטשע־מאיר ווָאס  הָאלץ די קליינע שטיקלעך טייג, שטיק

דריטער העֿפטלינג לייגט עס ַארויף אויף ַא ַא  .דערלַאנגט אים
ַארום  .שטייט אין מיטן בלָאקווָאס  אייוועלע, ערן צעגליטקליין אַײז

היּפנָאטיזירט, אויסגעסוכעטע ביז צום טויט ֿפון הונגער  שטייען, ווי
דעם ריח ַארַײן  סטרַאשידלעס, און ָאטעמען אין זיך סקעלעטישע

 .ווערן ֿפון די קליינע, מיניַאטור געבַאקטע מצהלעך ניחוח משוגע צו
קען זיך מער ניט ווָאס  געסוכעטער מוזלמַאן,אויס אַ ַאז איינער

צום אייוועלע, כַאּפט ַארָאּפ ַא מצהלע און  בַאהערשן, ֿפַאלט צו
ער בַאמערקט ווי צענדליקער אויגן  .סעקונדעַא  ֿפַארציקט עס אין

ער ווערט שטַארק ֿפַארשעמט און אין זַײנע  .ַארום קוקן אויף אים
נָאך  ַא מוזלמַאן קעןַאז  נקייט,זעלטַא  .אויגן בַאווַײזן זיך טרערן

זעט ווָאס  דערנענטערט זיך צום העֿפטלינג, איטשע־מאיר .וויינען
מיט צעֿפליקטע, ֿפַארֿפוילטע,  אויס ווי ַא סטרַאשידלע

  "?ווי ַאלט ביסטו" :ֿפרעגט אים ַארָאּפגעהָאנגענע לַאגער־בגדים און

  :ן ענטֿפערטקַאצעטישע אויגן או די סטרַאשידלע צעעֿפנט ַא ּפָאר   

אין דער היים, קורץ ַאז  געדענק, איך .איך געדענק ניט ...איך"   
 ".צו לייגן ּתֿפילין איך ָאנגעהויבןהָאב  ֿפַאר דער ַאקציע

 "?געדענקסטו ?און ווי הייסטו "   



 

 און ער ווַײזט מיטן ֿפינגער אויף זַײן – ,"ָאט הייס איך"   
 .27749לַאגער־נומער, 

 "?הָאסטו געהייסן אין דער הייםַאזוי  ָאבער, וויאיך מיין, "   

 ווָאלטדָאס  וויַאזוי  ער געענטֿפערט,הָאט  – יָא, אין דער היים,"   
 .חיימלַאז  עס דַאכט זיך מיר, – געווען מיט ַא טויזנט יָאר צוריק,

ער אויסגערוֿפן מיט הָאט  – ,"איך געהייסןהָאב  יָא, חיימל, יאָ 
 .ן נָאמעןער געדענקט זַײַאז  ניצחון,

ַא  זָאגט צו אים איטשע־מאיר מיט – איז הער זיך צו, חיימל,"   
 ַאצינד קענסטו מער ניט עסן קיין מצות, ווַײל דו וועסט – שמייכל,

 און דער מינהג איז, .ניט הָאבן קיין ַאּפעטיט צו די מצות בַײם סדר
 ".בַײם סדר דַארף מען עסן די מצות מיט ַא גרויסן ַאּפעטיטַאז 

, שטייען ַארוםווָאס  אויסגעסוכעטע, סקעלעטישע סטרַאשידלעס,די 
ַא  איז ניט מער וויווָאס  ברעכן אויס אין ַא הילכיק געלעכטער,

 ֿפַארקרומט ּפנים, ַא סֿפק ֿפון לַאכן ָאדער וויינען, און אֿפשר ביידע
ַא  ֿפונעם בלָאק, קַאּפָא דער .צוזַאמען אין דער זעלבער צַײט

ר העֿפטלינג שטייט אין ַא זַײט און קוקט זיך ּפָאליטישער דַײטשישע
 .גייט דָא ֿפָארווָאס  מיט צעעֿפנטע אויגן צו דער צערעמָאניע, צו

ַא  .ַאלע הערצער שטעלן זיך ָאפּ  .עס הערט זיך ַא שָאס   
אינעם בלָאק, ניט קענענדיק דעם ָאטעם ַארַײן  ּפרַאלט העֿפטלינג

 דער – רוֿפט ער, – !איטשע־מאיר! ר' איטשע־מאיר 'ר" – כַאּפן,
 !!!דערשָאסן יהושועהָאט  לַאגער־קָאמענדַאנט 
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 דער נַארישער יוזעק
 

 עס איז דער .נַארישער יוזעק ‒ Głupi Józek  מע רוֿפט מיך   
 מיטָאג ֿפון חודש, ווען מיר בַאקומען ַא הַאלבןנָאך  דריטער זונטיק

 טלינגען ליגט איןדער גַאנצער לַאגער העפֿ  .טָאג ֿפרַײ זיך צו לויזן
אויף די  "ּפָאלָאווַאניע"דרויסן ֿפַאר די בַארַאקן און מַאכט 

די ֿפרילינגזון ווַארעמט און די  .שרצימלעך סיקעיַאכטפֿ 
ֿפון די נַארעס, ֿפון אונטער די  ַארויס מָאנסטערלעך קריכן

צווישן די ֿפיס, ֿפון אונטער די  קַאצעט־בלוזעס, ֿפון די הויזן, ֿפון
בלויז  .לַײכטער צו ֿפַאנגען מס, ֿפון די נָאזלעכער, און ס'איז זייָארע

בלוט איז דָאס  און צַאּפן קלַאמערן זיך טיף אינעם גוףווָאס  די לַײז,
צעבלוטיקט ֿפון קָאּפ ביז , דער גוף איז רויט .שווער ַאוועקצורַײסן

 .מער לַײזווָאס  צולייגןַארַײנ ַא ֿפלעשלהָאט  יעדער איינער .ֿפיס
איך ֿפיל  .ּפָארציע זופּ ַא  ר ַא ֿפערטל ליטער לַײז בַאקומט מעןֿפאַ 

 .שטענדיק ָאן ניט נָאר ַא ֿפערטל, נָאר ַא הַאלבן ליטער לַײז
מיט ַא ּפַײקע ברויט  דערֿפַאר בַאקום איך גַאנצע צוויי ּפָארציעס זופּ 

ווַאשן זיך ווי נָאר זיי  די חכמים אין לַאגער .דערצו ווי ַא בַאלוינונג
דעם ֿפערטל ליטער  בן ַאן ָאקַאזיע און קענען ַאֿפילו ניט ָאנֿפילןהאָ 
איך,  .זויבערהייט דערֿפַאר ּפגרן זיי ַאוועק ֿפון הונגער, ָאבער .לַײז

דערֿפַאר  .הענט ַאֿפילו ניט די .ניטמָאל  דער נַאר, ווַאש זיך קיין
ניט,  מָאל קיין איך ֿפַארטיליק זיי .הָאדעווע איך מער לַײז ֿפון ַאלע

דָאך " .ֿפלעשל ווי ַאנדערע, נָאר שטוּפ זיי לעבעדיקערהייט אינעם
 ָארעמע לַײז,, אוי, לַײז" .איך זיך טרַאכט – ,"בַאשעֿפענישן טסגאָ 
אַײך  איך קָאן .ַא רחמנות אויף אַײך – רעד איך צו זיי, –

 קיין עולם־הבא וועט איר ניט יורשענען, ווַײל אירַאז  ֿפַארזיכערן,
 "...קיין קריסטלעך הַארץניט הָאט 
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ווָאס  די העֿפטלינגען מַאכן חוזק ֿפון מיר, ֿפונעם נַארישן יוזק,   
, ַא ֿפַארווָארֿפן דָארף צווישן ווַארשע "Zimna Dupa " שטַאמט ֿפון

 די בַאן, ".Dass kalte Arschloch" לובלין, די דַײטשן רוֿפן עס און
ניט ָאּפ, מָאל  יך דָא קייןֿפָארט ֿפַארבַײ דעם דָארף, שטעלט זווָאס 
  :הַאלט אַײן די גיכקייט און דער קָאנדוקטָאר רוֿפט אויס ָאבער

Zimna Dupa! Wyskakiwać! 

 "!קַאלטער ּתחת! ַארָאּפשּפרינגען
 נַארישער"מע לַאכט ֿפון מיר און מע רוֿפט מיך ַאז  מיר ַארט ניט,

ווי ַא נַאר, זָאג  ?קָאן מיך ַארןווָאס  כ'בין דָאך ַא נַאר, טאָ  ".יוזעק
עס קומט מיר אויף דער ווָאס  דעם אמת,ַארַײן  יעדן איינעם איך
געשלָאגן ַא צווייטן זשיד, הָאט  געזען ווי ַא זשידהָאב 'כ ווען .צונג

ס'איז ַא חרּפה צו שלָאגן ַאז  אים ַארויף מיט ַא קללה, בין איך אויף
 נטשןֿפון אונדזערע מע קַאּפָא אויך ווען ַא .ברודער ַאן אייגענעם

מיטן קַאנטשיק ֿפינף און צווַאנציק אינעם גָאלן  געמקלטהָאט ַארַײנ
 איך אים געמוסרט,הָאב  זשיד אין מַײן עלטער, ּתחת ֿפון ַא קליינעם

 .צו טָאןדָאס  ַאן עכטן ּפָאליַאק, ַא קריסט, ס'איז ניט שיין ֿפַארַאז 
איבערגעֿפָארן מיטן קַאנטשיק, ָאבער  איז מיר קַאּפָא דער

ווָאלט די קלעּפ ניט ווָאס  יִינגל,דָאס  ערט צו שלָאגןאויֿפגעה
  .אויסגעהַאלטן

זענען ָאנגעקומען אין  "ּפָאווסטַאנצעס"ווען די ווַארשעווער    
ווָאס  מען זיי ֿפַײנט געהַאט, די אינטעליגענטן,הָאט ַארַײן  לַאגער

ֿפַאלן מָאל  ניט איין .אונדז, כלָאּפעס, ֿפון אויבן ַארָאפּ  קוקן אויף
און זיי, די  .אונדז, שמוגלערס און גנֿבים קלעּפ צווישן

הָאבן חרוֿב געמַאכט ווָאס  בָאהַאטירעס,, מּכלומּפרשטע ּפַאטריָאטן
 ...ווַארשע

 מיט מַײןַארַײן  זָאג איך זיי – , איר מעגט זיך שעמען!אַײ"   
ווען ניט מיר, שמוגלערס, ווָאלט איר  – שטַאמלדיק ּפויעריש,
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מיר, כלָאּפעס, הָאבן  .הונגער מיט אַײערע משּפחותֿפון  געּפגרט
איר ַאז  געשמוגלט אין די שטעט,ַארַײנ לעבן און ריזיקירט מיטן
דערֿפַאר ֿפוילן מיר דָא אין  .ֿפרעסן צוווָאס  זָאלט הָאבן
 ".קַא־קַא־צעט

 :ַאלע נעמען ָאן ַא ּפָארציע שטומעניש, און איינער רוֿפט זיך ָאן   
 ער טרָאגט אויף זַײן קַארק .ַא נַארַאז זעק איז ניטדער נַארישער יו"

 ".ממזרישן זשידָאווסקן קָאפּ ַא 

איך שּפַײ אויס, צלם זיך איבער און ברעך אויף אים אויס מיט    
בַײ  .ַא ממזר ַא זשיד איז ער ַאלייןַאז  – נו,ַײערגסטע קללות, דה די

יך געֿפינט זווָאס  ,"מעסערשמידט־ֿפַאבריק"אין דער  ַארבעט דער
ריזיקן טונעל, לעבן גוזענצווַײ, טוען מיר, די שמוגלערס און ַא  אין

די איידעלע שטָאטישע אינטעליגענטן  .ַארבעט די שווערסטע, גנֿבים
ֿפַאלן ווי די ווָאס  ן,יִיד ניט אויסגעהַאלטן, גענוי ווי דידָאס  ווָאלטן
 .ֿפליגן

ָאר און ן געֿפינען זיך שוין אין לַאגער עטלעכע ייִיד ָאבער די   
קוים  – ן אין די זונטיקן, און די שטָאטישעַארבעט מוזן אויך

 .ן ַא סך מער ווי מיריִיד דָאך הָאבן זיי ֿפַײנט די און .עטלעכע ווָאכן
שמוגלערס און גנֿבים, הָאבן דָאך ריזיקירט , מיר .קיין ווּונדער ניט

 .ןיִיד ווי הַאלבע מיטן לעבן און זיך געֿפילט

 מיטָאג ווען דער גַאנצער לַאגער איזנָאך  ונטיקאין ַא שיינעם ז   
 דערהָאט  געטָאן אין דער עֿבודה צו ֿפַאנגען לַײז,ַארַײנ געווען

די  .טער בַאמערקט ווי איך רעד צו די לַײזטסלַאגער־על
איך בין ַא דָארֿפישער ַאז  הָאבן אים דערציילט, העֿפטלינגען
ט־נומער און זיך אויֿפגעשריבן מַײן קַאצעהָאט  ער .משוגענער
צו מָארגנס  .משוגענעם דַארף מען דָא ניט הָאבן קייןַאז  בַאשלָאסן,

אויֿפגנומען דעם ַאּפעל הָאט  לַאגער־קָאמענדַאנט ֿפרי, ווען דער
ער אים װעגן מיר הָאט  ,ַארבעט דער מַארש צוַארויס ֿפַארן
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בַאֿפוילן אויסצוֿפָארשן די הָאט  לַאגער־קָאמענדַאנט דער .געמָאלדן
מען מיך געֿפָארשט אין מָאל הָאט  צוויי .העֿפטלינג סיע ֿפונעםדאָ 

ֿפון מַײן  .ֿפון לַאגער דורך ַאן איבערזעצער דער קָאמענדַאטור
ַאֿפילו דער איבערזעצער קיין סך הָאט  שטַאמלדיקן ּפויערישן לשון

איך זיץ אין לַאגער ַאז  געװיזן,ַארויס זיךהָאט  עס .ניט ֿפַארשטַאנען
 מעווָאס  נָאמען בָאגדַאן גָאדיצקי, ַא שמוגלער מיטן .צוליב ַא טעות

זַײן ֿפרוי אויֿפן ּפָאוויַאק, אין  אים דערשָאסן צוזַאמען מיטהָאט 
אויסגענוצט ַא דָארֿפיש יִינגל הָאט  ווַארשע, ֿפַאר שמוגלען געווער,

אין גַאנצן בַײ די קלָארע  איז ניטווָאס  ֿפון ַא יָאר דרַײצן־ֿפערצן,
מיר אין מַײן  יסצוֿפָארשן מער ּפרטים וועגןאו .געדַאנקען

װַײל די , איז ניט געװען מעגלעך "זשימנַא דוּפאַ "דָארף טסגעבור
גיכן  אין .געגנט איז שוין געװען ֿפַארנומען דורך די בָאלשעװיקעס
הָאט  מע .איז ָאנגעקומען ַא בַאֿפעל ֿפון בערלין מיך צו בַאֿפרַײען

 ן, געגעבן ציװילע מלבושים, ַא גריןמיך געברַאכט אין ַא בָאד ַארַײ
 כ'בין בַאֿפרַײט, ַא לַאבן ברויט און ַא בילעט מיטַאז  שטיקל ּפַאּפיר,

 די העֿפטלינגען הָאבן מיך בַאגלײט ביז צום .דער בַאן קײן װַארשע
 הייסט,ווָאס  .גַאנג־טויער ניט גלײבנדיק זײערע אײגענע אױגןַארויס

 ?קַאצעטניק ווערט בַאֿפרַײטַא 

איך דערהערט ַא געשרײ ֿפונעם װַאכמַאן, הָאב  – "ררַאוס!ר"   
 ָאנגעהױבן צו לױֿפן װיהָאב  איך .איז געשטַאנען בַײם טױער װָאס
לונַאטיקער מיט ציטערדיקע ֿפיס, מורא געהַאט ַאֿפילו זיך ַא 

איך זיך אומגעקוקט צי דער װַאכמַאן יָאגט הָאב  דָאך .אומצוקוקן
װי דער גַאנצער לַאגער העֿפטלינגען דערזען הָאב 'כ .מיך ניט נָאך

 איך .ֿפַארשטייט זיך, מיר מקנא געווען .מיט די הענט ֿפָאכען צו מיר
צו זײ מָאל  ערשטעדָאס  צוריקגעֿפָאכעט מיט דער הַאנט אוןהָאב 

, "יָאסעלע קרוין"ניט װי דער נַארישער יוזעק, נָאר ווי , געלַאכט
איך זיך געכַאּפט װָאס הָאב  בַאלד .ֿפלעגט מיך רוֿפן װי מַײן מַאמע
געלָאזט ַא הילכיק געלעכטער ֿפון ַאן אמתן ַארויס איך טו און
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ביז כ'בין ניט ָאנגעקומען אינעם חרוֿב געװָארענעם , משוגענעם
איבערגעשמוגלט איבערן װַײסל קײן ּפרַאגע, װָאס  װַארשע און זיך

מורא  איך ַאֿפילוהָאב  שוין געהַאט ֿפַארנומען, די סָאװעטן הָאבן
 ...איך בין ן װערטרַאכטגעהַאט צו 

איך ָאנגעהױבן זיך צו דערמָאנען אין מַײן הָאב  ביסלעכװַײז   
זי איז מיר געשטַאנען ֿפַאר די אױגן, געצײלטע מינוטן  .מַאמע

 .אונדז געקומען נעמען אײדער מען איז

 זע – זי זיך בַײ מיר געבעטן,הָאט  – יָאסעלע קרוין, מַײן אוצר,"   
 צו רַאטעװען! ּפױעריש רעדסטו, טריַאטער שּפילסטו, נָאכמַאכן זיך

מַאכסטו ַאלע נָאך, בלָאנד ביסטו, גרינע אױגן הָאסטו, טָא לױף 
 "!יִיד דו ביסט מער ניט קײן .דער װעלט װי ַא משוגענער איבער

 ...ָאנגעהױבן צו לױֿפןהָאב  און איך   

 געװױנטהָאט  װָאסגעלָאֿפן צו מַײן חֿבר טַאדעק, ַארַײנ כ'בין   
מיך בַאהַאלטן אונטער הָאט  ער .בשכנות מיט אונדז אין עק דָארף

 ער מיך בַאשולדיקט איןמָאל הָאט  אַ  .קָארעטע ֿפַאר די חזירים דער
 דערהרגענען זײער גָאט, ָאבער שּפעטער זענען מיר געװָארן די

גוט געדענקט דעם שָאס, הָאט  ערַאז  זעט אויס, .בעסטע חֿברים
ַאזוי  .ַא בַאשולדיקונגנָאך ַאז געכַאּפטַארַײנ ֿפון מירהָאט  רע װָאס

געװען דער שטַארקסטער ֿפון ַאלע שקצים אין דָארף, בין  װי כ'בין
געקעמֿפט קעגן ַא הָאט  דער רָאש ֿפון ַא בַאנדע, װָאס איך געװָארן

 .ֿפון ַא צװײטן דָארף בַאנדע שקצים

יי ניט אין חדר איך גַאז  די מַאמע מַײנע ֿפלעגט מיך מוסרן,   
 .איר ניט קענען זָאגןנָאך  ַאֿפילו קיין קדיש װעל איךַאז  און, ַארַײן
ַא  ,ֿפַײנט געהַאט דעם חדר װָאס איז געװען אין שטָאטהָאב  איך

װען ַאלע יִינגלעך הָאבן שױן געלערנט  .ֿפון דָארף װיָארסט צװײ
ך די יִינגלע .לף־ביתַאניט געקענט דעם נָאך  איךהָאב  חומש־רש'י,

איך  ".ֿפערד יָאסעלע"ֿפלעגן ֿפון מיר לַאכן, בַײ זײ בין איך געװען 
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רַײטן מיט  בין טַאקע שטַארק געװען ווי ַא ֿפערד און ליב געהַאט צו
 ֿפון צװײ זַאכן הָאבן די חדר־יִינגלעך .די שקצים אויף ֿפערד

כ'הָאב  נָאכגעמַאכט דעם רבין, און װעןכ'הָאב  װען – ָאנגעקװָאלן,
ד, און ער איז געֿפַאלן אויף דער עראים ַא שטוּפ געגעבן  מָאל אײן

 דער רבי איז .אויֿפגעהױבן דעם קַאנטשיק אויף מירהָאט  װען ער
 :אױֿפגעשטַאנען ַא בלַאסער װי די װַאנט און ַא זָאג געטָאן

ֿפון דעמָאלט ָאן בין איך מער ניט  "ממזר װָאס דו ביסט!! שמדניק"
 .חדר געגַאנגען אין

 די מַאמע מירהָאט  ײדער כ'בין געגַאנגען אין חדר ַארַײן,אנָאך    
דער טַאטע איז ניט געשטָארבן, װי זי ַאז  דערצײלט דעם אמת,

הָאב  ֿפַאר װָאס איך – מיד ענטֿפערן אויף מַײן ֿפרַאגעמיר תּ  ֿפלעגט
ערגער װי נָאך  טַאטע װי די ַאנדערע קינדער, נָאר ניט קיין

ך געװישט די טרערן מיטן טיכל און זי זיהָאט  דערבַײ .געשטָארבן
דער שמדניק, ימח שמו, איז ַאװעק מיט ַא " :קללהַא  ַארױסגעלָאזט

איבערגעלָאזט ַאלײן מיט ַאן עוֿפהלע, מיט דיר,  שיקסע און מיך
רחמנות בַאקומען אױף דער הָאב  איך ".דיר ָאסעלע־קרױן, מיטי

ָאר ניט גכ'הָאב  דעם טַאטן, װָאס מַאמען און ֿפַײנט געקרָאגן
 .געקענט

 די מַאמעהָאט  װען ַא װָאגן איז ֿפַארבַײגעֿפָארן אונדזער כַאלוּפע,   
און  – ,"ָאט איז ער, דער שמדניק" :געװיזן מיטן ֿפינגער

איך בין ַארױסגעלָאֿפן ֿפון דער שטוב און  .קללהַא  ַארױסגעלָאזט
 :ֿפןגעװָאלט רוכ'הָאב  .ֿפור מיט ּכעס און נַײגער נָאכגעלָאֿפן דער

 "!משומד! שמדניק"

, ָאבער בלויז אין "טַאטע, טַאטע"עּפעס הָאט אין מיר גערוֿפן    
דָאס  איך בין געװען געלײמט, ֿפַארשטומט, און .אינעװײניק, מיר

ניט ַארױסגערעדט, מָאל  עס קײןכ'הָאב  , װָאס"טַאטע" װָארט
ף כ'בין ַארוי .געקענט ַארױסברענגען ֿפון מַײן מױל בשום־אוֿפן ניט
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זיך אומגעקוקט און הָאט  דער טַאטע .הינטן אױֿפן עק װָאגן ֿפון
ָאבער זי איז געבליבן  .מיט דער בַײטש געװָאלט מיר ֿפַארֿפָארן
מיך ַארומגענומען און צו מיר הָאט  ער .הענגען אין דער לוֿפטן

זיך הָאט  מַײן זון! דַײן מַאמע יָאסעלע, דו ביסט ניט" :געזָאגט
ער  .בַײ אונדז געַארבעטהָאט  , װָאס1"ַארָאבעקפּ "געבַארעט מיט ַא 

ֿפונעם װָאגן מיט ַא  איך בין ַארָאּפגעשּפרונגען "!איז דַײן טַאטע
 .געװײן און אין ּכעס, ניט װיסנדיק קעגן װעמען

דָאך הָאב  איך .ניט דערצײלטמָאל  קײןדָאס  איךהָאב  דער מַאמען
 .ך ליב געהַאטמיהָאט  מַאמע ליב געהַאט, כ'לעבן, גענוי װי זי די

 אין יָאר, אום יום־טוֿב, זענען מיר געגַאנגען איןמָאל  עטלעכע
 .דַאװנעןַארַײן  שטָאט, אין שול

מיר הָאט  כָאטש די מַאמע .ס'איז געװען יום־ּכיּפור בַײנַאכט   
איך ניט געװּוסט ֿפון מַײן לעבן װָאס צו הָאב  מחזור,ַא  געגעבן

מיר הָאט  לעבן מיר יִיד ַא .געשטַאנען װי ַא גולם כ'בין .זָאגן
 ֿפַאר בושה .ס'הָאט ָאבער גָארניט געהָאלֿפן .הַאלט געװיזן װּו מען

געמַאכט ּכאילו דַאװנען, און זיך געשָאקלט מער ֿפון  איך זיךהָאב 
אױף מיר געקוקט און ַא זיֿפץ הָאט  לעבן מיר יִיד דער .די ַאנדערע

 ..".דָארֿפס־יִינגל, ַאן עם־ארץַא  נעבעך," :געטָאן

זיך געלָאזט הערן ַא גװַאלד ֿפון דער מָאל הָאט  מיט ַא   
ֿפון ַא ליכטל, און  ,עס זעט אויס "ַא ׂשריֿפה!" –שול,  װַײבערישער

געהרגעט  ,ַא בהלה, ַא דרענגעניש .גַאנצער בנין שוין ברענט דער
 "ֿפַײער־לעשערס! ֿפַײער־לעשערס!" :געװַאלדן, געשרײען .צו װערן

מַארק מיט די גלָאקן ֿפון דער טומאה  ןדער ֿפַײערגלָאק אויפֿ 
מענטשן, מענטשן ָאן ַא שִיער!  .צעהילכן זיך איבער דער שטָאט

                                                 
1

 ַא ּפױערן־קנעכט -ּפַארָאבעק   
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ענע צעיעלכט זיך, יִיד יונגעַא  ?ָאבער װּו זענען די ֿפַײער־לעשערס
װיגעלע איז געבליבן אין  רַײסט זיך בַײ די הָאר, איר קינד אינעם

דָאס  סך, רַײס ַארָאפּ  איך קלער ניט קיין .דער ברענענדיקער שול
װַאסער, װיקל  אין ַא װיָאדרעַארַײן  טיכל ֿפון איר קָאּפ, לײג עס

ברענענדיקער  אין דערַארַײן  עס מיר ַארום איבערן קָאּפ און לױף
דערזע איך ַאן  װיגעלע מיטן קינד און דאָ דָאס  איך כַאּפ ָאן .שול

ן קינד, מיט כ'לױף קודם־ּכל ַארױס .ַאלטיטשקע שטיין װי געלײמט
כַאּפ ָאן די  איך .װָאס שטיקט זיך ֿפון רויך און שױן בין איך צוריק

גַאנצן בַײ  ַאלטיטשקע און בַאמערק ַא יונג מײדל, זעט אויס ניט אין
מײדל  אױֿפן .כ'שלעּפ זײ בײדע ַארױס – די קלָארע געדַאנקען,

 איך נעם ָאן ַא װיָאדרע װַאסער און .ברענען שױן די קלײדער
 ָאן, װַארף זי ַאװעק אויף דער ערד און װַאלגער זי אױֿפן צװָאג זי

אײדער די ֿפַײער־לעשערס גרַאבלען זיך אױס, שטײט נָאך  .זַאמד
די שול איז געװען ֿפון  .קײן װּונדער נישט .די שול אין ַאש שױן

שױן שטײען די  .די װענט ֿפול מיט סֿפריםנָאך  דערבַײ הָאלץ און
מַאמען און הַאלדזן מיך, װַײבער קושן מיר מיט דער  מענטשן ַארום

דער רֿב ֿפון שטָאט  .הַאלטן מיך אין אײן לױבן מיר די הענט און
יִינגל איז ַא צדיק און זַײן דָאס  ַא צדיק!" :אױס קומט צו און רוֿפט
 "!מַאמע איז ַא צדקת

 .מַײן קָאּפ און בענטשט מיך הענט אױף דיער לײגט ַארױף    

 .מע טוט גומל בענטשן .עולם ַארױס רוֿפט דער – "ָאמן!"   

מיר װעלן ממשיך זַײן ּכל־נדרי דָא,  – זָאגט דער רֿב, – יִידן,"   
 ".דרױסן אין

די װַײבער רוקן זיך ָאּפ אין ַא זַײט און דער בעל־ּתֿפילה הײבט    
די גויִים ֿפון דער  .ָארןװגע איבערגעהַאקט איז דָארט, װּו ער ָאן

ַא טײל ֿפון זײ צלמען זיך,  .קוקן זיך צוַארום און  שטָאט שטײען
 .הַארצרַײסנדיקע ּתֿפילה הערנדיק די



 
51 

ישע יִיד זינט דעמָאלט ָאן ֿפלעגט מען אונדז ֿפַארבעטן אין די   
מ'הָאט ָאנגעהױבן זוכן ַא שידוך ֿפַאר דער  .אין שטָאט הײמען
בשום־אוֿפן הָאט  איז ָאבער געװען װָאס דער טַאטע די צרה .מַאמען

ט מיט גוטן און מיט ּפרובירהָאט  מע .קײן גט געװָאלט געבןניט 
צו ַא דין־ּתורה איז ער ניט געגַאנגען  .געהָאלֿפן בײזן, ס'הָאט ניט

מען הָאט  צום סוף .ניט געװָאלט נעמען און ַאֿפילו קײן געלט
 עקָאמענדַאנט ֿפון דער ּפָאליצײ און דעם טַאט אונטערגעקױֿפט דעם

 .מען ַארעסטירטהָאט 

כַאּפן געזונטע ַארַײנ און ַא װָאך זיצן אין דער חד־גדיאנָאך    
ער איז ַא ַאז  קָאמענדַאנט, מיט ַא בַאשולדיקונג, ּפעטש ֿפונעם

 װיל זיך ניט אונטערװַארֿפן די געבָאטן ֿפון זַײן קָאמוניסט, װַײל ער
ער ניט, איז דער טַאטע הָאט  ַאנדערן גלױבן ישן גלױבן, און קײןיִיד

מען משדך הָאט  די מַאמע .אונטערשרַײבן דעם גט מסּכים געװען
געשּפילט שײן אויֿפן הָאט  שטָאט־ֿפריזירער, װָאס געװען מיטן טױבן

ליב הָאט  אינטעליגענטער ֿפריזירער, ַאֿפילו ער ָאבער דער .ֿפידל
ניט געװָאלט לעבן אין הָאט  יונגע מַאמע, געהַאט מַײן שײנע און

ָאלט זיך שײדן מיט דער ערד, צו געװ ניטהָאט  דָארף און די מַאמע
זי געירשנט דָאס הָאט  .צוגעבונדן װעלכער זי איז געװען שטַארק
דעם װי איר נָאך  עלטער־זײדעס, ֿפון אירע עלטערן, זײדעס און

 .ַאװעקגעֿפָארן קײן ַאמעריקע איז ,רער ברודער, דער יורשעעלט

 עםמען די מַאמע משדך געװען מיט ַא ֿפַארזעסענהָאט  צום סוף   
שוסטער־יונג, װָאס איז געװען גרײט צו קומען אין דָארף און װערן 

 ַאלץ איז גוט און שײן, איז ָאבער ַא מלחמה .ערד־ַארבעטער ַאן
 .געשּפרונגען אין מיטןַארַײנ

איך הָאב  דעם שוסטער־יונג, ֿפַײװעלע איז געװען זַײן נָאמען,   
ָאבער, אים, הָאט  מע .בַאקומען ֿפון ערשטן אויגנבליק ליב

 .ער איז געֿפַאלן בַײם ֿפַארטײדיקן װַארשע מָאביליזירט און
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ן אין יִיד איך מיט דער מַאמען זענען געבליבן אין דָארף, די   
 ...אין געטָא און דער סוף איז בַאקַאנטַארַײן  זענען שטָאט

בַײ טַאדעקן אונטער דער קָארעטע ֿפַאר די חזירים בין איך    
ער מיר הָאט  עסןדָאס  .כ'געדענק ניט װיֿפל .עטלעכע טעג געלעגן

 .אין טָאג דערלַאנגט מיט זַײן מַאמעס װיסןמָאל  אײן

אין ַא רעגנטָאג ֿפַארנַאכט בין איך ַארױֿפגעשּפרונגען אױף דער    
 בַײ מיר געבעטן דעםהָאט  װען דער קָאנדוקטָאר .קײן װַארשע בַאן

 ן עס איםאיך ַארױסגענומען עטלעכע זלָאטעס אוהָאב  בילעט,
 ערהָאט  איך קען ניט צײלן,ַאז  ֿפַארשטַאנען,הָאט  ער .דערלַאנגט

איך בין  .געלײגט אין קעשענעַארַײנ גענומן דרַײ זלָאטעס און
דער ערשטער ּפרּוװ צו שּפילן ַא נַאר, װי די ַאז  צוֿפרידן, געװען
ַא מַאן, װָאס איז  .מיר ָאנגעזָאגט, איז מיר געלונגעןהָאט  מַאמע

כ'הָאב  .געהַאלטן אין אײן קוקן אױף מירהָאט  נטקעגןגעזעסן אַ 
 .װּונדערט זיך װָאס איך בין בָארװעס ערַאז  געֿפילט,

 .ער מיך געֿפרעגטהָאט  – "?װּוהין, יִינגל"   

 איך געשטַאמלט אין מַײןהָאב  – ,"ַארבעט צו זוכן ...צו ...צו"   
 .ּפויעריש לשון

 "?קײן װַארשע"   

 ".קַא װַארשע ...קאַ "   

 .ער געשװיגןהָאט  מינוטַא    

 "?װי הײסטו"   
" Józek... Gu... Gu... Głupi  Józek. " 

 "., נָאר דו שטַאמלסטיפּ ַא גלוַאז דו ביסט ניט"   

 ".ויַאז רעד ...יַאך רע .יַאך שטַאמל ניט ...יאַ "   
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איך װױן  .אויך ַא בעט צו שלָאֿפן .ַארבעט ֿפַאר דירהָאב  איך"   
 "?װי ַאלט ביסטו ?הָאסט ַא שװיַאדעצטװע דו .לובלין אין

 זיךכ'הָאב  און – ,"כ'בין ַא 'ּפַארָאבעק .כ'װײס ניט ...כ' ...כ'"   
 .געצלמט

אױב ס'װעט  .ָאט הָאסטו ַא קויש מיט אײער און ּפוטער"   
 ".דַײטשישער קָאנטרָאל זָאלסטו זיך מַאכן שלָאֿפןַא  ָאנקומען

 ילֿפס־שמוגלער בַײ בָאגדַאןבין איך געװָארן ַא געהַאזוי  און   
 ס'איז געװען ַא גַאנצע .ניט געַארבעט ַאלײןהָאט  ער .גָאדיצקי

 ,סחורות ֿפַארשידענעגעשמוגלט ּפרָאדוקטן מיט הָאט  בַאנדע, װָאס
װָאכן און חדשים זענען ֿפַארבַײ  .קײן װַארשע ,ַאֿפילו געװער און

 ניט אײן .ּפןּפחד און ציטערניש, מע זָאל אונדז ניט כאַ  מיט ַא סך
אונדז דַײטשישע זשַאנדַארמען ֿפַארהַאלטן, קָאנֿפיסקירט  הָאבןמָאל 

 .ַארױֿפגעלײגט אױף אונדז ַא געלטשטרָאף די סחורה און

 גָאדיצקי, זַײן ֿפרוי און זײערע דרַײ קינדער הָאבן זיך לגבי מיר   
 ער מיר ניט געגעבן, נָארהָאט  קײן געלט .זײער גוט אױֿפגעֿפירט

, זעלבע װָאס זײ און געשלָאֿפן אין ַא שטובדָאס  איךהָאב  סןגעגע
ָאנגעלײגט מיט סחורות און מיט ַא גרױסן װָאלֿפהונט, מיט װעלכן 

איך ֿפלעג שלָאֿפן מיט ַא שמַאטע  .זיך גלַײך בַאֿפרַײנדטהָאב  איך
 מורא געהַאט,כ'הָאב  .און געָאטעמט נָאר דורך דער נָאז אין מױל

זונטיק בין איך מיט  .לָאף אין מַאמע־לשוןרעדן ֿפון ש כ'װעלַאז 
צו דער ַארַײן  משּפחה געגַאנגען אין קלױסטער דער גַאנצער

איך מיטגעמַאכט דעם הָאב  אין טָאג ֿפון ניטל ֿפרימָארגן־מעסע, און
הײליקע, דָאס  בַאקומען אױף דער צונג װידױ בַײם גלח און

 .ברױט־הָאסטיע  – געבענטשטע ברױט

אין ַא שײנעם טָאג, װען  .לַאנג ניט ָאנגעהַאלטןָאט ה די אידיליע   
 זיך די געסטַאּפאָ הָאט  משּפחה איז געזעסן בַײם טיש צום מיטָאג די



 

 דעם װָאלֿפהונט .געריסן אין הױז און דורכגעֿפירט ַא רעװיזיעַארַײנ
 הָאבן זײ אױֿפן ָארט דערשָאסן, ַאלע ַארעסטירט און ַאװעקגעשיקט

 מעןהָאט  צַײט זיצן אױֿפן ּפַאװיַאק ַא חודשנָאך  .קײן װַארשע
װָאס מיט זײערע דרַײ קינדער  .גָאדיצקין מיט זַײן ֿפרױ דערשָאסן

כ'הָאב  ַא קורצער אױסֿפָארשונג,נָאך  .געװָארן װײס איך ניט איז
מען מיך הָאט  געכַאּפט עטלעכע גוטע ּפעטש,ַארַײנ בלױז

ן טרַאנסּפָארט שמוגלערס און גנֿבים קײַא  ָאּפגעשיקט מיט
קַײן גוזענצװַײ, װּו מיר הָאבן  מַאוטהַאוזען, און ֿפון דָארטן

מעסערשמידט בַײ בױען  געַארבעט אין דער ֿפַאבריק ֿפון
 .ערָאּפלַאנען

ַארַײן  איצט, ַא בַאֿפרַײטער, בין איך צוריקגעֿפָארן אין מַײן דָארף   
 װען ַא דַײטשישערַאז  מיר דערצײלט,הָאט  טַאדעק .זוכן די מַאמע

 נדַארם מיט ַא ּפױלישן ּפָאליציַאנט זענען געקומען נעמען דיזשאַ 
, ישע ֿפַאמיליע אין דָארף און געטרָאֿפן בלױז די מַאמעיִיד אײנציקע

 .הָאבן זײ זי אױֿפן ָארט דערשָאסן

איך בין ַא צַײט געבליבן אין דָארף, מקבר געװען די מַאמע    
ַאר חצי־חינם ישן בית־עולם אין שטָאט, ֿפַארקױֿפט פֿ יִיד אױֿפן

ֿפון  .ֿפעלד און ַאװעק קײן דַײטשלַאנד אין ַא די־ּפי־לַאגער אונדזער
ֿפעטער, דער ַא  איך עמיגרירט קײן ַאמעריקע צו מַײנעםהָאב  דָארט

 .מַאמעס ַא ברודער
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 כ'בין געווען ַא הונט
 

 איך געַארבעט בַײ ַא דַײטשישןהָאב  דער ערשטער ַאקציענָאך    
יעדן ֿפַארטָאג ֿפלעג איך ֿפַאר אים ּפוצן די  .טָאֿפיציר אין שטאָ 

ווי אויך די עלעגַאנטע שיך ֿפון זַײן קָאכַאנקע, און זיי , שטיוול
 ,"גָאסּפָאדיני"ֿפַאר דער  .ֿפַאר זייער שלָאֿפצימער ַאוועקשטעלן
איך אויסגעֿפירט הָאב  מיט דער ווירשַאֿפט ָאנגעֿפירטווָאס הָאט 
 געשַארטַארויס גערייניקט די קיך,הָאב 'כ .ןַארבעט ֿפַארשיידענע

ֿפַאר זיי הָאט  בעת זי .ֿפַארהייצט ַאש ֿפונעם אויוון און עסדָאס 
סַאלָאן ֿפַארהייצט דעם גרויסן  איך איןהָאב  געגרייט דעם ֿפרישטיק

ַאזוי  געהערט,הָאט נָאך  מיט צוויי ווָאכן צוריקווָאס  אויוון,־קַאכל
ווָאס  דער מענטש, .מור בן־ציון גַאנצע הויז, צו דעם רַײכןדָאס  ווי

ַאזוי  ַאקציע געווען אַײנגעלייגט וועלטן איז בעת דערמָאל  אַ הָאט 
געלָאֿפן ַארַײנ ער ֿפאר די אויגן ֿפון די זשַאנדַארמען איזַאז  ,טמּתצע

די דַײטשן  .אין ַא ליקל, צווישן צוויי הַײזיר זיך אויסצובַאהַאלטן
 .דערשָאסן כטער און איםהָאבן אויסגעברָאכן אין ַא הילכיק געלע

 אויך אויסגעֿפירט ֿפַארשיידענע שליחותן ֿפַאר דערהָאב 'כ   
 .זי איז געווען צוֿפרידן ֿפון מירַאז  , און זעט אויס,"גָאסּפָאדיני"

ַא  ֿפלעגט דער ָאֿפיציר מיט זַײן קָאכַאנקע ַאוועקֿפָארן מיטמָאל  ָאֿפט
 זיךווָאס הָאט  שטָאט,זַײעשּפַאנט אין צוויי, אין דער קרבריטשקע, ג

 דעמָאלט ֿפלעגט די .געֿפונען ַא צען קילָאמעטער ֿפון אונדז
ַא  אוןמיר דערלַאנגען ַא שיסל זַאלעווייקע־זוּפ  "גָאסּפָאדיני"

 .לחמא־ברויט מיט ּפוטער

 זיי ַאלעהָאט  מע .איך מער נישט געהַאטהָאב  קיין חֿברים   
 עטלעכע גויִישע חֿבריםבלויז מיט  .ַאוועקגעֿפירט און אומגעברַאכט

 .געווען ֿפַארבונדןנָאך  בין איך
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 , זיי געהָאלֿפן"יודנרַאט"איך ֿפַארברַאכט אין הָאב  ס'רוֿב טָאג   
 ישע ֿפַארמעגן, איידער די דַײטשןדָאס יִיד אַײנּפַאקן און ֿפַארזיגלען
 .הָאבן עס ַאוועקגעֿפירט

מיר בַאֿפוילן  "גָאסּפָאדיני"די הָאט  אין איינעם ַא ֿפַארטָאג   
שוין געגעסן הָאט  ער .אויף גיך די שטיוול ֿפונעם ָאֿפיציר אויסּפוצן

 ס'הָאט אויסגעזען .ַאליין, ָאן זַײן קָאכַאנקעדָאס מָאל  ֿפרישטיק, זַײן
זיך אויסגעקליבן ַא הָאט  ער .ווי ער ווָאלט געווַארט אויף מיר, ויַאז

מָאל  עערשטדָאס  צווישן ַא טוץ ביקסן און צו מיר געווער
הָאט  – איז דער סוף מַײנער,דָאס  קום! – ווָארט,ַא  גערעדטַארויס

איך בין אים  .ער גייט מיך דערשיסן – ּפחד, מיך געווָארֿפן ֿפון
ֿפעלדער, ַאדורכגעהַאקט סעדער, ּפויערישע  נָאכגעגַאנגען אין די
 נעמט ער ַארָאפּ מָאל  מיט ַא .ווידער ֿפעלדער כַאלוּפעס, הויֿפן און

ָאנגעהויבן שּפרינגען און הָאט  ַא הָאז .שָאסַא  עווער און גיטגדָאס 
שָאס און דער הָאז איז געבליבן ליגן נָאך ַא  .געווָאלט ַאנטלויֿפן

מיר בַאֿפוילן דער דַײטש און הָאט  – ,"הונט" .ֿפַארבלוטיקט
איך אויף ַאלע ֿפיר  ָאן צו קלערן בין .ָאנגעוויזן מיטן ֿפינגער

אים געברַאכט  ע ווי ַא הונט, און מיט די צייןַאהינגעלָאֿפן, טַאק
 .געווָארֿפןנָאך  זיךווָאס הָאט  דעם דערשָאסענעם הָאז,

ער אויף זַײנע צוויי און איך  .מיר הָאבן געהַאלטן אין איין גיין   
מַײן רעשט לעבן ַאז  ס'הָאט זיך מיר אויסגעדַאכט, .ַאלע ֿפיר אויף

ווען מיר זענען  .שוין קריכן אויף ַאלע ֿפיר וועל איך
געלָאֿפן ֿפון ַארויס זענען די דָארֿפישע ֿפַארבַײגעגַאנגען ַא דָארף

זיך הָאט  יש יִינגליִיד ווי ַא זייערע כַאלוּפעס זיך צוצוקוקן
ָאבן זיך געצלמט, טייל ה טעסרטייל ּפויע .ֿפַארווַאנדלט אין ַא הונט

 די .ֿפַארשטומט כט, און ַא טייל זענען געשטַאנעןַאהָאבן געל
הָאב  און איך שקָאצימלעך זענען מיר נָאכגעלָאֿפן, מיך געקָאּפעט

דער ווָאס  גוטנָאך  .געבילט ֿפון ווייטיק, טַאקע ווי ַאן אמתער הונט
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מיטן  זיי ַאוועקגעטריבן און געדרויעטהָאט  דַײטשישער ָאֿפיציר
 .געווער

מיטָאגצַײט איז ָאנגעקומען זַײן קָאכַאנקע מיט עטלעכע    
די ווָאס  געסט און זיך ּפָאסמַאקעוועט מיט די ּפגרים, דַײטשישע

מיר דערלַאנגט הָאט  ווען זי .ֿפַאר זיי צוגעגרייטהָאט  "גָאסּפָאדיני"
מיך הָאט  שטיקער ֿפעט ֿפלייש ֿפון די ּפגרים ַא שיסל זוּפ מיט

 יעדן ֿפרימָארגן ֿפלעגן מיר זיךַאזוי  און .געאיבלט עס צו עסן
ווי ַא דַײטשישער ָאֿפיציר און איך ווי זַײן  ער .לָאזן אויף יַאגדַארויס
אֿפשר  .געדויערטדָאס הָאט  נישט ווי לַאנג איך געדענק שוין .הונט

 .ַא חודש און אֿפשר מער

הָאב  ,אין איינעם ַא טָאג, ווען מיר זענען געווען אין מיטן ֿפעלד   
ן ֿפון מַײן שטעטל יִיד מען טרַײבט די רעשטלעךַאז  בַאמערקט, איך
 גייען מיט "יודנרַאט"אויך די מענטשן ֿפון  .בית־הקֿברות םצו

 זיך געהערטהָאט  אין עטלעכע מינוט שּפעטער .ַארָאּפגעלָאזטע קעפּ 
 .שיסערַײַא 

ווען כ'בין צוריקגעקומען איז שוין מַײן שטעטל געווען    
הָאבן זיך מַײנע אויגן ָאנגעטרָאֿפן מיט ַא מָאל  מיט ַא ".יודנרַײן"

, "גרַאנַאטָאווע מונדירן"דעם קָאמענדַאנט ֿפון די , טשקליינעם דַײ
ער איז געקומען ַאז  איך בין געווען זיכער,  .יידי ּפוילישע ּפָאליצ
ער דערשָאסן אויֿפן הָאט  זעלבן טָאג דעם .מיך צו דערשיסן

 .זענען געווען אויסבַאהַאלטן, ווָאס בית־עולם ַא מַאמע מיט ַא זון
אין דער לעצטער מינוט, ווען זיי  זיךהָאט  צןדער זון ֿפון ַא יָאר זעכ

 .נַאקעט, ַא ווָארף געטָאן אויֿפן דַײטש זענען שוין געווען אויסגעטָאן
גערַאנגלט אויף דער ערד, ָאבער דער  ביידע הָאבן זיך שווער

דעם גרוב איז דעם דַײטש געקומען  געגרָאבןווָאס הָאט  שייגעץ,
 .יִינגלדָאס  זַאטלַאמטשעט צו הילף און מיטן רידל
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צי קען איך נישט נעכטיקן  "גָאסּפָאדיני"געבעטן די הָאב  איך   
מיר ָאנגעוויזן הָאט  זי .מער נישט קיין הייםכ'הָאב  הויז, ווַײל אין

דער קוילן־קַאמער און מיר צוגעווָארֿפן ַא קוילנזַאק זיך  אויף
  .צוצודעקן

 ינעם ַא טָאגמיך אין איהָאט  – גיכער,ווָאס  זשידעק, ַאנטלויף"   
 ווַײל הַײנט וועט ער דיך – זַײן קָאכַאנקע ַא שיקסע געווָארנט,

 "!דערשיסן

 דער דַײטשישער .ָאבער מער נישט געקָאנט ַאנטלויֿפןהָאב  איך   
 ווי געוויינטלעך זַײנען מיר .ָאֿפיציר איז שוין געשטַאנען לעבן מיר

 איךהָאב  הָאזן צוויי דערשָאסענע .אין די ֿפעלדער אויף יַאגד ַארויס
, מָאל  מיט ַא .אים שוין געהַאט געברַאכט, ווי ַא הונט, מיט די ציין

איך זיך ַא הָאב  ,ָאן צו קלערן ,ֿפון הימל ַארָאּפגעֿפַאלן ַא וועלדל ווי
זַאלּפן שָאסן  .געגעבן אין ַא זיגזַאג גַאלָאּפ צווישן די ביימער לָאז

אויך ווען קיין  .ר מירגעֿפַאלן ַארום מיר, לעבן מיר און איבע זענען
ֿפון דער צווייטער  ַארויס איך מער נישט געהערט אוןהָאב  שָאסן

געהַאלטן אין איין לויֿפן, ביז כ'בין נָאך  איךהָאב  זַײט וועלדל
חלשות אין מיטן ֿפעלד, ניט קענענדיק דעם ָאטעם  ַאוועקגעֿפַאלן

  .כַאּפן

 .געשלָאֿפןֿפון גרויס מידקייט בין איך אַײנ, ַאז זעט אויס   

איבער מיר איז  .מיך ַא קול אויֿפגעוועקטהָאט  – "זשיד! "   
שייגעצל ניט ַא  געשטַאנען ַא שייגעץ מיט ַא שטעקן און לעבן אים

 .גרעסער ֿפון מיר

ער מיר בַאֿפוילן און הָאט  – ,"מערדערשטיי אויף, גָאטס"   
 .געכַאּפט ַא זעץ מיטן שטעקןַארַײנ איךהָאב  דערבַײ

ס'הָאט ָאבער גָאר  .ך ָאנגעהויבן בעטן ֿפַאר מַײן לעבןזיהָאב 'כ   
ַא זעץ מיטן שטעקן נָאך  געכַאּפטכ'הָאב ַארַײנ געהָאלֿפן און נישט
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דָאס  .מיך ֿפַארגָאסןהָאט  ס'בלוט .קָאּפעס מיט זַײנע בוטשָארעס און
זיך בַײ אים הָאט  קליינע שייגעצל, זעט אויס זַײנס ַא ברודער,

און דָא איז מיר אַײנגעֿפַאלן ַא  .שלָאגן ער זָאל מיך ניט געבעטן
 .וויל זיך אויסטוישן מיט די בגדים מיטן שייגעצל"כַאז  געדַאנק,

זיך הָאט  שייגעצלדָאס  .געהָאלֿפןַאז דָאס הָאט  ס'זעט אויס,
הָאב  און איך .לַײטישע בגדים און גוטע שיך געֿפרייט מיט מַײנע

ס'איז מיר ַאז  ילוּפויערישע בגדים, ַאפֿ  זיך געֿפרייט מיט זַײנע
בלויז די אויגן מַײנע הָאבן מיך  .שווער געווען צו גיין בָארוועס

  .יִיד כ'בין ַאַאז  ֿפַארַאטן,

 דערהָאט  – עסט דָארטן, ווּו די זון שטייט אין מיטן הימל,ז"   
 דָארט איז קרָאקע, ווּו עס זַײנען – שייגעץ ָאנגעוויזן מיטן ֿפינגער,

ַא  גיי גלַײך, הַאק ַאדורך די ֿפעלדער, .געטאָ  ן איןיִיד ֿפַארַאןנָאך 
 ".ווַאלד און ַא טַײך, און מָארגן ֿפרי וועסטו ָאנקומען קיין קרָאקע

 .אויסגעמיטן מענטשןכ'הָאב  .דער וועג איז געווען ַא שווערער   
איך אים הָאב  זיך דָאך ָאנגעטרָאֿפן מיט ַא ּפויערהָאב 'כ ווען

 Daj .גָאט זָאל אַײך בַאגליקן – "Czczesc boze"ט בַאגריסט מי

panie boze ,"ער מיר געענטֿפערטהָאט  – ,"אונדז, הער גָאט גיב. 
זי זיך הָאט  בַײ ַא ּפויערטע ַא שטעקל ברויט געבעטןכ'הָאב  ווען

זי מיר געגעבן, נָאר אויך ַא טעּפל הָאט  ברויט נישט בלויז .געצלמט
  .מילך

ן יִיד קיין – געווָארנט,זי מיך הָאט  – קרָאקע, גיי נישט קיין"   
 ".נישטאָ  זענען דָארט מער

איצט בין איך געווען ֿפַארלוירן און געווַאנדערט איבער דער    
 .טויט איבערגעשרָאקן חיהלע, ָאן ַא ציל ױףַאן אווי , וועלט
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 דער בַאנדיט
 

 .דער שָאֿפער אויסגערוֿפןהָאט  – ,"אײן ּפלַאץ איז ֿפרַײ רנאָ "   
לעבן מיר איז  .אינעם אױטָאבוס און זיך ַאװעקגעזעצטַארַײן  כ'בין

ַאלטער מַאן אין שװַארצן, אַײנגעגרָאבן מיטן ּפנים אין ַא  געזעסן ַאן
 .זיך געצױגן װי ַאן אײביקַײטהָאט  װעג קײן ירושלים דער .משניות

מיר  ָאס, אוןױטאײ ּכלערלגעװען ֿפַארשטָאּפט מיט  איז ײשָאסדער 
 .עֿפָארןגזענען מער געשטַאנען װי 

דער הָאט  נָאר װָאס .די היץ איז געװען נישט אױסצוהַאלטן   
ֿפון דער  רַאדיָא איבערגעריסן ַא לַײדנשַאֿפטלעך קלָאגליד

װעגן  בַארימטער מיצרישער זינגערין אום קולטום און מודיע געװען
 ַא בָאמבע־אױֿפרַײס אױף דער צענטרַאלער אױטָאבוס־סטַאנציע אין

 , גענױ װײסט מעןנערוגים און ַא סך ֿפַארװּונדעזעקס ה" .ירושלים
 "...נישט װיֿפלנָאך 

 ַא ֿפרױ, װָאס .טערן װי ֿפַארשטײנװעדי ּפַאסַאזשירן זענען גע   
דָאס  געקָארמעט ַאן עוֿפעלע, איז געזעסן װי ַא געלײמטע אוןהָאט 

 .אױגן ֿפון ּפחד ט מיט דיגלָאצהָאט געַאן ָאֿפן מױל  עוֿפעלע מיט
נישט ַאװעקגענומען אױף קײן רגע הָאט  אין שװַארצןדער ַאלטער 

ַאלץ װָאלט אים נישט דָאס  ױ װיַאז זַײנע אױגן ֿפונעם סֿפר,
זַײן מָאל  הער איך מיט ַא – "?װיֿפל קרבנות" .ןָאנגעגַאנגע

  .הײזעריקע שטים

ענטֿפער איך שטיל,  – ,"טעַארװּונדעַא סך ֿפזעקס קרבנות און "   
װײ װערטער הָאבן געקלונגען אין מַײנע זַײנע צ .ַאלײן װי צו זיך

 ...הײמישן ֿפַארלױרענעם ַאמָאלַא  אױערן מיט

 ער לערנט די מסכּתאַאז  איך כַאּפ ַא זַײטיקן בליק און בַאמערק,   
 .ברכות



 
62 

װַײל איך הער  ,ֿפילט מַײן בליקרעדהָאט  ערַאז  זעט אױס,   
 "?װען געלערנט די מסכּתא ברכותהָאט  איר" :קול װידער זַײן 

 – ענטֿפער איך, – אין חדר,מָאל  געלערנט, געלערנט ַא"   
 ".בלױז ָאנגעהױבן לערנען, אײגנטלעך

 "?ֿפַאר װָאס בלױז ָאנגעהױבן"   

 ".אין מיטןַארַײן  װַײל ַא מלחמה איז"   

 ַאלץ נָאך  ַא װַײלע געשװיגן, מיטן ּפניםהָאט  דער ַאלטער   
 .אינעם סֿפר אַײנגעגרָאבן

 .בערגעריסן זַײן שװַײגןיער אהָאט  – "?געװען דָאס װּו איז"   

 ".אין מַײן שטעטל אין ּפױלן"   

 "?אין װעלכן שטעטל"   

 ".למיעזשָאאין סק"   

אױֿפגעהױבן זַײנע מָאל  ערשטעדָאס  ערהָאט  – !?סקָאלמיעזש"   
איך בין ַא  – ֿפונעם סֿפר און מיך טיף ַאדורכגעדרונגען, ױגןא

הײרַאט אין סקָאלמיעזש, און געװען ֿפַאר, ּפַאטשענעװער
 ".דָארט געװױנט, מלחמה־צַײט, ביז דער ַאקציע

 "...בַאנרַאנסקי, דער איר זענט ר' איסר באַ "   

 ".יָא, דער בַאנדיט, װי די רשעים הָאבן מיך גערוֿפן"   

לשון װָאלט ֿפון אונדז דָאס  בײדע הָאבן מיר געשװיגן, װי   
 .געװָארן ָאּפגענומען

ע אױגן אין דער טרַאכטאיז ַא מינוט געזעסן מיט ֿפַאר ר' איסר   
 .ַארַײן, און בַאלד זײ ַארָאּפגעלָאזט צוריק צום סֿפר װַײטנס
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 גערודֿפטער, ליג איך אױסבַאהַאלטן אינעם לָאך ֿפון דערַא    
 די ּפױערים, װָאס .קַאֿפלַארניע בַײ אונדזער גױִישן ֿפרַײנד קװיַאטעק

 ליעס, בעיקר אינעם יריד־טָאג, דערצײלן זיךקױֿפן קַאפֿ ַארַײן  קומען
ָאן מעׂשיות װעגן דעם געֿפערלעכן בַאנדיט בַארַאסקי, װָאס 

 .אין די נעכט איבער די דערֿפער, און װַארֿפט ָאן ַא ּפחד גרַאסירט
 נקמה אין יעדן אײנעם, װָאס בַארױבט און דערהרגעט ַאן ער נעמט

װָאס  .בער צו די דַײטשן, ָאדער גיט אים אייִיד אױסבַאהַאלטענעם
די ּפױערים דערצײלן, ַאלץ מער גיבן זײ צו ֿפון זײערע  מער

 .מיט בַאװּונדערונג ֿפַאר דעם זשידמָאל  ֿפַאנטַאזיעס, ָאֿפט ּפױערישע
 אַײנגעקָארטשעט אינעם ענגן לָאך און ציטער צו ָאטעמען, איך ליג

נטַאזיעס די ּפױערישע ֿפאַ  .מיך, חלילה, נישט הערן מע זָאלַאז 
װי שטַארקער, מָאל  צעֿפלַאקערן, אֿפשר טױזנט אוןזיך צעבלָאזן 

ָאט ָאט װעט ר' איסר קומען מיך ַאז  ֿפַאנטַאזיעס, מַײנע יִינגלשע
איז מעגלעך, דַארף מען נישט ֿפרעגן בַײ דָאס  ױַאז װי .בַאֿפרַײען
 ...ױ לעבןַאז איבערגעשרָאקן יִינגל, װָאס װיל אױף טױט

איר  – איך זיך אומגעריכט צו אים געװָאנדן,הָאב  – ר' איסר,"   
זיך נישט ֿפָארשטעלן װָאס איר זענט געװען ֿפַאר מיר אין  קענט

  "...יענע יָארן

הַאסטיק אױֿפגעהױבן זַײנע אױגן און מיט ַא הָאט  איסרר'    
ער, הָאט  בַאלד .שּפָאטישן בליק מיך ַאדורכגעשּפיזט, ֿפַארביטערטן

טיֿפער װי נָאך  געגרָאבן אינעם סֿפר,ַארַײנ וריקצ ָאן ַא װָארט, זײ
אין מיר הָאט  ַאלץ .זיצן ֿפַארשעמט איך בין געבליבן .ֿפרִיער

ֿפַאנטַאסטישע מעׂשיות ֿפון די  די :געקָאכט און זיך געמישט אין קָאפּ 
דערצײלט װעגן אים, הָאט  ּפױערים, שּפעטער אין לַאגער, װָאס מע

הָאט  בן־עיר מַײנערַא  ֿפרַײונג, װָאסדער באַ נָאך  שּפעטער,נָאך  און
גענױ  ַאלץהָאט דָאס  ױ ערַאז װי .װעגן ר' איסרן דערצײלט

 .געװּוסט, װײס איך נישט ביזן הַײנטיקן טָאג
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 :דערצײלטהָאט  ער   

ר' איסר מיט זַײן װַײב און ַא קלײן טעכטערל זענען אין דער    
ַא בַאקַאנטן  מינוט ֿפַאר דער ַאקציע ַארױס ֿפון שטָאט, צו לעצטער

צוגעזָאגט זײ אױסצובַאהַאלטן ֿפַאר ַא גרױסער הָאט  ּפױער, װָאס
זײ זענען געשלָאֿפן אין דער סטָאדָאלע  בַײ נַאכט, װען .סומע געלט

געקומען מיט העק און ַארַײנ זון אױֿפן הײ, איז דער ּפױער מיט זַײן
ר' איסר,  .יָאר זעקסַא  דערהרגעט זַײן ֿפרױ מיטן טעכטערל ֿפון

אױֿפגעכַאּפט  זיךהָאט  װָאס איז געשלָאֿפן עטלעכע שּפַאן װַײטער,
איז אים  ַא קורץ גערַאנגלענישנָאך  .און זיך געװָארֿפן אױֿפן ּפױער

 געלונגען ַארױסצוכַאּפן די הַאק ֿפונעם ּפױער און אים ֿפַארװָארֿפן
הָאט דָאס  װען דעם ּפױערס ֿפוֿפצן־יָאריקער זון .איבערן קָאפּ 

ר'  .ער ַאװעקגעװָארֿפן די הַאק און איז ַאנטלָאֿפןהָאט  דערזען,
איבער דער ֿפינצטערער סטָאדָאלע, און  אים געיָאגטהָאט  איסר

 ער איז .צעבענדיקט צום טױט ערשט בַײם טױער־ַארױסגַאנג אים
 .ֿפַארטיק צו מַאכן זי אױך ,אין דער כַאלוּפע צום ּפױערס װַײבַארַײן 

לעבן, זיך געצלמט  הױבן בעטן ֿפַאר אירזיך ָאנגעהָאט  די ּפױערטע
אױֿפגעהױבן  אױף אירהָאט  ר' איסר .און גערוֿפן צו ַאלע הײליקע

ער ַא הָאט  די הַאק, ָאבער ַאנשטָאט זי ַארָאּפצולָאזן אױף איר קָאּפ,
 .זעץ געגעבן אינעם טיש און אים צעשּפָאלטן אױף צװײ

 ען זַײן װַײב אוןר' איסר קוֿבר געװהָאט  אין דער זעלבער נַאכט   
ער איז ַאװעק מיט דער הַאק און געװען גרײט צו  .טָאכטער

 .יעדן אײנעם װָאס װעט זיך צו אים צורירן דערהרגענען

 ַאן :זיך צעשּפרײט איבער דער גַאנצער געגנטהָאט  די ידיעה   
 ...ָאּפגעהיטענער זשיד, ַא רַאבין, איז געװָארן ַא בַאנדיט

ּפרַאלן אין ַא כַאלוּפע און ַארַײנ ַאכטער ֿפלעגט אין מיטן נ   
ר'  .די ּפױערים ֿפלעגן ציטערן און אים ַאלץ געבן .עסן געֿפָאדערט

בלױז ֿפַארלַאנגט ברױט מיט הײס װַאסער, װַײל  ָאבערהָאט  איסר
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די דַײטשן און די ּפָאליצײ הָאבן  .געגעסן ער נישטהָאט  קײן טריֿפה
ך ַארױסגעלָאזט אין די הָאבן זי אױך די ּפױערים .אים געזוכט

 .צו זוכן אים ,ֿפעלדער מיט העק, קָאסעס און װידלעס

אין דער זעלבער נַאכט זענען זײערע כַאלוּפעס אױֿפגעגַאנגען    
 .ֿפלַאמען אין

 ...די ּפױערים הָאבן אים אױֿפגעהערט צו זוכן   

 דער זשיד ֿפַארמָאגט אין זיך טַײװלָאנישעַאז  דערצײלט,הָאט  מע
 .עּפעס הײליקס זיצט אין איםַאז  טײל הָאבן געגלײבט, .ּכוחות

אים  .ּפױערים, װָאס הָאבן מיט אים מיטגעַארבעט געװען אױך
ן, ָאדער זײ יִיד די, װָאס הָאבן דערהרגעט איבערגעגעבן נעמען ֿפון
ר' איסר  .איבערגעגעבן צו די דַײטשן בַארױבט און שּפעטער

ַא ּפױער און אים ַאז כט צונאַ  רַײסן אין מיטןַארַײנ ֿפלעגט זיך
געשטַאנען  .געװען ַאלײן ער איז שױן דעמָאלט נישט .ֿפַארטיק מַאכן

ס'זַײנען צוגעשטַאנען די  ברָאש ֿפון ַא קלײנער בַאנדע, צו װעלכער
מיט אים הָאט  װָאס, ַא ּפױערַאז טַאקע ַא דַאנק .ברידער גרָאומַאן

ברידער,  ער זיך געטרָאֿפן מיט די דרַײהָאט  מיטגעַארבעט,
 ריסטן, װָאס הָאבן זיך אױסגעבַאהַאלטן אין די"ֿפַײערדיקע בית

 .ֿפעלדער און דערֿפער

, װי ַא חדר־יִינגל, ֿפלעג איך לױֿפן צו די ברָאניעס זיך ַא מָאל    
ריסטן, "יַאטן, ביתנָאך  װי די ברידער גרָאומַאן, מיט צוצוקוקן

יציקע שטעקנס, זײערע ברױנע מונדירן, מיט שפּ  מושטרירן זיך אין
 "...העי! קדימה! זשַאבָאטינסקי" :װי געװער, און זינגען

 די דרַײ ברידער גרָאומַאן, יַאנקל, ַאֿברמטשע און יׂשראל זענען   
אומגעקומען אין ַא קַאמף קעגן די דַײטשן, בשעת ַאן ָאבלַאװע אין 

דעמָאלט זענען זײ שױן געװען אױף יענער זַײט װַײסל,  .װַאלד
ר' איסר איז שױן  .־ּפַארטיזַאנערסArmia Ludowa צװישן די



 

בַײ די ּפַארטיזַאנערס און זיך  דעמָאלט געװען ַא קָאמַאנדיר
 ...אױסגעצײכנט מיט געװַאגטקײט און גֿבורה

 ױף דעראװען מיר זענען ָאנגעקומען קײן ירושלים    
 טומל ֿפון מענטשן געװען ַא נָארמַאלער, הױּפט־סטַאנציע, איז דער

בלױז חײלים אין גרינע  .ּפַאסירט װי ס'װָאלט גָארנישטױ ַאז
אין דער ַארַײן  װָאס איז, בערעטן הָאבן קָאנטרָאלירט יעדן אײנעם

  .בַײם אױסשטַײגן ֿפונעם אױטָאבוס סטַאנציע

 :זַײן הַאנט און געזָאגט צו מיר אױסגעשטרעקטהָאט ר' איסר    
ה, געװען ַא "ע ,לגעקָאנט דַײן טַאטן ר' ּפלטיאהָאב  יעקֿב, איך"

 "!זַײ מצליח .יִיד טַײערער, ָאּפגעהיטענער

זיך אױסגעדרייט און איז ַאװעק, אַײנגעבױגן װי ַא זקן, הָאט  ער   
 – איך בין געשטַאנען מיט ַאן ָאֿפן מױל, .מיט ֿפעסטע טריט ָאבער

דָאך אים מַײן נָאמען הָאב  װײסט ער װער איך בין, איך ֿפון װַאנען
 ...?נישט געזָאגט
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 דער גזר־דין
 

 "ן זָאֿפָארט צום ַאּפעלּפלַאץ!ַאכטונג! ַאכטונג! ַאלע העֿפטלינגע"   
אין געצײלטע מינוטן איז דער גַאנצער  .דער הילכער גערוֿפןהָאט  –

געשטַאנען אױסגעשטעלט װי ַא װירע, לױט די בלָאקן, און  לַאגער
 .ברָאש מיט שטעקנס אין די הענט סקַאּפָא די

אין מיטן דעם ַאּפעלּפלַאץ שטײט שױן גרײט די ּתליה מיט ַא    
נישט װער ס'הָאט נָאך  קײנער װײסט .מגן־דוד אױֿפן שּפיץ גרױסן

ַא ּכֿבוד, לױט דעם ּפסוק ֿפון ַא ַאז צו שטַארבן מיט דָא די ערע
ױ דערשָאסן װערן, ָאדער ַאז סּתם 'בית־דין' און נישט

 .הונט װי ַא ַאװעקגעהרגעט װערן מיט ַא שטעקן

הערט זיך ַא בַאֿפעל,  – "ַאכטונג! מיצען ָאּפ! אַאּוגען לינקס!"   
ָארט ֿפון דָאס  , װי די העֿפטלינגען רוֿפן"זלַײטרען־ה"ֿפונעם  און
קָאמענדַאטור, װּו מען ּפַײניקט די מענטשן, קומען די ערשטע  דער

 .דער לַאגער־קָאמענדַאנט מיטן װַאכֿפירער ַארױס

ַא הָארדע װַאכמענער און אין מיטן דער  הינטער זײ גײט   
ֿפונעם מױל און  .בחורל ֿפון ַא יָאר ֿפוֿפצן־זעכצןַא , ֿפַארמישּפטער

דעם קָאּפ הַאלט ער ַארָאּפ, ַאֿפילו ער  .בלוט ֿפון דער נָאז רינט אים
די װַאכמענער  .זיך עס אים נישט אַײן ט אים אױֿפהייבן, גיטּפרוביר

געװער אױסגעשטרעקט צו די  יה מיטןשטעלן זיך ַארום דער ּתל
ֿפַארמישּפטן צו דער ּתליה  ס ֿפירן צו דעםקַאּפָא צװײ .העֿפטלינגען

לַאגער־קָאמענדַאנט, ַא  דער .און שטעלן אים ַאװעק אױף ַא טישל
ן ַאלּכֿבוד דעם מעמד  דיקער מיט ַא לַאכנדיק ליַאלקע־ּפנים, טרָאגט

 .הענטשקעס ענעגַאלַא־מונדיר מיט װַײסע זַײד ןאױסגעּפוצט
ַארום  ּפַאמעלעך נעמט ער ַארױס ֿפון זַײן טַאש ַא ּפַאּפיר, קוקט זיך

 :מיט ַא זיס שמײכעלע און הײבט ָאן צו לײענען אױֿפן קול
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 .איך ַאנטדעקט ַא ֿפַארברעכערישן סַאבָאטַאזש־ַאקטהָאב  הַײנט"   
 בַײ זיך געהַאטהָאט  19ֿפונעם בלָאק  57852העֿפטלינג נומער  דער

ַארָאּפגעשניטן הָאט  , װָאס ער2ױסבַאהַאלטן ַא גומענע שלַאו־רערא
ֿפון ַא טרַאנסּפָארט־װַאגָאן, צװײ ברױטן און ַא ּפעקל מַארגַארין, 

ער מיטן נָאמען ַארבעט געקױֿפט בַײ ַא ּפױלישןהָאט  װָאס ער
דער  .געֿפינט זיך שױן אונטערן ַארעסט עװסקי, װעלכערמַאי

בַאשולדיקט אין די ֿפָאלגנדיקע  איז 57852העֿפטלינג נומער 
 :ֿפַארברעכנס

 קומען אין ּפריװַאטן קָאנטַאקט מיט ַא ּפָאליַאק אױף זַײן .1   
 .ּפלַאץַארבעט

  .בַאזיצן בַײ זיך געלט .2   

 .טרַײבן שװַארצהַאנדל .3   

אײגנטום און די קריגס־ָאנשטרענגונג ֿפונעם דָאס  סַאבָאטירן .4   
 .דריטן רַײך דַײטשישן

געריכט ֿפונעם דַײטשישן דריטן רַײך הָאט דָאס  דערֿפַאר   
ֿפונעם  57852דעם ֿפַארברעכערישן העֿפטלינג נומער  ֿפַאראורטײלט

 מיט דעם אורטײל װָארן איך, .טױט דורך אױֿפהענגען צום 19בלָאק 
װעט יעדער בלָאק זַײן ֿפַארַאנטװָארטלעך אײנער  ֿפון הַײנט ָאןַאז 

דער גַאנצער בלָאק העֿפטלינגען װעט װערן  ֿפַארן צװײטן, און
  "!יעדן קלענסטן סַאבָאטַאזש שװער בַאשטרָאֿפן ֿפַאר

                                                 
נער ַא גומענע שלַאנגרער, װָאס ֿפַארבינדט די װעגע -גומענע שלַאו־רער    2

מיטן צװײטן. די אסירים הָאבן ֿפון דער גומע געמַאכט זױלן צו די שיך,  אײנער
 .הילצערנע זױלן, װָאס מע הָאט געטרָאגן ַאנשטָאט די

 



 
69 

 ּפַאּפיר איןדָאס  ּפַאמעלעך לײגט דער לַאגער־קָאמענדַאנט צוריק   
 קַאּפָא, ַאז ער זָאל ַארױֿפלײגן און גיט ַא צײכן דעםַארַײן  זַײן טַאש

  .ישּפטןּפעטליע אױֿפן הַאלדז ֿפונעם ֿפַארמ די

 דער ֿפַארמישּפטער שטײט די גַאנצע צַײט מיט ַא ֿפַארגליװערטן   
 ער איז אין גַאנצן .בליק, װי נישט אים װָאלט מען דָא געמײנט

בַאגָאסן מיט בלוט, װָאס רינט אים ֿפון קָאּפ, ֿפונעם מױל און ֿפון 
ַארום אים איז טױט שטיל, בלױז אין דער הײך ֿפלִיען  .נָאז דער
מיט  .שװַארצע װָארָאנעס, װָאס װַארטן שױן אױף זײער קרבן םַארו

דערנענטערט זיך ַא העֿפטלינג צום לַאגער־קָאמענדַאנט, ציט מָאל  ַא
 :מיט דרך־ארץ און זָאגט זיך אױס

, 57851הער לַאגער־קָאמענדַאנט, איך, העֿפטלינג נומער "   
 .ןטראורטײלאיך בין דער ֿפָאטער ֿפונעם ֿפאַ ַאז  געהָארכזַאם, מעלדע

איך בין גרײט  .אַײך זײער, לָאזט מַײן זון לעבן איך בעט
זײער נָאך  ער איז .ּתליה ַאנשטָאט מַײן זון אומצוקומען אױף דער

 ".װי איך ַארבעט דער יונג און איז מער נוצלעך צו

ָאן דער מינדסטער רעַאקציע גיט דער לַאגער־קָאמענדַאנט ַא    
ַארָאּפנעמען די ּפעטליע ֿפונעם יִינגל ער זָאל ַאז  ,קַאּפָא צום נקּוװ

יִינגל, װָאס איז אין דָאס  .ַארױֿפלײגן אױֿפן ֿפָאטערס הַאלדז און זי
צעּתמט, בלַײבט שטײן בַײ דער ּתליה און רירט זיך נישט ֿפון  גַאנצן
 .ָארט

 "?ביסט זַײן זון " :דער לַאגער־קָאמענדַאנט ֿפרעגט אים   

 יִינגל,דָאס  ענטֿפערט – ,"מענדַאנטיַאװָאל, הער לַאגער־קאָ "   
 .װי ער װָאלט זיך ערשט איצט אױֿפגעכַאּפט ֿפון ַא טיֿפן שלָאףַאזוי 

 אויך דַײן ֿפָאטער, גענוי װי דו, איז ַא סַאבָאטַאזש־ֿפַארברעכער"   
ױ ַאז דיךהָאט  קעגן דעם דַײטשישן דריטן רַײך, װַײל ער

 "?יק מיטן אורטײלמשטיביסטו אַײנ .אױֿפגעצױגן



 
70 

 .יִינגל ענטֿפערט נישטדָאס    

און דערבַײ  – "?ַאן ענטֿפער װיל איך הערן! יָא ָאדער נײן"   
ַארױס דעם רעװָאלװער און לײגט אים צו צום יִינגלס  נעמט ער

 .קָאפּ 

 יִינגל מיט ַא צידערדיקערדָאס  ענטֿפערט – ,"טי־מיקאַײנ־ש"   
 .שטים

ענדַאנט, ױ ענטֿפערט מען ַא לַאגער־קָאמַאז נישט"   
'יַאװָאל, הער  :ֿפון דער עס־עס! מע זָאגט הַאוּפטשַארֿפיורער

יק מיט דעם גערעכטן משטיאַײנ לַאגער־קָאמענדַאנט, איך בין
מַײן ֿפַארברעכערישן  אורטײל ֿפונעם דַײטשישן דריטן רַײך קעגן

 מַײנעם, װָאס סַאבָאטַאזש־ַאקט, און דעם ֿפַארברעכערישן ֿפָאטער
 "!נידערטרעכטיק אױֿפגעצױגןױ ַאז מיךהָאט 

, װָאס צַאּפלט זיך אין שטיםמיט ַא נָאך  יִינגל זָאגט איםדָאס    
 .ֿפון ּפחד גַאנצן

 דו, אַײן שװַײנע װַאס דו ביסט! הויך אױף ַא קול זָאלסטו זָאגן,"   
 "!ַאלע זָאלן הערןַאז 

 דער .ַאלע זָאלן הערןַאז  יִינגל זָאגט איצט הויך,דָאס    
 :לַאגער־קָאמענדַאנט לָאזט ַארױס ַא געלעכטער און זָאגט

אױף דעם גערעכטן  אַײנשטימיקוי, אױב דו ביסט ַאז אױב"   
ֿפונעם דַײטשישן דריטן רַײך, דַאן װעסטו מיט דַײנע  אורטײל

הָאט  אױֿפהענגען דַײן ֿפַארברעכערישן ֿפָאטער, װָאס אײגענע הענט
 ".אױֿפגעצױגן ױַאז דיך

ל קוקט מיט אױֿפגעּפרַאלטע אױגן גלַײך אין די אױגן יִינגדָאס    
 דער לַאגער־קָאמענדַאנט װערט מיט ַא .לַאגער־קָאמענדַאנט ֿפונעם
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 ער לײגט װידער צו דעם .ערנסט ֿפונעם יִינגלס דרײסטן קוקמָאל 
 :רעװָאלװער צו זַײן קָאפ און גיט ַא געשרײ

 "!מָאל אַײןנָאך  ֿפָארַאוס! ֿפַארֿפלוכט"   

 .יִינגל אױֿפן ֿפָאטערדָאס  טער קוקט איצטערַארשטײנפֿ ַא    

 זָאגט דער – נישט קײן מורא,הָאב  גֿבריאל, מַײן זונעשי,"   
 דו, ָאבער, ביסט .סַײ װי בין איך ֿפַארמישּפט צו שטַארבן – ֿפָאטער,

 טו, מַײן קינד, איך בעט .ױ יונג, אֿפשר װעסטו איבערלעבןַאזנָאך 
 ון דַײנע הענט אײדער ֿפון די רשעימסבעסער צו שטַארבן פֿ  .דיך

 ".גָאט װעט דיר מוחל זַײן .לַאּפעס

נָאר ַא טרער רינט  .יִינגל, ָאבער, גיט זיך נישט קײן רירדָאס    
 ַארױס ֿפון אױג און גליטשעט זיך ַארָאפ אױף זַײן בלַאסער אים

 .אױסגעדַארטער בַאק

 –, "ַא הונט װַײטער מַאכען, ָאדער איך קנַאל דיך ַאװעק װי"   
 .דערנענטערט זיך דער רעװָאלװער צום יִינגלס קָאפּ 

 – גֿבריאל, אין נָאמען ֿפון ּכֿבוד־ָאֿב בין איך אױף דיר גוזר,"   
ער מוז  .דער ֿפָאטער אױף זַײן קול, גָאט װעט דיר מוחל זַײן הײבט

 ".זַײן דיר מוחל

 זַײןלָאזט גֿבריאל ַארױס ַא געװַאלד און  – "ט־ַא־ט־ע!!!"   
 .ציטערדיקע הַאנט שטרעקט זיך אױס און גיט ַא צי בַײם שטריקל

דער גַאנצער לַאגער גיט זיך ַא װַאקל און הַאלט אַײן דעם    
ָאטערס קערּפער טישל רוקט זיך ַאװעק און דעם פֿ דָאס  .ָאטעם

 .אין דער לוֿפט און בלַײבט הענגען לסירןּוהײבט ָאן קָאנװ

ַא סטַײע װָארָאנעס, װָאס לָאזן זיך װילד געקרַאקערַײ ֿפון ַא    
איבער דער ּתליה מיט ַא חיהיש ריטשערַײ ֿפונעם יִינגל, װָאס  ַארָאפּ 



 

טַאטע! " –זַײנע געשרײען  .זיך ַאװעק אױף דער ערד װַארֿפט
 .הַאקן איבער די שטילקײט – "!?איך געטָאןהָאב  טַאטע! װָאס

געּפלעֿפט ֿפון דער לַאגער־קָאמענדַאנט בלַײבט ַא סעקונדע װי    
בַאלד ָאבער קומט  .דָא ַאהערגעשטעלטהָאט  סצענע, װָאס ער דער

זיך און שטעלט צו דעם רעװָאלװער צו גֿבריאלס קָאּפ און  ער צו
  .קנַאל װערט ַאלץ צוריק שטיל מיט אײן

 :מיט ַא רגע שּפעטער צעזינגט זיך דער לַאגער־קָאמענדַאנט   
 
 

                         Es  geht  alles  vorueber, 

                       Es  geht  alles  vorbei,                          

                       Nach  dem  Dezember    

                       Kommt  wieder  der  Mai...                          
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ן מענ  שקעַאמ
 

גן צוגעבונדן אויֿפן בויך מיט ַא ָאב איך געטרָאשקע המַײן מענַא   
ס ָאנדערע העֿפטלינגען, ווַאנישט ווי בַײ די  .טָאדר ַאשטריק און 

גן אויף דער זַײט, איז מַײן ָאזייערע בלעכלעך געטר בןָאה
רֿפן אויף יעדן ַארנט, זיך צו ווָאגעווען גרייט ֿפון פֿ  מידּת מענַאשקע

נישט איין  .ּפן אין מוילַאַײנכרַאמע קען ווָאס  ,צי נישט מאכל מאכל
הָאב  מיט דער צַײט , ָאבערלטָאצַאטַײער ב רַאהָאב איך דערפֿ  לָאמ

 .רונגַאקומען מער דערפֿ ַאאיך ב

 "רעּפעטע"קומען ַא ַארויסצובַאזוי ַארן ַא מומחה, ווי ָאכ'בין געוו   
זיך ַאזוי  ווען און ווי .רבעטערַארָאדער ֿפון ַא פֿ ָא ָאפּ ַאקַא זוּפ ֿפון 

ז ווען כ'וועל אויסשטרעקן מַײן ַא, דער ריי וועקצושטעלן איןַא
ווי ַא  .קעסל זַײן צום מיינסטן געדיכט ל די זוּפ אינעםָאמענַאשקע, ז

לן די ּפוילישע ַאפֿ ַאאיך ב ווילד אויסגעהונגערט חיהלע ֿפלעג
רעשטלעך זוּפ ֿפון די  נטינע און אין ַא סעקונדע אויסליידיקןַאק

ס איז מיר ָאד ווען .זןָארבעטערס ֿפלעגן איבערלַאדי ווָאס  טעלער,
ל ָאמ טייל .ן ַא ביסל זופּ רָאנישט געלונגען, ֿפלעג איך אויסשנ

הין ַא ַארַײנשטעלן ַאד ִיר ַא יַאטש פֿ ָאכ .מקע ברויטָאקרֿפילו ַא ַא
  .איז געווען געֿפערלעך ֿפוס

"Śmierdzisz jak gówno!  ,ג זיך ָאטר! דו שטינקסט ווי דרעק
געשריי ַא רבעטער ַאן ַא מָאל ט צו מיר אייןָאה – "!טנעַאֿפון ד ָאּפ

 זַאע אין הינטן ַארַײן, ָאּפזט ַא קָארַײנגעלַאן און דערבַײ מיר ָאגעט
הָאב  ֿפון גרויס ווייטיק .ש דערזען די שטערן ֿפון הימלַאז בָאכ'ה

ווָאס  ר צעזונגען מיט ּפויערישע געֿפעֿפערטע לידלעך,ָאג איך זיך
ורן ּכנשיָאך ֿפון דער היים, ווען די ּפויערים ֿפלעגן זי ב געקענטָאכ'ה

לף אין ָאך דער מעסע בַײ ר' ווָאדי זונטיקן נ און זיך צעהוליען אין
ַאזוי  רןָארום די טישן זענען געווַארבעטערס ַא די .דער קרעטשמע
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בן צום ָאזיי הַאז  געמיינע ּפויערישע לידלעך, שט ֿפון דיַאאיבערר
זט ָאר מיר איבערגעלַאאון פֿ  .געלעכטערַא סן מיט ָאסוף אויסגעש

 .רס זוּפ מיט ברויטלבע טעלעַאה

אֿפילו הָאט  רבעטער,ַאבער ָאע־געבער, ַא קליינער גרָאּפדער ק   
סן די זוּפ אין ָארַײנגעגַאנגערירט זַײן טעלער זוּפ און מיר ָא נישט
הָאט  רבעט אין דער קיך,ַאגעווָאס הָאט  ַא שיקסע, .מענַאשקע דער
ממש טעם  .רכבייןַאנגט ַא שיסל געדיכטע זוּפ מיט ַא מַאדערל מיר

 מיטַארַײן  רצוקט די זוּפ גלַײך ֿפון שיסל אין מוילַאכ'האב פֿ  .גן־עדן
ש צעעֿפנט די אויגן, ווי זי הָאט ַאז די שיקסעַאז  געשווינדקייט,ַא ַאז
 .צווייֿפיסיקער עסט זופּ געזען ווי ַא מָאל  ערשטעדָאס  לטָאוו

"O Boże! No, czegoś takiego jeszcze nie widziałam!" 

הָאט  – ,"ך נישט געזעןָאאיך נ בָאינס הוַאז ט! עּפעסָא, מַײן גָא   
 .זי גערעדט צו זיך

 איןַארַײן  רגנס בין איך ווידערָאצו מ .ז מען גיט, נעמט מעןַא   
 .נטינעַאדער ק

"Mały, wynoś się stąd!  "  

די זעלביקע הָאט  –, "נעטַאֿפון ד ָאּפג זיך ָאקליינער, טר"   
  .ןָאשיקסע צו מיר ַא געשריי געט

די ַאז  גט,ָאזי מיר געזהָאט  רויס אין דרויסן,ַא ערשט ווען כ'בין   
רַײנקומען אין דער ַאל ָאד זִיי ַא ַאז רבעטערס זענען קעגן,ַא
בער ָאזיך הָאב  איך .זיי רַאווַײל ס'איז געֿפערלעך אויך פֿ  נטינע,ַאק

ן ֿפלעג איך ָא לטָאֿפון דעמ .עלכע גליקןַאז גט ֿפוןָאגעזָאּפנישט 
 איז געוועןדָאס  ךטש אויָארַײנקוקן, כַאשטיין אין דרויסן און 

ַא דער ָאן ַאכמַאווך מער געֿפערלעך, ווַײל ַא ָאאֿפשר נ .געֿפערלעך
 .לןָאצַאר טַײער בַאמערקן און דערפֿ ַאהָאט מיך געקענט ב מַײנסטער

נדערט איבער די טישן און ַאבן געווָאיצטע אויגן מַײנע הּפנגעשָא די
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נגען ֿפון ַארויסגעגַארבעטערס זַײנען ַאדי  רָאווי נ
נטינע און ַארַײנלויֿפן אין דער קַא ֿפלעג איך ג־איבעררַײס,ָאמיט

די טעלערס אין דער  ריבערגיסן די רעשטלעך ֿפוןַאאויף גיך 
ט ַא זעץ ַאּפרַײנגעכַא לָאאיך איין מהָאב  ךָאד .רַײןַאמענַאשקע 
דָאס ביסל  .לןַאוועקגעפֿ ַאכ'בין שיער נישט ַאז  ּפ,ָאאיבערן ק
אויף  סןָאזיך ֿפון דער מענַאשקע אויסגעגהָאט  רטע זופּ ָאאויסגעשנ

 דישןִיר ֿפון ַא יָאהָאב איך ג ּפט דעם זעץַאגעכ .דר'ערד
 .רבעטערַארָאפֿ 

 ָאאויב איך וועל דיך ד – רנט,ָאער מיך געווהָאט  – ק,ַאּפענט"   
 "!נדעַאמָאזען, שיק איך דיך גלַײך צו דער הימל־קמָאל  איין ךָאנ

די  .גער־גליקןַאמַײנע לָארן װגענדן ּורשווַאזוי זַײנען פֿ ַא   
רשידענע ַאנג געדינט בַײ פֿ ַאבער לָאך ָאט מיר נָאה נעמענַאשקע מַײ

מיד איז עס געווען ּתטש ָאכ .זיעסַאקָאצוֿפעליקע ־צוֿפעליקע און ניט
סַײ דרויסנדיקע, כ'מיין ֿפון די דַײטשן, און , נותּכרבונדן מיט סַאפֿ 

  .ראלּׂשבני־י אונדזערע  סַײ אינערלעכע, ֿפון

, ין גרויסער צדיקלט אויך נישט געווען קיָאבער איך בין דעמָא   
 לָאקיין מ .רַײןַאנדלט וועגן לייגן אין מויל ַאט זיך געהָאווען ס'ה

ווי ַאזוי  נגעֿפילטָארן ָאמער נישט געוו בער איז מַײן מענַאשקעָא
 .נטינעַאדער ּפוילישער ק אין

 שעקן, בַײ וועמען איךַאאיך די מענַאשקע ֿפון סטהָאב  קומעןַאב   
 אין "ןַאסטבָא"ער בַײ דער רבעט ווי ַא הייצער און ברעמזַאב געָאה

דער הָאט  רבעט,ַאך דער ָאכט, נַארנַאאין איינעם ַא פֿ  .קעָאקר
 :גטָאצו מיר געז שייגעץ

נישט  רגן קום איך מערָאמ .סטו מַײן מענַאשקעָאט הָאנעק, יַא"   
 "...רשווינדַאאיך פֿ  .רבעטַאצו דער 
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אויסשטודירטער סטודענט, ־דער ניטַאז  נען,ַארשטַאפֿ הָאב  איך   
ל אים נישט ָאדי מע זּכר די דַײטשן, ַארבעטן פֿ ַאעמוזט ט גָאה סָאוו
רשווינדט אינעם ַארבעט, פֿ ַאנד אויף ַאקיין דַײטשל וועקשיקןַא

לד קעמֿפן קעגן דעם ַאאון גייט אֿפשר אין וו ּפוילישן אונטערגרונט
ער צו מיר הָאט  –, "Cześć, skalbmierzak" .נטּפַאקוָא

 .בענקען דירנָאך  איך וועל – נט,הַא אויסגעשטרעקט זַײן

וווילער , איז געווען ַא "קַאוויָאקַאקר"ן עכטער ַאשעק, ַאסט   
ן ַאטש ער איז געווען ָאכ ...עס זינגט זיך אינעם לידל ט, וויַאי

 ער ַאהָאט  און אֿפשר .דןִיגעווען ֿפרַײנדלעך צו י ענדעק, איז ער
בער אונטער דער דַײטשער ָא ...?יידן טַאֿפַײנט געה ָאימָאל 

 ינאהּׂשנצע ַאדישעל, און די ג געדרייט דעםער אויסהָאט  ציעַאקופּ ָא
ַאז  איך געהערט,הָאב  שּפעטער .נטַאקופּ ָאגעלייגט קעגן דעם ַארַײנ

ר דער ַאהָאט פֿ  ענדעק, , דערסטַאשעק ט דער ֿפרַײנדלעכערָא
קע ָאאין קר סַא־גַארמיעליצקַאנטער קַאמלחמה אויף דער עלעג

ער  יזר אַאדערפֿ  .יִיד ֿפיציר, ַאָאטש ַא ּפוילישן ַאפּ זט ַא ָאּפגעלָארַא
 ניט, חלילה, ווַײל ער .נצע זעקס חדשיםַאּפגעזעסן אין חד־גדיא גָא
טשט ַא ּפוילישן ַאגעפּ הָאט  ר ווַײל ערָא, ניִיד טשט ַאַאט געפּ ָאה
 .ֿפיצירָא

הָאט  רויסגעצויגן זַײן שווערד אוןַאהָאט  ֿפיצירָאדער    
און  – ,"נד און מונדירַאטערלָאר ֿפונעם פֿ ָאנָאה רןַאפֿ " :אויסגערוֿפן

ַא נָאך  ,סטַאשעק בער דער יונגערָא .אים דערשטעכןלט ָאגעוו
ס ַארבַײגייערס אויף דער גַאפֿ  די .געהויבן ֿפיסהָאט  זיסט,ַאגימנ

 .ליצייָאדער פּ  ּפט און איבערגעגעבן צוַאבן אים געכָאה

הָאב  ן,סטַאשעק קומען די מענַאשקע ֿפוןַאבהָאב  איידער איך   
ּפ ָאדער טהָאט מָאל  ַא .פּ ָאסטן טָאררַאגן אויֿפן בויך ַא פֿ ָאגעטר איך

טעס ַאדי טַײערסטע טעּפ ֿפון מַײן ט .צו דעם בלוי־געשיר געהערט
רימטער ַאער ֿפלעגט אַײנקויֿפן אין דער ב סָאגעשעֿפט, וו
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די מענַאשקע איז נישט געווען קיין  אויך .קעָאבריק אין קרַאל־פֿ ַאעמ
 ַא מיוחסדיקע מענַאשקע איז .מענַאשקע טסקעַאלדָאגעוויינטלעכע ס

נישט בלויז מַײן ַאז  ברייטערע, יֿפערע אוןַא ט .געוועןדָאס 
ר ָא, נָאדערגרייכן ביז צום דנ רטָאגעקענט דהָאט  בער ֿפינגערָאגר

ֿפלעגט בלישטשען זויבער  די זי אויסצולעקן ביז זיּכאויך מַײן צונג, 
און  .געווען ֿפון זילבער ליר ֿפון דער מענַאשקע איזָאדער ק .ריין

 .און געֿפערלעך צו שיין ?בעראֿפשר איז זי געווען ֿפון עכטן זיל
 ַא צט מיטַאנצן צעקרַאאין ג איך די מענַאשקעהָאב  דערֿפאר

 ".לַאגרָאוויעץ"ר ַא ַאל אויסזען מער לַײטיש פֿ ָאדי זי זּכק, ָאטשוו
 געהערט,מָאל  ַאהָאט  מען, צו וועמען זיָאדעם ייחוסדיקן נ אויך

ַאז קיין  ר אויך אויסגעמעקט,ָאצט, נַאבלויז צעקר איך נישטהָאב 
אויף דער זַײט ֿפון דער מענַאשקע איז  .ל נישט בלַײבןָאר זזכ

 :בןַאטישע בוכשטָאלדענע גָאג געווען אויסגעקריצט מיט

Friedrich von Radt 

Oberleutenant 

Geboren am 5 januar 1894 

Wien 
 

 ֿפילו ווען כ'האבַאכטן וועגן ֿפרידריכן, ַאאיך ֿפלעג שטענדיק טר   
 כטַאקיינער נישט געטרהָאט  גערַאאין ל .כטןַאלט טרָאנישט געוו

 ג, דיָאאיבערצולעבן דעם טַאזוי  ווי .בלויז וועגן זיך .וועגן יענעם
 כט אוןַאאיך וועגן ֿפרידריכן געטרהָאב  ךָאד .שעה, די מינוט

 און ?לן אין דער ערשטער וועלט־מלחמהַאצי איז ער געפֿ  .געחלומט
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צֿבי ען מיט מַײן ֿפעטער הערש־מַאער געקעמֿפט צוזהָאט  אֿפשר
און אֿפשר לעבט  ?נץ־יוזעףַאה און דעם גוטן קַײזער ֿפר"קיר רַאפֿ 

איז די ַאזוי  ווי ?רן ֿפירערַאנט פֿ ָאקעמֿפט איצט אויֿפן ֿפר ער און
זיך מיט דער נָאך הָאט  ווער ?ןסטַאשעק לן צוַארַײנגעפֿ ַא מענַאשקע
 ...?קומעןַאהָאב זי ב ן, ביז איךסטַאשעק רַאנוצט פֿ ַאב מענַאשקע

נט ַארויסגעריסן ֿפון דער הַאדי מענַאשקע מיר  מעןמָאל הָאט  צוויי
לט מיטן ָאצַאמעט בּכר ַאט דערפֿ ָאה איינער .רציעס זופּ ָאמיט פּ 

דער צווייטער איז  .מערקטַאב סָאקַאּפָא הָאט ד לעבן, ווען ַא
 מענַאשקע דיהָאב  נגען ֿפון הונגער, און איךַאאויסגעג

אין ֿפיר  .ר זיךַאיות פֿ ׂשזענען מעדָאס  בערָא .ּפגעיורשנטָא
ערשט ווען  .די מענַאשקע מיר געדינטהָאט  גערןַארשידענע לַאפֿ 

מיט איר  איך זיך געמוזטהָאב  לדַאנגעקומען קיין בוכענווָאכ'בין 
זיך  כ'שיידַאז  לט בין איך געווען זיכער,ָאבער דעמָא .צעשיידן

  .אויך מיטן לעבן

, זיך געדיכט געשלענגלטהָאט  ריעָאטַאדער רויך ֿפון דער קרעמ   
 רטָאלד וועל איך זיך ֿפון דַאַאז ב ן געווען זיכער,און איך בי

 קעטער, ַא ציטערדיקער, מיטַאַא נ .שלענגלען צום הימלַארויס
נצן ַאנען אויֿפן שניי מיטן גַאעשטּפנדיקע ציין בין איך גַאקל
עטרייסלט ֿפון ּפחד און בן זיך גָאהווָאס  העֿפטלינגען, רטָאנספּ ַאטר

 .ENTLAUSUNG – ן אויֿפשריֿפטַאמיט  ר ַא בניןַאקעלט, פֿ 

לטן אין איין ַאגעההָאט  גט,ָאגעי אונדזווָאס הָאט  ,קַאּפָא דער   
  :גןָאז

ר ָאנישט קיין לעבעדיקע, נ לד, ברענט מעןַא, אין בוכענווָאד"   
 ".נישט אויס ָאע סקעלעטן, און די סחורה ֿפעלט דטויט

 נצערַאקַאּפָא הָאט דער ג עלכע ווערטער ֿפון ַאַאז דערהערנדיק   
רקער זיך צו טרייסלעך און ַאשטנָאך  נגעהויבןָארט ָאנספּ ַאטר
רקעסטער ֿפון ָאן ַאממש  .די ציין ֿפון ּפחד ּפן מיטַאקל
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רף ַאד "העֿפטלינגען"טרייסט  ַאז ַא קַאּפָא ּפעניש, ווַײלַאציין־קל
ַארויס  רום בין איךַאשעה ַא  אין .רקערטַארשטיין ּפונקט פֿ ַאמען פֿ 

קענער ַאגעבֿפריש ַא  ר דורך דער טיר,ָאנישט דורכן קוימען, נ
סט ָאררַא ֿפַאם ּתגן סָאהָאב איך איצט געטר אויֿפן בויך .צעטניקַאק

 עיקר , דערטרַאכטאיך זיך געהָאב  ַא ּכּפרה די מענַאשקע, .בלעכל
רן, ווען צו ָאווי דערשטוינט בין איך געוו .ךָאך לעב נאיַאז 

גט ָאמערקט, ווי ַא קַאצעטניק טרַאאיך בהָאב  ּפעל,ַאאויֿפן , רגנסָאמ
נגען און ַאישט קלערנדיק בין איך צו אים צוגעגמענַאשקע! נ מַײן

סטו ָאט הָאדי מענַאשקע געהערט צו מיר! " – ֿפוילן,ַאב חוצּפהדיק
הָאט  דער קַאצעטניק ".הער מיט דער מענַאשקעַא מַײן בלעכל און

צעטישע ַאקענע קָאר איבערגעשרָאאויסגעשטעלט ַא פֿ  אויף מיר
טש ָאכ .ליםּכ בן מיר זיך געביטן מיט דיָארט הָאווַא ן ָאאויגן און 

ר מיר ַאהָאט ער פֿ  גרויס ווי איך,מָאל ַאזוי  ער איז געווען צוויי
 דו זעסט," .נגעהויבן ּפַײניקןָאמיך הָאט  געציטערט און מַײן געוויסן

 – רלוירענער,ַאנצן ַא פֿ ַאאין ג גט שויןָאאיך צו אים געזהָאב  –
 ָאמענַאשקע, ס'קען ד ֿפילו גרעסער ֿפון דערַאבלעכל איז דָאס 
 ".סך זופּ ַא ַארַײן 

ַא איך בין ַאז  ,צעטניק איז געווען זיכערַאַאז דער ק זעט אויס,   
 רשַאערשט אויֿפן טויטנמ .קַאּפָא ֿפון ַא 3"ּפיּפעל"מינענטער, ַא ָאּפר

 געריסן די מענַאשקע בשעתַארויס מיר ַא מענטשן־ֿפרעסערהָאט 
ווָאס  סער,ַאט ווװעעשרזרמוַארץ פֿ ַאגעטרונקען ַא ביסל שווכ'הָאב 

 .וועַאק ןגערופֿ הָאט  מע

 ...קומעןַאל אים ווויל בָאז   
 
 

                                                 
3

 קַאּפָא ּפיּפעל ־ ַא געליבטער ֿפון ַא 
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 דעם טַאטנס אורחים
 

װָאס מער דער אורח  .דעם טַאטנס אורחים ֿפלעג איך ליב הָאבן   
איך אים ליב הָאב  געװען ָאּפגעריסן־ָאּפגעשליסן, ַאלץ מער איז

 נעמען ֿפוןַארַײנ ֿפלעגט דער טַאטע טסנַאכ צו יעדן ֿפרַײטיק .געהַאט
, ַא אורחַאז מעןהָאט  אין דער װָאכן .ַאן אורח אױף שבתבית־מדרש 

 ."בעטלערַא "װָאס איז ַארומגעגַאנגען איבער די הַײזער, גערוֿפן 
מַאמע ֿפלעגט ּתמיד צוגעבן צום װָארט ָארעמַאן ָאדער  מַײן

נישט מָאל  זי קײןהָאט  שנָארערַא  ".נעבעך"װָארט  בעטלער, דָאס
 .ַארױֿפגעברַאכט אױף אירע ליּפן

 שבת צי יום־טוֿב איז .בַאליידיקונגס־װָארטַא  איז געװעןדָאס    
ּכֿבוד װָאס אױך ַא  .בעטלער ֿפַארװַאנדלט געװָארן אין ַאן אורח אַ ַאז
דער טַאטע  .װָאלט מען קײן בעסערן נישט ָאּפגעגעבן ןָאטשילדר

דערֿפַאר  .בית־מדרש מיט די לעצטע מתּפללים איז ּתמיד ַארײס ֿפון
מָאל  ָאֿפט .מײנסטן ָאּפגעריסענער אורח אים געבליבן דער איז ֿפַאר

ער טוט עס ַאז  געװען דעם טַאטן, חושדהָאב  איך .קַאליקעַא 
זיך קענען אױסקלַײבן ַאן  בכװנה, ּכדי ַאנדערע בעלי־בּתים זָאלן

קײן ײם ַאהנעמען  אורח לױט זײער געשמַאק, ָאדער בכלל נישט
ַאהײם גײן  נישט אַײלןמָאל  דַארף זיך קײן ַא יִיד צװײטנס, .אורח

לױֿפן,  ֿפלעגט מען זיך אַײלן אוןַארַײן  אין בית־מדרש .ֿפון דַאװענען
, דעמָאלט ֿפלעגט מען ַאהײם גיין בנחת .ָאבער נישט ֿפון בית־מדרש

אין דער הײם איז שױן דער  .ּפַאמעלעך און שמועסן דֿברי־ּתורה
איז געזעסן  דער טַאטע .טיש געװען גרײט צום קידוש שבתדיקער

דָארט הָאט  שטול, װָאס קײנער םּפלושענע ןברײטַא  אױבן ָאן, אין
װען די טעג צוליב דרך־ארץ ֿפַארן טַאטן, ַאחוץ , נישט געטָארט זיצן

 .דער טַאטע איז געֿפָארן צום רבין
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מען מיך, דעם בן־יחיד, ַארױֿפגעזעצט אױֿפן הָאט  דעמָאלט   
מיך קױם הָאט  מע .קידושגעמַאכט הָאב  און איך טַאטנס שטול

און איך בין דעמָאלט  .ּפַארשױןמַאנסַא  ַארױסגעזען, ָאבער דָאך
 .יָאר קױם ַאלט געװען ֿפינף צי זעקס

בַײם טיש בין איך ּתמיד געזעסן ֿפון דער רעכטער זַײט ֿפון    
די הָאט  ֿפַארהײרַאטער מַאןַא  דער אורח איז געװען אױב .טַאטן

מישנה, צװײ קלענערע חלות, ־לחם געדעקט מַאמע ֿפַאר אים
װען די  .סערװעט, גענױ װי ֿפַארן טַאטן שבתדיקןַא  בַאדעקט מיט

דער הָאט  ַאז דער אורח שטינקט, ,שװעסטער ֿפלעגן זיך בַאקלָאגן
שטינקט נישט, העכסטנס שּפירט  ַאן אורחַאז  טַאטע זײ געמוסרט,

מַײנע אױֿפגערעגט אױף  איך בין געװען .ביסל ֿפון איםַא  זיך
ֿפַארשמירטע ליּפעלעך  מיט די רױט "ּפַאניענקעלעך"שװעסטער, די 

װָאס דָאס  נישט און נעגלעך, װָאס דרײען מיט דער נָאז, און זעען
שּפַאנונג  איך ֿפלעג מיט .דער אורח, קײן זַײן, משיחַאז  איך זע,

, קוקן אױֿפן אורח, װַײל אין יעדער רגע קָאן ער זיך נתגלה זַײן
 "איך בין משיח בן־דוד!" :רינגען אױֿפן טיש און אױסרוֿפןַארױֿפשפּ 
 .װָאלט זיך געהערט ֿפון אײן עק װעלט ביז דעם צװײטן זַײן קול

ַא  זיך די הימלען צעעֿפנט מיט ֿפַײער און דעמָאלט װָאלטן
ן, יִיד ַארָאּפגענידערט, אױף װעלכער מיר, שּפינװעב־בריק װָאלט

ַאלע װָאלטן זיך געגרײט  .ראלארץ־ישׂ  ן קײןעגַאנגען צוריקגטלָאװ
װָאלט  – יִידן," .נישט געװען קײן סך צַײט װָאלט .אין װעג ַארַײן
דַארֿפט מיט זיך גָארנישט  איר – בת־קול ֿפון הימל,ַא  זיך דערהערט

בּתי־מדרשים מיט די  די .מיטנעמען, ַאחוץ די הײליקע סֿפרים
אַײך גרײט  רַאלץ איז ֿפאַ  .סֿפרי־ּתורה װעלן מיט אַײך מיטגײן

צו  װָאלט געקומעןַארום דרַײ טעג נָאך  ".אינעם הײליקן לַאנד
די טױטע װָאלטן זיך געקַײקלט אונטער דר'ערד  .ּתחית־המתים

ױ ַאז ן מיט די גוטע גױִים, דייִיד די .קײן ארץ־יׂשראל ,ַאהײם צוריק
ריזיקער ַא  װָאלטן געגַאנגען אױף "העולם־אומות־חסדי" גערוֿפענע
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די רשעים  .װָאס װָאלט געװען שטַארקער ֿפון אַײזן, ריקשּפינװעב־ב
דער גיך אױֿפגעבױט ַאן אַײזערנע,  װָאלטן זיך טַאקע אױף

גָארנישט געהָאלֿפן, װַײל די בריק  שטָאלענע בריק, ָאבער ס'װָאלט
 זַאּפלקעס, און די רשעים װָאלטן ּפודעלעַא  װָאלט זיך צעֿפַאלן װי

  .מצרים װי ּפרעה ֿפון ַארַײן געֿפַאלן אין יםַארַײנ

איך װָאלט מיט זיך מיטגענומען דעם בַאלעבָאס' הונט, רעקס,    
ױ ליב, און מַײן בָאבעס קַאץ, װָאס טוליעט ַאז הָאבן זיך װָאס מיר

בָאלעקן, מַײן גױִישן װַײטער,  .לעקט מיר די ֿפינגער זיך צו מיר און
ט, בשעת אין דערהרגענען זײער גאָ  חֿבר, װָאס בַאשולדיקט מיך

חֿבר! ַא  דָאך .מיטגענומען מיר שּפילן זיך, װָאלט איך אױך
ַאניעלסקיס, אונדזערע  ֿפַארשטײט זיך, מיט זַײן גַאנצער משּפחה, די

זַײן ֿפַאמיליע  טשיק מיטױ, ּפַאן װ"שזגָאסּפָאדאַ "אונדזער  .שכנים
מַײן  ַאז און װער שמועסט נָאך, .װָאלט איך אױך מיטגענומען

 ין קלַאס, די שײנע ּפַאני יַאנושעװסקַא, װָאס איך בין איןלערערין א
ּפָאליַאקן ֿפון "ישע קינדער יִיד איר ֿפַארליבט, און רוֿפט אונדז,

זײ ַאלע זָאלן ַאז  , װָאלט איך ַאװדאי מיטגענומען,"גלױבן משהס
 ?װָאלט איך מיטגענומעןנָאך  װעמען .שּפינװעב־בריק גײן אױף דער

דקעװיטשן, װּו די מַאמע נעמט מיך צו אים װען דו יָא, דעם דָאקטער
, און ער איז מיך ּתמיד מכבד "קָאקלוש" כ'בין ֿפַארקילט אױף אַ 

ַא  ,ַא יִיד דעם דענטיסט, .און צוקערלעך שָאקָאלַאדמיט 
זַײן נָאמען, װָאס  רשע־מרושע, װָאס כ'װיל ַאֿפילו נישט דערמָאנען

און צו , נג ֿפון װײטיקכ'שּפריַאז  רַײסט מיר די צײן ָאן רחמנות,
, מיט צוקערלעך שָאקָאלַאדדעם ַאלעם ֿפַארבָאט ער מיר צו עסן 

ט נישט ַארױֿפגעלָאזט משטיליב, װָאלט איך באַ הָאב ַאזוי  װָאס איך
דער שּפינװעב־בריק, און זָאל ער גײן מיט ַאלע רשעים אױף  אױף
 .ראַײזערנער בריק און זיך דערטרינקען אינעם קַאלטן װַאסע דער

נישט ֿפַארגעסן מיטצונעמען דעם ַאּפטײקער סַאװיצקי,  אױ, איך זָאל
ן יִיד יִידן זענען זַײנע בעסטע קליענטן, װַײל די דיַאז  װָאס זָאגט,
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אױך די שײנע ַאניעלַא,  .גױִים טרינקען שלינגען רֿפואות און די
 ֿפלעג זיך, אױֿפן װעג אין חדר טָאכטער, װָאס איך טסדעם רעיענ

צוהערן צו איר שּפילן  ּפשטעלן בַײ זײער ֿפענצטער און זיךאָ ַארַײן 
 װען אײן .נומעןגעמיט טטימבַאשֿפָארטעּפיַאן, װָאלט איך ַא  אױף

אין זײער  זי מיך ֿפַארבעטןהָאט  בַאמערקטדָאס  זימָאל הָאט 
 ַאז ריזן־ֿפָארטעּפיַאן,ַא  געשּפילט אױףהָאט  סַאלָאן ַארַײן, װּו זי

מיר געגעבן צו הָאט  ַאניעלאַ  .הַארץ דָאס ס'הָאט ֿפַארכַאּפט
הָאב  זי שּפילט ּפרעלודן ֿפון שָאּפען, און איך ַאז ֿפַארשטײן,

דעם רבין ֿפון חדר, װָאס הײבט  .ַארַײן ֿפַארגעסן צו גײן אין חדר
אינעם ביטערן גלות, װי מַײן בָאבע  ,דעם קַאנטשיק, װָאלט איך דאָ 

 נָאך ֿפַארשידענע .יםס'קומט א װָאסדָאס  .זָאגט, איבערגעלָאזט
גַאנצע דָאס  װָאלט איך צום סוף .מענשטן װָאלט איך מיטגענומען

גױִים, די הינט  ן מיט דייִיד די .שטעטל סקָאלמיעזש מיטגענומען
די גַאסן,  מיט די קעץ, די בהמות, עוֿפות און ַאֿפילו די הַײזער מיט

װָאס , , און דעם ֿפַײערגלָאק מיט דעם ברונעם"מַאטקע בָאסקע"די 
, אױך דעם קָאשטשָאל מיטן טורעמגלָאק .שטײט אין מיטן מַארק

 װָאס איך קלינג מיט מַײן גױִישן חֿבר בָאלעק אױף ַאנדזעלוס, אױף
איך װָאלט גָארנישט  .צי חתונה, װָאלט איך מיטגענומען לװיהַא 

 .ַאחוץ די חזירים, איבערגעלָאזט

ֿפַאר װָאס גַאּפעסטו  – הער איך װי די מַאמע זָאגט, – זונעשי,"   
איך כַאּפ זיך אױף ֿפון מַײנע יִינגלשע חלומות  "?און עסט נישט זיך

סעודה אױף בײדע בַאקן, און די ַא  װי דער אורח הַאקט און זע
חלה, ער זָאל, חלילה, נָאך  אוןנָאך  אים ּכסדר אונטער מַאמע רוקט

ײן, און ער גריזשעט דעם עוף און דעם ֿפעטן ב .ֿפַארהונגערן נישט
איך, דער קנַאּפער עסער ַאז  ַא ַאּפעטיט,ַאז די חלה מיט שלינגט

ַא  ּפנים, װי די מַאמע זָאגט אױף מיר, בַאקום מיט מיטן ֿפַארגרינטן
סוף, נָאכן בענטשן, דערלַאנגט אים די  בַײם .ַאן ַאּפעטיטמָאל 

 – ּפוטערקוכן, און זָאגט צו אים,חמא־ל מַאמע די רעשט חלה מיט אַ 
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ֿפרי, און ֿפַארגעסט נישט צוריק צו  איז ֿפַאר מָארגןדָאס  אורח,ר' "
  ".דַאװענען קומען נָאכן צװײטן מנין װּו די חסידים

די  .ױ ֿפלעג איך יעדן שבת זען אינעם אורח משיחןַאז און   
טײל ָאנגעטָאן אין לַײטישע  .ֿפַארשידענעֿפלעגן זַײן  אורחים

טײל שעמעװדיקע,  .ַאטעסטײל אין צעֿפליקטע שמ שמַאטעס, און
געזעסן בַײם טיש מיט ַאן ַארָאּפגעלָאזטן קָאפ, און טײל  װָאס זענען

 מעׂשיות װעגן זײער־ףדרַאסטישע, װָאס הָאבן דערצײלט ּכישו מער
 .װַאנדערן איבער ּפױלנלַאנד

עלכע ַאז און .געװען אורחים װָאס הָאבן שײן געזונגען זמירות   
מיט זײ גערעדט הָאט  , און דער טַאטעהָאבן געקענט לערנען װָאס

זײ הָאבן שטַארק געלױבט אונדזער שטעטל  .דֿברי־ּתורה
ּתלמידי־חכמים, און מיט זײער ברײטער הַאנט  סקָאלמיעזש מיט די

ן און יִיד סַײ די סקָאלמיעזשער .װּונדער נישט קײן .ֿפַאר ַאן ָארעמַאן
ַאז דָאס  ֿפילושטַארק געהַאלטן, אַ  סַײ די גױִים הָאבן ֿפון זיך
  .גענעץַא  שטעטל איז געװען גרױס װי

סקָאלמיעזשער לערנער ַא  װָאסַאז דָאס  ן ֿפלעגן זָאגן,יִיד די   
אױֿפן קלײנעם ֿפינגער, ֿפַארמָאגט נישט גַאנץ זַאלעשיץ  ֿפַארמָאגט

דער  .ַאֿפילו נישט ּפוטשעװ מיט מַאכעװ צוזַאמען מיט װַײליץ, און
לע איז געֿפָארן איבער דער גמרא גיכער װי יענקע 'רֿב ֿפון שטָאט ר

הָאט  סקָאלמיעזשער לערנערַא  װען .ּתהילים קַאּפיטלַא  מען זָאגט
צװײטן לערנער ַא  געשּפַארט מיט זיך ֿפַאר טָאג אין בית־מדרש

זיך די קולות געטרָאגן  ּפלוגּתא אין דער גמרא הָאבןַא  איבער
די  .עקט ֿפון שלָאףאױֿפגעװ גַאנצע שטעטלדָאס  השמים און־לבֿ ־עד

געקומען צום ערשטן מנין  יריד־יִידן מיט די ֿפורמַאנעס, װָאס זענען
די צװײ לערנערס  דַאװענען, הָאבן געמוזט געדולדיק װַארטן ביז

 "עלינו"ָאנגעזָאגט  און גלַײך װי מ'הָאט .הָאבן זיך אױסגעּפילּפולט
צװײ נָאך  .עןָאנגעגַאנג איז דער ּפילּפול מיטן שּפַארעניש װַײטער
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הָאט  און אײנער געמישט אינעם װיּכוחַארַײנ לערנערס הָאבן זיך
 .מער נישט געהערט דעם צװײטן

 זיך מער נישט געקָאנט אַײנהַאלטן,הָאט  מַײן זײדע ר' מאיר   
לײב, און אױף זײ ַארױף מיט ַא  צעברומט װיַא מָאל  מיט זיךהָאט 

 :געװַאלדן

ר זַײט! צי זעט איר נישט װי חמורים־קעּפ! שוסטערקעּפ װָאס אי"   
די  "!?ן שטוּפט מיט זײער ּפשט"קװעטשט און דער רמב י"ש

נוכרי ַא  װעןַאז  צעהיצט מיטן ַאמּפערניש,ַאזוי  זיך לערנערס הָאבן
ַאז  אינעם בית־מדרש װָאלט ער געמײנט, געקומעןַארַײנ װָאלט

 .מעסערס און בלוט װעט זיך גיסן בַאלד װעט מען דָא גײן אױף
טַאקע צוליב  .שמײם־לשם נישט געזָארגט, ַאלץ איז געװען ָאבער

ן, יִיד סקָאלמיעזשער דעם גרױסהַאלטן זיך און אַײנרעדעניש ֿפון
ַאז נָאר דער ס, זעט אױ .קענט ֿפון זיך ָאּפלַאכןהָאבן זײ אױך גע

מסוגל  װָאס הַאלט ֿפון זיך שטַארק, און איז בַײ זיך זיכער, איז אױך
 .און צו שּפעטן ָאן מורא ֿפון זיך צו לַאכן

נישט װײניקער הָאבן אױך אונדזערע גױִישע שכנים ֿפון זיך    
געהַאלטן צוליב זײער היסטָארישער גָאטישער קירכע,  שטַארק

געהערט צו הָאט ַא מָאל  עלֿפטן יָארהונדערט, װָאס געבױט אינעם
אױך הָאבן זײ זיך געגרײסט  .ביסקוּפן און שליַאכטע די קרָאקעװער

שם אין ַא  מײדלעך אין שטָאט, װָאס הָאבן געהַאט יט די שײנעמ
געװען ַאֿפילו לידלעך װעגן די שײנע  .דער גַאנצער סֿביֿבה

אױך מַײנע צװײ שװעסטער  , װָאס"סקַאלבמיערסקע ּפַאניענקי"
געגַאנגען אין דער שול  װען זײ זענען נָאך .הָאבן צו זײ געהערט

  .טַאטנס טיר הָאבן שױן שדכנים געקלַאּפט אין

נישט געװײנטלעכער ַא  איז ַארָאּפגעֿפַאלן ֿפון הימלַא מָאל  מיט   
ֿפַאר מיר איז דער אורח געװען משיח, װַײל נָאר  .אין שטָאט אורח

ישיֿבה־בחור מיט ַא  געװען איז ער .ַארָאּפֿפַאלן ֿפון הימל משיח קָאן
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ז קױם ער אי .מלאךַא  ּפנימל ֿפוןַא  ּפאות, און לַאנגע געדרײטע
 .נישטדָאס  ַאכצן יָאר, און אֿפשר אױך ַאלט געװען זיבעצן ָאדער

מ'הָאט אים ַאז  .נישט געװּוסט קײנערהָאט  ֿפון װַאנען ער שטַאמט
ַארָאּפגעלָאזט דעם קָאפ און , ער נישט געענטֿפערטהָאט  געֿפרעגט
הײסט חײמל און  ערַאז  בלױז געװּוסט,הָאט  מע .געשװיגן

הָאט דער רֿב  צו מָארגנס ֿפרי נָאכן דַאװענען .גענעכטיקט בַײם רבֿ 
ֿפַארמעגלעכע  ֿפַארבעטן צו זיך אינעם בית־דין־שטיבל עטלעכע

שטַאמט  חײמלַאז  זײ דערצײלט,הָאט  ער .בעלי־בּתים ֿפון שטָאט
 מיטגעמַאכט ֿפַארמעגלעכער ֿפַאמיליע אין װַארשע, און הָאטַא  ֿפון
 גליק װיל חײמל נישטװָאס ֿפַאר ַאן אומ .גרױס אומגליקַא 

דער בחור איז ָאבער ַאן עילױ אין לערנען, און מען מוז  .דערצײלן
יעדן טָאג זָאל ער עסן קעסט בַײ ַאן ַאז  אים אַײנָארדענען, ֿפַאר

 .בעל־הבית ַאנדערן

 םער װיל דעַאז  זיך דער ערשטער ָאנגערוֿפן,הָאט  מַײן טַאטע   
חײמל געגעסן קעסט הָאט  ױַאז און .הָאבן אױף די שבתים בחור

שטעטל איז געגַאנגען דָאס  .אנדערן בעל־הבית יעדן טָאג בַײ ַאן
געװָאלט װיסן װָאס ֿפַאר ַאן הָאט  אײנער יעדער .אױף רעדער

סקָאלמיעזשער ַאז ַא  און .מיטגעמַאכט אומגליק דער בחור הָאט
אױב ער װײסט נישט, געֿפינט  און .װיל עּפעס װיסן, מוז ער װיסן

שטעטל דָאס  סקָאלמיעזשער, װי קלײן עּפעס, װַײל אַ  ער שױן אױס
זיך הָאט  בַאלד .ֿפַאנטַאזיעס גרױסעהָאט  זָאל נישט זַײן,

ממזר ֿפון גילױ ַא  איז חײמלַאז  קלַאנג אין שטָאט,ַא  ֿפַארשּפרײט
ַא  ער איזַאז  דערװּוסט, זיךהָאט  און װען חײמל .עריות, לא־עלינו

צי נישט  ײם, און צוֿפעליקממזר איז ער ַאנטלָאֿפן ֿפון דער ה
 .געֿפַאלן קײן ּפיטשעּפױ סקָאלמיעזשַארַײנ צוֿפעליק

ֿפון װַאנען װײסט מען  – הָאבן די נַאִיװע געֿפרעגט, – ?היּתכן"   
 "?דעם װעגן
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 װַײל שײן איז ער – הָאבן די קלוגע געענטֿפערט, – מען װײסט!"   
ר הַאלט זײ עַאז  ממזר, ַאֿפילוַא  ער װיהָאט  ממזר, אױגןַא  װי

ער הָאט  קָאפּ ַא  און .ַארָאּפגעלָאזט, ֿפַארשעמט, אױף דר'ערד ּתמיד
טָאג און נַאכט לערנט ער אין בית־מדרש ַאז  ממזר, והראיה, װי אַ 

דרימל װָאס ער כַאּפט בַײ דער ַא  שלָאֿפט ּכמעט נישט, ַאחוץ און
זט ער ֿפַאסט יעדן מָאנטיק און דָאנערשטיק, און לאָ  .גמרא ָאֿפענער

און אין  .חסידַא  מלקות, װָאס ּפַאסט בכלל נישט ֿפַאר זיך שלָאגן
ער ַאז  נישט קײן בַאװַײז,דָאס  נו, איז .יִינגלַא  נָאך גַאנצן איז ער

װען די לערנערס אין  .עּפעסנָאך  און ?טוט ּתשוֿבה ממזר אוןַא  איז
קלָארן ַא  ער ּתמידהָאט  זיך בַײ דער גמרא בית־מדרש שּפַארן

 ".װערן ֿפַארשטומט ַאלעַאז  ענטֿפער, ממזרישן

זעקס־יָאריק חדר־יִינג, איז ַא  יָא ממזר, נישט ממזר, ֿפַאר מיר,   
ט אַײנשטימיקאון אױב נישט בן־דוד, איז ער באַ  .געװען משיח חײמל

ַאֿפילו ער בינדט זיך נישט די ָאֿפענע װּונדזן ֿפון , משיח בן־יוסף
, ער איז להיּפוך .נתגלה זַײןער װעט זיך  גלות, װי משיח, אײדער

ַא  גֿביריש זונדל, איןַא  ציכטיק, װי געװען ָאנגעטָאן זױבער און
װירע, ַא  געלעגן געּפַאסט װי געהַאקט יוביצל, װָאס איז אױף אים

 .גערער חסיד און געטרָאגן װַײסע הױכע זָאקן ֿפון אַ 

מנין חשוֿבע ַא  געּפסקנט ֿפַארהָאט  דער רֿב ֿפון שטָאט   
 ַאזױ װי עס איז נישטָא קײן בַאװַײז ֿפון צװײ עדות, י־בּתים, ַאזבעל
צו  ".יִיד ּכשרערַא " איז דער בחור הלמדן, ממזרַא  חײמל איזַאז 

קול־קורא ַא  טיר ֿפון בית־מדרש נגען אױף דערָאמָארגנס איז געה
הײליקער עדה  א צו דער"ֿפונעם רֿב ר' יענקעלע שליט

װָאס , הערן צו רעדן לשון־הרעַאז מען זָאל אױפֿ "סקָאלמיעזש, 
 ל, װַײל צוליב ׂשינאת־חינם איז חרובֿ "ברענגט צו ׂשינאת־חינם, ר

 איז חײמלַא מָאל  מיט .ּפלאַא  און זע ".בית־המיקדשדָאס  געװָארן
ּפנימל זַײנס, דָאס  .מלאךַא  ממזר איןַא  ֿפַארװַאנדלט געװָארן ֿפון
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ַא  גן ליכטיק, װי בַײדי אױ .מלאךַא  יִידן געזָאגט, איז װי בַײ הָאבן
 .מלאךַא  זַײן קַארנָאסע, ֿפַארריסן נעזל, ממש װי בַײ מלאך, און
חײמל דער עילױ קָאן טרַאכט ַאז װָאס הָאבן גע, לי־ביּתיםעגעװען ב

אין די שבתים בַײם  .טָאכטערַא  זײערס גוטער שידוך ֿפַארַא  זַײן
צוֿפרידן, בעיקר מַײנע צװײ  טַאטנס טיש זענען ַאלע געװען

געֿפילט קײן  זיך נישטהָאט  װעסטער, װַײל ֿפון חײמלעןש
הָאט  , דער בחורלהיּפוך .שלעכטער ריח װי בַײ ַאנדערע אורחים

סערװירט די שבתדיקע מאכלים הָאט  די מַאמע .ַאװעקגעשמעקט
װען אײנע ֿפון די  .די שװעסטער ֿפלעגן איר ַארױסהעלֿפן און

עגט זיך חײמל עסן, ֿפלדָאס  אים דערלַאנגט שװעסטער הָאט
זײ ֿפלעגן הנָאה  .טיֿפערנָאך  דעם קָאפּ  ֿפַאררױטלען און אַײנגרָאבן

און װי צו להכעיס אים עּפעס , ױ חײמל שעמט זיךַאז הָאבן װי
ױ װי ער ַאז ֿפַארשװיצטער, צעֿפלַאמטער אוןַא  חײמל, .ֿפרעגן

געװּוסט װּוהין זיך  נישטהָאט  װָאלט געזעסן אױף הײסע קױלן,
מַאלטשען,  איך הָאב ., און קױם עּפעס ַארױסגעשטַאמלטַאהינצוטָאן

אינעם  זי איז ֿפַארליבטַאז  מַײן יִינגערער שװעסטער, חושד געװען,
 בַאמערקט, און אים אַ הָאט דָאס  דער טַאטע, זעט אױס, .בחור

 ַא מָאל  מיטהָאט  חײמל .ּפסוק ֿפון דער גמראַא  ֿפרעג געטָאן
 סגערַאטעװעט ֿפוןאױֿפגעלעבט, װי מע װָאלט אים ַארױ

אױֿפגעהױבן די אױגן צום הָאט  ער ., חיהישע קרעלן"סּפַאזורקע"
זיך ֿפַארװַאנדלט אין ַאן ַאנדערן חײמל,  ױ װי ער װָאלטַאז טַאטן,

 .דַײטלעך װי ַאן אמתער עילױ און געענטֿפערט שַארף און

 הָאבן זײ אין דער ,װען די דַײטשן הָאבן ֿפַארנומען די שטָאט   
 זײ הָאבן .נַאכט געהערט װי דער בחור לערנט זעלבער

אין בית־מדרש און חײמלען דערשָאסן בַײ דער  געּפרַאלטַארַײנ
  .ָאֿפענער גמרא

משיח װעט מער נישט ַאז  ֿפַארשטַאנען,איך  הָאבדעמָאלט און    
 .ןיִיד ֿפַאר די קומען
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 לענאַ ַאלטַא

 

  .ַאן ַאלַארם   

  .ַאטרָאסן ֿפון די שיֿפןמע נעמט ַארָאּפ אין אַײלעניש מ   

ֿפַארנַאכט ליגן מיר אױסגעשּפרײט לענג־אױס דעם ברעג ים אין    
לעכער טֿפַײנַא  מע װַארט אױף .מיט געװער אין הַאנט ּתל־ָאֿביבֿ 

  .שיף

ישע, װָאס ֿפירט געװער ֿפַאר ַא יִיד מען, איז גָאר די שיף, זָאגט   
  .די ּפורשים

  .דָא קומט ֿפָאר ֿפַארשטײט נישט װָאס קײנער   

זיך הָאט  ים און דער הימל זיך שױן געזעצט איבערןהָאט  די זון   
  .צעֿפלַאקערט װי ֿפַאר ַאן אומגליק

ֿפון דָארטן דַארף  .אױגן זענען געװָאנדן אױף צֿפון ַאלעמענס   
  ...טסשלעכדָאס  קומען

 װַײסע בלױַא  .שיףַא  און ָאט דערנענטערט זיך אױֿפן הָאריזָאנט   
 בַאלד ."ַאלטַאלענאַ "ֿפָאן ֿפלַאטערט אױף איר מיט ַאן אױֿפשריֿפט 

  .זַאלּפ אין דער ריכטונג צו דרוםַא  לָאזט די שיף ַארױס

מער אַײן נָאך  זיך ָאּפ, און מיר גרָאבן זיך הַארץ שטעלטדָאס    
  .געװער ָאנגעצילט אױף דער שיף אין דער זַאמדיקער ערד מיטן

 און ּפחד און איך ֿפיל װי יר ֿפון אױֿפטרײסלונגַאלץ שרַײט אין מ   
  .הַאנט געװער גליטשט זיך מיר ַארױס ֿפון דערדָאס 

זעצט מיר  – װער װײסט װער עס געֿפינט זיך אױף דער שיף,   
אֿפשר  .אֿפשר, ניצול־געװָארענע ֿפון די טױט־לַאגערן .מוח דער
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 ער טַאטע, װָאסאון אֿפשר גָאר מַײן אײגענ ?חֿברַא  ?קרובֿ ַא  מַײנס
 ?זיך גערַאטעװעטהָאט 

, װי איך, װעט "מוזלמַאן"ַא  געװעזענער קַאצעטניק,ַא  נײן!   
צװײטן קַאצעטניק, מעג ער ַאֿפילו ַא  נישט שיסן אױף בשום־אוֿפן

  .רשע זַײן דער גרעסטער

 דרײט זיך די שיף אױס אין מערֿב און ֿפַארשװינדטַא מָאל  מיט   
 .קן הָאריזָאנטהינטער דעם בין־השמשותדי

 .ַא ֿפינצטערע, געדיכטע נַאכט לָאזט זיך ַארָאּפ אױף דער שטָאט   
סימן ֿפון װָאֿפנשטילשטַאנד מיט ַא  און דָארטן בַאװַײזן זיך ליכט, דאָ 
זָאגט צו  – ,"ן ֿפירן צװישן זיך מלחמהיִיד בלױז די" .ַארַאבער די

טן דעזערטירן צװײ סָאלדאַ  .סָאלדַאט, װָאס ליגט לעבן מיר מיר אַ 
  .צום צװײטן צד – נַאכט ַארַײן, זעט אױס אין דער

 ?ָאבער ֿפון װעמען און צו װעמען .אױך איך װיל דעזערטירן   
אױסגעמוטשעט שלָאף אין אַײן אױֿפן  ױַאז און ?אֿפשר ֿפון זיך ַאלײן

  .ֿפַײכטן זַאמד

 װי שטײן ַאנטקעגן אונדז "ַאלטַאלענאַ "ֿפַאר טָאג דערזע איך די    
  .ֿפַארַאנקערט אױֿפן ֿפלַאכן זַאמדיקן ים, גולםַא 

ַא  קול דורךַא  הערט זיך – ,דָא רעדט צֿבא הגנה ליׂשראל"   
דער שיף, מוז  געװער, װָאס געֿפינט זיך אױףדָאס  – הילכער,

 ל, װָאס איז דער"ּתיּכף־ומיד אױסגעליװערט װערן צום צה
 ".ּכוח ֿפון מדינת־יׂשראל־מיליטעראײנציקער 

הערט זיך  – װָארענען אַײך, מיר" .קײן ענטֿפער קומט נישט   
אונטערגעבן װעט  אױב איר װעט זיך נישט – קול,דָאס  װידער

  "ל זַײן געצװּונגען ָאנצּוװענדן ּכוח!"צה
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מיר װילן נישט קײן " .נישט קײן ענטֿפער װידער קומט   
ֿפלײצט ֿפַארַא מָאל  מיט .קולדָאס  װָארנט – ,"בלוט־ֿפַארגיסונג

מענער, ֿפרױען און  – גַאסן, שטרָאם מענטשן ֿפון ַארומיקעַא  אונדז
בַאשיט אונדז ֿפון  הָאגל ֿפון שטײנערַא  .קינדער ֿפול מיט רציחה

  "נַאציס! נַאציס!" :ַאלע זַײטן מיט גװַאלד

צװײטער סָאלדַאט, ַא  שטײן אין לינקן ָארעם, אוןַא  קריגאיך    
  .ַארַײן ַײך אין קָאפּ גל – ,װָאס שטײט לעבן מיר

 שרַײט צו מיר דער – "?הערסט װי מע רוֿפט אונדז"   
, "נַאציס"דָאס, װָאס מע רוֿפט אונדז  .טער מַאטרָאסעֿפַארװּונד
מע ֿפירט אים ַאװעק  .אים מער װי זַײן צעבלוטיקטער קָאפּ  קרענקט
צו זען אױף זַײן לינקן נָאך  ַאמבולַאנס און איך בַאװַײז מיט ַאן

 .אױסשװיץ־נומער עם דעםָאר

קײנעם  .מיר צִיען זיך צוריק אינעם בנין ֿפון דער הױּפטקװַארטיר   
בלױז בַײ דער טיר  .ַאֿפילו נישט אַײן זיך קעגנצושטעלן ֿפַאלט

סָאלדַאטן ֿפון דער מיליטער־ּפָאליצײ, ּכדי דער  בלַײבן עטלעכע
  .רַײסן אין בניןַארַײנ המון זָאל זיך נישט

קול ֿפון  ַאלץ ֿפונעם הילכער דָאסנָאך  ַאך הערט זיךאױֿפן ד   
 ױ װי אױף דער שיףַאז קײן ענטֿפער קומט ָאבער נישט, .ל"צה

 .נָאר רוחות ,װָאלטן נישט געװען קײן מענשטן

 דָאס געװער לעבן .װינקל אױֿפן דַאךַא  איך ליג אַײנגעלײגט אין   
  .כ'װָאלט מורא געהַאט עס ָאנצורירן מיר, װי

געװער געטרָאגן מיט דָאס  איךהָאב  טָאג ֿפרִיערַא  ט מיטערש   
כ'הָאב  עקל, װָאס געװער ֿפַאר מיר ַאןדָאס  און שױן איז .שטָאלץ

  .מורא דערױף ַאֿפילו צו קוקן



 

ֿפַארװען הײבן ָאן ַארום דער שיף ַא  ֿפַארװָאס און ָאןַא  װי ָאן   
װי די שיף  און שַאֿפן כװַאליעס,ַארַײן  שרַאּפנעלן אין ים ֿפַאלן

  .צעװײגט זיך

ַא  קנַאל, אוןַא  עס דערהערט זיך ...מינוט װערט טױט שטילַא    
מיר װערן אױֿפגעציטערט,  .שלענגלט זיך ַארױס ֿפון דער שיף רויך

  .אונדזערע אײגענע אױגן גלײבן נישט

און װַארֿפט  מַאטרָאסַא  צעשרַײט זיך – "ן!יִיד יִידן שיסן אין"   
 רַײסט זיך אַ  – "קען נישט זַײן!דָאס " .ביקס ֿפון זיך ַאװעק די

דריטער װערט משוגע, שּפרינגט ַא  .צװײטער די הָאר ֿפון קָאפּ 
  ...ֿפוס און לױֿפט װַײטערַא  ֿפונעם בנין, צעברעכט זיך ַארָאפּ 

שרַײט, מע מַאכט גװַאלד, מע דרָאט מיט די  מע װײנט, מע   
 ...?ר קעגן זיך ַאלײןאֿפש .קעגן װעמען ֿפױסטן און מע װײסט נישט

געװעזענעם ַא  געװײן ֿפון מָאדנעםַא  איך ברעך אױס אין   
 .ֿפַארקרומט ּפנים , װָאס איז נישט קײן געװײן, נָאר אַ "מוזלמַאן"

  .שּפרינגען אין ים זיך צו רַאטעװען "ַאלטַאלענאַ "מענטשן ֿפון    

יף, נישט קײן רוחות זענען אױף דער שַאז  איצט זעט מען, ערשט   
 שיֿפלער צִיען זײ ַארױס ֿפון װַאסער, .סך מענטשן אַ  .נָאר מענטשן

ריטשנדיקע ַאמבולַאנסן ֿפירן  .טעעֿפַארװּונד טױטע, לעבעדיקע און –
 .זײ ַאװעק אין די שּפיטָאלן

די אַײנװױנערס בַײם ים ֿפַארלָאזן די  .ַא טומל אױף די גַאסן   
 .ער רגע אױֿפרַײסןשיף מיט ַאמוניציע קען יעד די –הַײזער 

  .בַאֿפעלַא  הערט זיך – "ַארַײן אין די מיליטער־אױטָאבוסן!"   

 .ֿפירט אונדז צוריק קײן חיֿפה און מע   
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 דער לָאך
 

גַאנצע נעכט ליג איך בַײם לָאך ֿפון די שטעכלדרָאטן און גײ    
עס איז דָאך נָאר אײן טריט צו דער ֿפרַײהײט! װָאס  .ַאדורך נישט
דָארט, אױף יענער זַײט דרָאטן אינעם װַאלד,  ?ֿפרַײהײטַא  ֿפַאר

  .ּפַארטיזַאנערס, די בַאנדיטן, װי די דַײטשן רוֿפן זײ לױערן דָאך די

 גערעכט, זײ זענען בַאנדיטן! מע דערצײלט, יָא, די דַײטשן זענען   
ּפַארטיזַאנערס, װי זײ רוֿפן זיך, קעמֿפן מער  די ּכלומרשטיקעַאז 
אױף  ?און אֿפשר טרַײבט מען איבער .װי קעגן דַײטשן ן,יִיד קעגן

 איך אין אײן ַארױסקוקן דורך דער קױקע, ֿפַארן אַײנשלָאֿפן, הַאלט
 װָאס איז בַאלױכטן מיט, צום לָאךַארַײן  שּפַארע ֿפונעם בַארַאקַא 
  .קרענקלעכער שַײן ֿפון דער לֿבנהַא 

װילד איך װידער בַײם לָאך, צװישן דעם  און שױן ליג   
איך װַארט ביז  .מיך קױם ַארױס מע זעטַאז  צעװַאקסענעם גרָאז,

װעט ֿפַארשװינדן אױף  דער רעֿפלעקטָאר אױֿפן שמירה־טורעם
זיך אױֿפן בױך  עטלעכע רגעס ַארום דעם לַאגער און ַאדורכשטוּפן

  .צו דער ֿפרַײהײט

 געצײלטע סעקונדעס צַײט קױםכ'הָאב  װעןמָאל  ָאבער יעדעס   
  .טָאן װער איך געלײמט ֿפון ּפחד צודָאס 

ױ װַארט איך מינוטן, שעהען, טעג, װָאכן און גײ נישט ַאז און   
סוף, װי יעדן ָאװנט, דערשלעּפ איך זיך ַאן  צום .ַאדורך

קױם שלָאף איך אַײן  .דער קױקע אױסגעמַאטערטער צוריק אױף
 צו דער ַארױסצומַארשירן און שױן ֿפַײֿפט מען צום ֿפרימָארגן־ַאּפעל

אליטשקע, " :חלום דערװַײל רעדט צו מיר די מַאמע אין .ַארבעט
  "..מַײן אוצר, דו װעסט לעבן! דו װעסט לעבן!



 

אױב כ'װעל  ,מַאמע זָאגט מיר נישט, צי איך װעל לעבן ָאבער די   
יעדע נַאכט, ֿפַארן  .די דרָאטן, צי ֿפַארקערט ַאדורך דעם לָאך ֿפון

ָאבער די  .צײכן ֿפון דער מַאמעןַא  ױףאַײשלָאֿפן, װַארט איך א
מָאל  איז שױן יָא אײן און װען זי .מַאמע קומט מער נישט צוריק

 .געדענקט איך צו מָארגנס גָארנישטהָאב  צוריקגעקומען,

הַאלט אױף מיר אין אײן קוקן  ַארבעט דער מַײנסטער בַײ דער   
אױב  ַאז אים געסטרַאשעט,הָאב  זינט איך .זַײן רוצחישן בליק מיט

זיך צו מיר צורירן מיט זַײן אַײזן װעל איך ַארָאּפװַארֿפן  ער װעט
דעם שװערן הַארמַאטן־גרַאנַאט מיטן שּפיץ ַארָאּפ, און  אױף דר'ערד

מַײנע טעג זענען ַאז  װעט עקסּפלָאדירן, װײס איך, די גַאנצע הַאלע
קַײלט ער מיט זַײן אַײזן  ַארבעט בַײ דער ַאלע .געצײלטע

 נישט אױס גענױ די טעגלעכע אױב זײ ֿפילן מּכות־רצח,
ָאבער רירט ער זיך  צו מיר .־נָארמע, װָאס ער בַאשליסטַארבעט

אימהדיקע אױגן , ֿפַארמרוזשעטע ַײנע הַאלבזבלױז מיט  .נישט צו
  .קוקט ער אין מיר לַאנג ַארַײן

ֿפון ּפחד לָאז איך ַארָאּפ  ..אים געדרָאט! הָאט ַא יִיד װָאס הײסט,   
רגע שיקן צום שיסּפלַאץ, גענױ  ער קָאן דָאך מיך יעדע .אױגןדי 

ַארױסנעמען דעם  װי ער טוט מיט די ַאנדערע, ָאדער ּפשוט
 .דערשיסן רעװָאלװער, װָאס ער טרָאגט אױף דער זַײט און מיך

 אֿפשר דערֿפַאר, װָאס איך געהער נָאך .נישטדָאס  ָאבער ער טוט
 ן צו דעריִיד און קײן ?נטעּכלומרשט צו די שטַארקע און געזו

דרַײ, ֿפיר חדשים ֿפַאלן נָאך  .זענען מער ניטָא אין רעזערװ ַארבעט
ַאװעק ֿפון ָאּפשװַאכונג און הָאּפ צום  די מענטשן

דַײטשן גיבן  .מַײנסטער װיצלט זיך , װי דער"הימעל־קָאמַאנדאָ "
  .טָאגַא  צװַאנציק דעקָא ברױט זוּפ מיטַא  נישט סּתם ּפַארַאזיטן

 .די ּכוחות ֿפַארלָאזן מיךַאז  מיט דער צַײט הײב איך ָאן צו ֿפילן,   
ביסל בַײ די ּכוחות, מוז איך ַאדורך נָאך ַא  ַאצינד, װען איך בין ָאט
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איך ֿפַארשטײ ָאבער נישט ֿפַאר װָאס די  .אין די דרָאטן דעם לָאך
זײ זעען דָאך דעם לָאך  ?ֿפַארריכטן נישט די דרָאטן װַאכמענער

ָאדער  ...לָאך בעט זיך ממש אים ַאדורכצוגײן און דער .ן טָאגיעד
װעט אומקומען, ֿפון דער  יִיד ַאזױ דער איז זײ נישט קײן חילוק װי

 ...?דרָאטן זַײט דרָאטן, צי ֿפון יענער זַײט

ױ װי ַאז דָא קײנער נישט ַאנטלָאֿפן,נָאך  ביז איצט, זעט אױס, איז   
 .ז בַײ ַאלע ַאװעקגענומען געװָארןּכוח ֿפון װילן צום לעבן אי דער

ױ, נַאכט בַײ נַאכט ליג איך בַײם לָאך ֿפון די ַאז און   
און גײ  ,זענען שױן ֿפון לַאנג ָאן עלעקטרע ָאסװשטעכלדרָאטן, 

ן און יִיד לַאגער מיט ֿפַארֿפױלטע ֿפַארֿפױלטערַא  .נישט ַאדורך
 !דַײטשן! אױך איך בין ֿפַארֿפױלט

 ר הַארבסט, דער װינטער דערנענטערט זיך אוןדערװַײל קומט דע   
 װען עס צעשטורעמט זיך אַ  .איך װער שװַאכער און שװַאכער
 און סקעלעטישאיז דער גוף  .זַאװערוכע, שלעּפ איך קױם די ֿפיס

דער מוזלמַאן קוקט שױן  .אַײנגעהױקערט װי בַײ ַאן ַאלטן מַאן
ײן ֿפערצן יָאר נישט קנָאך  ֿפון מַײנע אױגן, און איך בין ַארױס
 .ַאלט

װען איך דערשלעּפ זיך קױם צום לָאך אין די דרָאטן    
ַאלץ ַארום איז װַײס  .זַאװערוכעַא  זיך װידער צעשטורעמט
ַאן  .איז ניטָא און מען זעט נישט קײן שטערן קײן לֿבנה .ֿפַארֿפרױרן

 .ַאדורכצושטוּפן דורכן לָאך צו דער ֿפרַײהײט אידעַאלע נַאכט זיך
מָארגן, זונטיק, בַײ דער סעלעקציע  .שַאנס איז מַײן לעצטער איצט

  .שיסּפלַאץ װעט מען מיך נעמען צום

  :ֿפון דער װַײטנס הער איך װי די דַײטשן זינגען   

"Stille Nacht, Heilige Nacht" 
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ן ַארבעט אױֿפן טורעם ַאֿפילו דער ּפרָאזשעקטָאר .ס'איז װַײנַאכט   
  .נישט

  ...שבת ...ס'איז רוטָאג   

ער װעט בַאלד  ."השרת־שלום־עליכם, מלאכי"דער טַאטע זינגט    
  .די מַאמע ּפָארעט זיך אין דער קיך .מַאכן קידוש

  .שמעקט מיט שבתדיקע ריחות עס   

  .צו זיך אױֿפן בױך די מַאמע נעמט מיך ַארום, טוליעט מיך צו   

אין ַארַײן  שטוּפ מיךָאט ֿפיל איך די הָאר ֿפון איר געשלעכט און    
  .דעם לָאך

ַא מָאל  ַאן אױסערגעװײנלעכע װַארעמקײט נעמט מיך ַארום װָאס   
 ...שטַארקער און שטַארקער

 מען געֿפונען ַאן ָאּפגעֿפרױרענעם קערּפער ליגןהָאט  צו מָארגנס   
 .אױֿפן שנײ
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 דער קלָאון ֿפון אױשװיץ
 

 ־יָארקערניו"עּפ ֿפון דער ט ער אױף די טרגַאנצע טעג זיצ   
 מַאסקע, איזַא  – זַײן ּפנים .און שװַײגט "ביבליָאטעק נטלעכעעעפֿ 

זַײן  .די אױגן זַײנען טרױעריק, כָאטש די מַאסקע לַאכט .װַײס
געשטרַײֿפט קַײלעכדיק היטל דערמָאנט דעם ַא  מיט מלבוש

ַא  װָאס גײען ֿפַארבַײ, שטעלן זיך ָאּפ אױף, מענטשן ".דָארט"
מָאל ַא  ָאֿפט .קװָאטערַא  װַארֿפן אים צו ַײלע, צעלַאכן זיך אוןװ

 ֿפַארשּפעטיקן זיך די מענטשן צו דערמָאל  ניט אײן .גַאנצן דָאלער
 .צוליב דעם קלָאון ַארבעט

מיטָאגצַײט, װען די זון שַײנט, קומען זײ ַארױס ֿפון די ביורָאען,    
עסן זײערע  זיך ַאװעק ַאנטקעגן איבער דעם קלָאון און זעצן

ס'איז זײ שװער צו עסן, װַײל זײ הַאלטן אין אײן  .סענדװיטשן
, ַאלץ מער לַאכן דָא די "דָארטן"קלָאון איז  װָאס מער דער .לַאכן

ַא  בַאװעגונג ֿפונעם קלָאון רוֿפט ַארױס יעדער קלענסטע .מענטשן
ַא  דער גַאס איז דָא ּתמיד דער דורכגַאנג אױף .געלעכטער

װָאס ֿפָארן ֿפַארבַײ, , טָאמָאבילן מיט אױטָאבוסןאױ .געדרענגטער
דער  .קלָאון רגע ּכדי הנאה הָאבן ֿפונעםַא  שטעלן זיך ָאּפ אױף

 ניו־יָארקער"שװַײגנדיקער קלָאון אױף די טרעּפ ֿפון דער 
איז אײנער ֿפון די ַאטרַאקטיװסטע  "עֿפנטלעכער ביבליָאטעק

מַאמעס מיט  .ן מַאנהעטעןֿפַאר טוריסטן, װָאס קומען בַאזוכ מקומות
טײל ֿפון די קינדער רירן אים ָאן און  .מען דָא ָאֿפט קינדער זעט

דעמָאלט ציט זיך דער  .דָאקוטשען אים, װי קינדער ַאנדערע .גלעטן
 אױף די טרעּפ און דער עולם שיסט אױס מיט קלָאון העכער ַארױף

יז אין דער צוליב זַײן קָאמישן גײן, װָאס ס'א הילכיקן געלעכטערַא 
  .למעניש גײןזמוַא  אמתן
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די מטבעות, װָאס מע װַארֿפט אים צו, ליגן צעשּפרײט אױף די    
יונג מײדל, װָאס זיצט ַא  נָאר .גײט אים ניט ָאןדָאס  ַאזױ װי, טרעפּ 

ַארַײן  געלט און לײגט איםדָאס  אים קלַײבט צוזַאמען ָאֿפט לעבן
 .אין דער טַאש

ַא מָאל  זיך צען און צװַאנציק דָאלער,צװישן די מטבעות טרעֿפן    
גַאנצער הונדערטער ַא  איז געלעגןמָאל  אײן .ַא ֿפוֿפציקער ַאֿפילו

בַאקַאנטן ניו־יָארקער ַא  װיזיט־קַארטל ֿפון מיט אַ 
ױ גוט און ַאז זַײ" :ַא צושריֿפט טעַאטער־אונטערנעמער מיט

ס דָא װידער – טעג ַארום אין עטלעכע ".ֿפַארבינדט זיך מיט מיר
צװישן  "?טעלעֿפָאנירסטו מיר ניט ֿפַאר װָאס" :זעלבע װיזיט־קַארטל

אױף די טרעּפ צעטלעך און  מטבעות ליגן צעװָארֿפן ֿפַארשידענע
ֿפון מײדלעך, ֿפרױען און  בריװ ֿפון ֿפַארערערס, װי אױך ליבעבריװ

איבער צעטלעך און  אױך קינדער לָאזן אים .ַאֿפילו ֿפון מענער
דַאנק ַא  .געלַאכט סךַא  איךהָאב  ר קלָאון, הַײנטהע" :בריװעלעך

ּפָאסט־טרעגער ברענגט  אױך דער ".מָארגן קום איך װידער .דיר
די טרעּפ ֿפון  –, אים בריװ און ּפעקלעך ֿפון קינדער מיטן ַאדרעס

 ".ביבליָאטעק, ֿפינֿפטע ַאװעניו נטלעכערעדער ניו־יָארקער עפֿ 

 :ןאין אײן בריװ איז געװען געשריב   

הַאלב יָאר ַא  כ'בין זעקס מיט .איך הײס סוזי מיסטער קלָאון,"   
איך מיט הָאב  װָאך צוריקַא  מיט .מיר װױנען אין ָאהַאיאָ  ַאלט און

סך ַא  שײנע ריזנשטָאט מיטַא  .בַאזוכט ניו־יָארק "דַאדי מַאמי און"
ערטער, ָאבער די בעסטע ַאטרַאקציע ביסט געװען  אינטערעסַאנטע

איך געװײנט, װַײל דו הָאב  דיר הָאבן געלַאכט לע ַארוםװען אַ  .דו
, איך בעט דיך, שרַײב מיסטער קלָאון .טרױעריק ױַאז ביסט געװען

 כט־װַאקַאציעס װעלן מיר װידער בַאזוכן ניו־יָארק,ַאװַײנ אין די .מיר
צוגעזָאגט, װַײל איך װיל דיך  "דַאדי"און  "מַאמי" ױ הָאבן מירַאז

 װָאלענעם סװיטער, װַײלַא  יר ברענגעןװעלן ד מיר .װידער זען
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סוזי,  .זיצסט איז װינטערצַײט זײער קַאלט אױף די טרעּפ, װּו דו
 ".דירנָאך  װָאס בענקט שטַארק

מײדל, װָאס זיצט אױף די טרעּפ לעבן דעם קלָאון און דָאס    
צונױף די צוגעװָארֿפענע מטבעות, גײט אים ּכסדר נָאך, װען  קלַײבט

 , אין"דַאון טַאון"ער װױנט אין  ".סַאבװײ"מיטן  ַאהײם ער ֿפָארט
געסל לעבן קַאנַאל־סטריט, אין ַאן אײן־צימערדיקער  ֿפַארװָארֿפןַא 

מײדל דָאס  און כָאטש ער ֿפילט, װי .שטָאק דירה אױֿפן דריטן
װען ער  .זיך ַאֿפילו אױף איר ניט ָאן ֿפָאלגט אים נָאך, קוקט ער

נָאך אים, ֿפַארהַאקט ער די טיר  ון זיקומט ַארױף צו זַײן װױנונג, א
שטײן מיט דער נָאז ֿפַאר דער  מײדל בלַײבטדָאס  הינטער זיך, און

און זי לױֿפט ַארָאּפ ֿפון די  אין אירע אױגן בַאװַײזן זיך טרערן .טיר
, װָאס מער ער להיּפוך .און דָאך ֿפילט זי זיך ניט בַאלײדיקט .טרעפּ 

הָאט  װען זי .נָאך ץ מער לױֿפט זי איםשטױסט זי ָאּפ ֿפון זיך, ַאל
ַא  צעהָאגלט זיךהָאט  נָאכגעֿפָאלגט ַאהײם,מָאל  צװײטעדָאס  אים

 זַײנען מענטשן אױף דער גַאס .גָאסרעגן מיט דונערן און בליצן
 בערצּוװַארטןדי טױערן און אין די געשעֿפטן איגעלָאֿפן אין ַארַײנ

 ...מענטשן, ָאבער ניט דער קלָאון .דעם שטורעם

דָארט, װּו דער מלאך־המװת  ..".דָארט"דער קלָאון איז געװען    
 :װַײסע בגדים ֿפרעגט זַײן ֿפָאטער בעתן ָאנקומען קײן אױשװיץ אין
 "!קען דָאך ניט זַײןדָאס  ?ַא יִיד דו ביסט"   

 איך בין אַ  – ,ער ֿפָאטער געענטֿפערט מיט ציטערדהָאט  – יָא,"   
 ".שּפחהישע מַא יִיד יִיד, מיר זַײנען

דער הָאט  – "ֿפָאר־ר־רַא־וססס! שַײסע װַאס דו ביסט!"   
ױ װי ַאז געשרײ געטָאן מיט ּכעס,ַא  אין װַײסן צו אים מלאך־המװת

צעשטױסן און ָאּפגעלײקנט די גַאנצע  ער װָאלט אים דאָ 
 .רַאסן־טעָאריע
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הױכער שטַאנדיקער מַאן מיט העל בלָאנדע הָאר ַא  דער ֿפָאטער,   
העכסטער נָארדישער ַא  אױסגעזען װיהָאט  ק בלָאע אױגןליכטי און

 .ַארִיער

 ער איז געװען העלער און העכער ניט נָאר ֿפונעם מלאך־המװת אין
 בלױז דָאס .סך דַײטשן אין אױשװיץַא  װַײסע בגדים, נָאר אױך ֿפון

 ערהָאט  קלײנע יִינגל, װָאס איז געװען בלָאנד װי זַײן טַאטע,
ָאנגעהױבן װײנען און הָאט  יִינגלדָאס  .רײ ַארױסגעצױגן ֿפון דער

 "!מַאמע! טַאטע! איך װיל זַײן מיט אַײך צוזַאמען" :רוֿפן

דָארט װעט דיר זַײן בעסער װי מיט  .זונעניו, בלַײב דָארט"   
 ".אונדז

 מען אױֿפן יִינגל ָאנגעהױבן מַאכןהָאט  אין צװײ טעג ַארום   
 .רַאסע־עקסּפערימענטן

דָאס  .דער קלָאון ֿפַארהַאקט די טיר הינטער זיךהָאט  װי ּתמיד   
איז געבליבן אין דרױסן, דורכגעװײקט און ציטערדיק ֿפון  מײדל

 .ניט געװּוסט װּוהין זיך ַאהינצוטָאן קעלט, און

ניו־יָארק  .צו מָארגנס איז דער קלָאון ֿפַארשװּונדן ֿפון די טרעפּ    
ֿפַארן מײדל  .ַאטרַאקציעֿפַאריתומט געװָארן, ֿפַארלױרן ַאן  איז װי

דערֿפילט אין הָאט  זי .װי ֿפַארחושכט געװָארןמָאל  אַ  איז ַאלץ מיט
און דָאך איז זי יעדן טָאג געזעסן אױף די טרעּפ  ּפוסטקײטַא  זיך

די ֿפַארבַײגײערס,  .קלָאון װעט װידער קומען דערַאז  און געהָאֿפט,
געֿפרעגט צי  געקענט, הָאבן בַײ איר ּכסדר װָאס הָאבן זי שױן

 ?קלָאון איז ֿפַארשװּונדן געװָארן אֿפשר װײסט זי װּוהין דער

קינדער הָאבן  .מַאמעס מיט קינדער זַײנען געװען ַאנטױשט   
הָאבן זײ געֿפרעגט זײערע  – "?װּו איז דער קלָאון" –, געװײנט
 .מַאמעס
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ניו־יָארק "זיך בַאװיזן אין הָאט  מיט עטלעכע װָאכן שּפעטער   
גַאנצער זַײט ֿפון דער צַײטונג ַא  ַא גרױסע רעקלַאמע ַאױף "סטַײמ
אין קורצן װעט ער ַאז  ֿפונעם שטומען קלָאון, בילדַא  מיט

טָאג ַא  מיט .װָאדעװיל־טעַאטער אין ברָאדװײ אױֿפטרעטן אין אַ 
בילעטן געװען אױסֿפַארקױֿפט, אױף װָאכן  שּפעטער זַײנען ַאלע

 .ֿפָארױס

ַא ַאז ר ּפרעמיערע איז ֿפַארן טעַאטער געװעןאין ָאװנט ֿפון דע   
 .געמוזט הַאלטן ָארדענונגהָאט  אױף ֿפערד ַאז ּפָאליצײן, ומה

בילעט בַײ ַא  ױ ֿפיל ֿפַארמָאל ַאז בַאצָאלט דרַײ־ֿפיר מענטשן הָאבן
צו מָארגנס זַײנען ַאלע צַײטונגען  .שװַארצהענדלערס די ֿפיֿפיקע

דער  .ר דעם שטומען קלָאוןלױבגעזַאנגען ֿפאַ  געװען ֿפול מיט
 :געשריבן הָאט "ניו־יָארק טַײמס"

 דער שטומער קלָאון, װָאס קײנער װײסט ניט זַײן נָאמען, איז אַ "   
ער  .4סענסַאציע! ער דערמָאנט דעם בַאװּוסטן קלָאון עמעט קעלי

דָאס  ער גרימירט .גַאנץ ַאנדערן ּפערזענלעכן סטילַא  ָאבער,, הָאט
ּפובליקום לַאכט, ָאבער ֿפון דָאס  כנדיקע מַאסקע,לאַ  ּפנים װי אַ 

דער קלָאון  .טרַאגיש געשטַאלטַא  מַאסקע זעט מען אונטער דער
בַאזונדער שטַארקן טרַאגי־קָאמישן ַא  בינע שַאֿפט אױף דער

 ".ּפערסַאנַאזש

בילעט ַא  דעם זעלבן ָאװנט איז דעם מײדל געלונגען צו קױֿפן   
הָאבן זיך אױֿפגעמַאכט, איז זי  װען די קוליסן .רץַאשװ אױף

דער  .ֿפַארּכישוֿפט, גענױ װי דער גַאנצער עולם אין זַאל געװָארן װי
, װי די סקולּפטור "דענקער"געזעסן אין דער ּפָאזע ֿפון  קלָאון איז

ֿפרַאנצײזישן סקולּפטָאר ָאגוס רָאדען, ָאבער געקוקט גלַײך  ֿפונעם

                                                 
4

 1979 ־ 1898ַאן ַאמעריקַאנער שטומער קלָאון,  –עמעט קעלי   
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ט, ערן ּפנים איז געװען ֿפַארשטײנזַײ .ֿפונעם ּפובליקום אין די אױגן
סקולּפטור ַא  ממש ., ּפונקט װי זַײן קערּפערֿפַארשטײנערט די אױגן

 – זיך ּפַאװָאליע ֿפַארענדערטהָאט  דער קוק זַײנער ֿפון שטײן, נָאר
בַאשולדיקונג, ֿפון בַאשולדיקונג צו רחמנות, צו  ֿפון אירָאניע צו

ר מענטשלעכע געֿפילן און שיעוַא  צו ָאן – שּפָאט, און װַײטער
ֿפון  .געלעכטערַא  הָאט ַארױסגערוֿפן יעדער קוק זַײנער .ַאױסדרוקן

שװערן זיֿפץ געטױשט די ָאנגעלענטע  ער מיט אַ הָאט  צַײט צו צַײט
הָאט  דער זַאלַאז  קָאמישן אוֿפן, אַ ַאז הַאנט אױף דער קני, אױף

 .נַײ געלעכטערַא  אױסגעשָאסן מיט

הָאט  , װּו מעןדָארט ,"ןדָארט"ר, איז געװען דער קלָאון, ָאבע   
אים הָאט  מע .אים דורכגעֿפירט עקסּפערימענטן אױף

זיך קױם געקענט הָאט  ערַאז  גוטע מאכלים, מיט "אױסגעּפַאשעט"
ַא  אױסגעזען װיהָאט  ערַאז  אױסגעהונגערט, רירן, און צוריק

ן אױסגעּפַאשעט־אױסגעהונגערט, ַאהימָאל   און װידער אַ  .סקעלעט
 געשװָאלן געװָארן און װײ געטָאן, ער זַײן בויך איז .און צוריק

ּפױלישן דָאקטער, ַא  זַײן בעטן זיך בַײ .ניט געקענט משּתין זַײןהָאט 
הָאט געַארבעט אין דער  העֿפטלינג, װָאסַא  זעט אױס

ַאז ער זָאל אים , לַאבָארַאטָאריע ֿפונעם מלאך־המװת אין װַײסן
קען מער ניט  יצונג ָאדער מיט סם, װַײל ערטױטן מיט ַאן אַײנשּפר

דַײטשישע  צענדליקַא  די קָאמיסיע ֿפון .אױסהַאלטן די ּפַײן
צוגעקוקט צו די  זיך טהאָ  רים, סּפיציַאליסטן און סטודענטןדָאקטױ

ַא  .געליטן זײ הָאבן געלַאכט בעת ער הָאט .עקסּפערימענטן
ער זָאל  ַאז אים,ּכלומרשט רחמנותדיק ּפנים בעט ַא  דָאקטער, מיט

 .ער די װײטיקןהָאט  אים װַײזן װּו גענױ

, "דָארטן"ַא הילכיק געלעכטער אין זַאל ברענגט אים צוריק ֿפון    
 מיט .ּפובליקום לַאכטדָאס  ער ֿפַארשטײט ַאֿפילו ניט ֿפַאר װָאס און

ֿפרײלעכן ַא  שּפרינגט ער אױף, און אין בַאגלײטונג ֿפון ַא מָאל 
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, און "דָארטן"ַאן ַאבסטרַאקטע ּפַאנטָאמימע ֿפון ער  מַארש שּפילט
ניט, דָאך ציטערט דער זַאל אױף ֿפון דָאס  ֿפַארשטײט כָאטש קײנער

ָאבער, איז די ּכלומרשט ַאבסטרַאקטע ּפַאנטָאמימע , ֿפַאר אים .לַאכן
ַאבסטרַאקט, זי איז מער װירקלעך װי די װירקלעכקַײט  בכלל ניט

ַא  מיטהָאט  ָאס זיצט צװישן דעם עולם,אײן מַאן, װ בלױז .ַאלײן
זַײן ּפנים איז ּפלוצעם געװָארן ערנסט און  .לַאכן אױֿפגעהערטמָאל 

ױ װי ער װָאלט ַאז ס'הָאט אױסגעזען .קלָאון װי צוגעשמידט צום
 .זַאל, װָאס ֿפַארשטײט די ּפַאנטָאמימע געװען דער אײנציקער אין

יט דער הַאנט צום בטלדיקן מַאך מ צום סוף גיט דער קלָאון אַ 
אױסצולעשן די ּפרָאזשעקטָארן,  ּפובליקום און הײבט ָאן בלָאזן ּכדי

ֿפון אײן זַײט בינע גײט אױס  בלָאזט ער .װעלכע בַאלַײכטן די בינע
ער ֿפון דער צװײטער זַײט,  בלָאזט .די ליכט ֿפון דער צװײטער זַײט

ַאהין  – ע,ערשטער זַײט בינ צינד זיך צוריק ָאן די ליכט ֿפון דער
דער עולם ּפשוט ַאז  שלימזלדיק, ױַאז ַאלץ איז בַײ אים .און צוריק

הַאלט אין אײן קרעכצן ֿפון  דער קלָאון .ּפלַאצט ֿפון געלעכטער
ּפרָאזשעקטָארן אין זַאל  לעשן זיך אױס ַאלעַא מָאל  מיט .מידקַײט

בַאלַײכט דעם  און ס'װערט ֿפינצטער, בלױז אײן ּפרָאזשעקטָאר
און , ױף דער בינע, װּו ער זיצט ַאן אױסגעשעּפטערשטול א

 גַאנצע ּפובליקום שּפרינגט אױףדָאס  .ּפַאמעלעך שלָאֿפט ער אַײן
  ."standing ovation5"ַא  אױף די ֿפיס און גיט אים ָאפּ 

 לונַאטיקער, דערַא  נָאך דער ֿפָארשטעלונג רַײסט זיך ַארַײן, װי   
 , ֿפון זַאל אין דער קַאבינע ֿפונעםֿפרעמדער מַאן מיטן ערנסטן ּפנים

 עטלעכע רגעסנָאך  .בײדע מענער קוקן אױף זיך שװַײגנדיק .קלָאון
 שַארצט דער מַאן ַארױף זַײן לינקן ָארעם מיטן אױסטַאטוִירטן

בַאלד שַארצט אױך דער קלָאון ַארױף זַײן לינקן  .אױשװיץ־נומער

                                                 
5

  standing ovation - שטײענדיקערהײט ַאּפלָאדירן 
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װַײלע אױף זיך  נָאך ַא .מיטן אױסטַאטוִירטן אױסשװיץ־נומער ָארעם
ַא  ֿפַארלָאזט דער ֿפרעמדער די קַאבינע ָאן ַארױסצורעדן קוקן

  .װָארט

ױ דער קלָאון זעט אױס ַאז קײנער אין טעַאטער װײסט נישט װי   
ַארַײן  זַײן גרימירט ּפנים, װַײל ּתמיד קומט ער אין טעַאטער ָאן

ער  ױ ֿפַארלָאזטַאז אין זַײנע קלָאונישע בגדים און אױך, גרימירט
ער הײסט זיך  .קײנער װײסט אױך ניט זַײן נָאמען .דעם טעַאטער

ער זיך אױך הָאט  ױַאז ".קלָאון דער שטומער"רוֿפן 
 .טעַאטער־קָאנטרַאקט אונטערגעשריבן אינעם

לענגערער צַײט שּפילן אינעם טעַאטער איז דער קלָאון ַא  נָאך   
נטלעכער געזעסן אױף די טרעּפ ֿפון דער ניו־יָארקער עפֿ  צוריק

בריװ ֿפַארן דירעקטָאר דַאנקַא  איבערגעלָאזטהָאט  ער .ביבליָאטעק
 .ַאז צװײ יָאר אױף דער בינע איז ֿפַאר אים גענוג, ֿפונעם טעַאטער

ַא  איך ֿפיל זיך װי .מענטשן אױף דער גַאס ליב דיהָאב  איך"
ס'הָאט אױסגעזען װי די  .געשריבן ערהָאט  ,"גַאסן־ַארטיסט

ֿפַארלױרענעם ַא  צוריק געֿפונען ף דער גַאס װָאלטןניו־יָארקער אױ
 .מודיע געװען די סענסַאציע זיך צעשריבן אוןהָאט  די ּפרעסע .זון

קַאריערע אין ַא  ֿפַארלָאזן שטערן זָאלַא  סטַאר,ַא  ?װָאס הײסט
 ...?שלעּפער גַאסן־ַארטיסט, אַ ַא  טעַאטער און װערן צוריק

 אים אױף די טרעּפ און מײדל איז צוריק געזעסן לעבןדָאס    
הָאט  װען ער .צוזַאמענגעקליבן די צעװָארֿפענע מטבעות, װי ֿפרִיער

 װעגן ֿפון דעסט .דערזען איז אים װַארעם געװָארן אױֿפן הַארצן זי
זיך רעכט אױף איר ניט אומגעקוקט און צו איר ניט  ערהָאט 

װי אױֿפגעלעבט, צוריק הָאט  די גַאס .װָארט ַארױסגערעדט קײן
די ֿפַארבַײגײערס, טוריסטן, מַאמעס מיט  געדרינגטע ֿפוןַא  עװָארןג

  .געקװיטשעט ֿפון גדולה קינדער, װָאס הָאבן
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די װַארנהַײזער,  .די לעצטע טעג ֿפַאר װַײנַאכט רױשט ניו־יָארק   
 .געשעֿפטן, די רעסטָארַאנען זַײנען איבערגעֿפולט מיט קונים די

טע ַאװעניועס, אױף די גַאסן דעקָארירטע, אױסגעסטרױע אױף די
ֿפון די חגאות שטײען די װָאלָאנטערן ֿפון דער  מיט סימבָאלן

"salvation army6" זינגען הײליקע קַאלענדעס, דערבַײ  און
שנײ ַא  מיט "סַאנט ניקָאלאַ "ַא , קלַאּפן זײ מיט די צדקה־ּפושקעס

ַא גלעקל און טײלט אױס צוקערלעך  װַײסער בָארד קלינגט אין
רעליגיעזער ּפרײדיקער און  לעבן אים שטײט אַ  .ַאר קינדערפֿ 

זָאלן װָאס שנעלער ּתשוֿבה  זײַאז  װָארנט די װעלט און די מענטשן,
אױסלײזער, יעזוס קריסטוס  טָאן, װַײל ָאט־ָא־טָא װעט זיך דער

ער שילדערט  .אין גיהנום בַאװַײזן און די ַאּפיקורסים װעלן ברענען
ַאלע ּפיטשעװקעס,  יש, שױדערלעך, מיטדעם גיהנום דרַאמַאט

אין גיהנום אױף  ױ מע װעט זײ ברענען און ברָאטןַאז װי – נו,הַײד
װעלן ֿפון זײ  גלִיענדיקע קױלן, מיט שלַאנגען און עקדישן, װָאס

  .רַײסן שטיקער לעבעדיקערהײט

ַארַײן  און װָארנט, ַאלץ מער ֿפַאלט ער װָאס מער ער ּפרײדיקט   
אין גַאנצן צעשװיצט, זַײן קערּפער  ער איז .עקסטַאז גרעסערןַא  אין

רעדל גלױביקע שטײען ַארום אים,  אַ  .װַארֿפט זיך ֿפון עקזַאלטַאציע
ױ װעט עס זַײן און ַאז יָא, טַאקע ַאז טײל שָאקלען צו מיט די קעּפ,

בַײ  "הושענא! אמן! ואמן! !הושענא" :זײ הַאלטן אין אײן רוֿפן
אין  .אױגן שטײען טרערן אין די ֿפרױ ֿפון ּפחדַא  אײנער

 אַ  .רָאקֿפעלער־צענטער גליטשען זיך אױֿפן אַײז גרױס און קלײן
ניו־יָארק איז אױסגעּפוצט, גרײט צו די  .לַײכטע מוזיק בַאגלײט זײ

 װָאס זיצט אױף די ֿפַארשנײטע טרעּפ זעט, בלױז דער קלָאון .חגאות
 ..."דָארטן"ער איז  .ניטדָאס 

                                                 
6

 salvation army   – לַײט־ַארמײ, װָאס העלֿפט די ָארעמע־דערלײזער 
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איצט װַארט אױף אים  .װָאס קען זיך מער ניט רירןלמַאן, זַא מו   
רטע ַארמײען בַאֿפרַײען לִיִיער ליגט ֿפַארחלשט, װען די אַ  .טױט דער
 .לַאגער דעם

אױֿפװעקן זיך אינעם ַאמעריקַאנער מיליטער־שּפיטָאל, װּו דָאס    
זַײן װַאלגערן זיך  ...ביסל אױף די ֿפיסַא  הָאט אים געשטעלט מע

ניט קענען געֿפינען קײן דָאס  ...אײרָאּפע ערדיקחרובֿ  רר דעאיבע
ֿפַארטרַײבן אים ֿפון הָאלַאנד צוריק קײן  דָאס ...מקום־מנוחה
 ...דַײטשלַאנד

 ,שּפיטָאל אַ ַא מָאל  און װידער .קינדערהײם לעבן ַאנטװערּפעןַא   
ַאדָאּפטירן  דָאס .צוליב די װײטיקן אינעם געשלעכט און אין בױך

 אים עגלעכער ַאנטװערּפענער ֿפַאמיליע, עס הָאטֿפַארמַא  אים בַײ
אֿפשר ֿפון  און .איז ֿפון זײ ַאנטלָאֿפן ערדָארט גָארניט געֿפעלט, און 

ֿפַאר  די שול .ּפלָאנטערַא  ַאלץ מישט זיך אים אױס אין ?זיך ַאלײן
 די ערשטע אױֿפטרעטונג מיט זַײן .קלָאונערַײ אין קָאּפענהַאגען

 מקנא זַײן אים ֿפונעםדָאס  .ּפַארק־נטן טיװָאליטער אינעם בַאקאַ מַײס
 דער ּתלמיד הָאטַאז  ָאנגעשריבן,הָאט  צַײטונגַא  מַײסטער, װען

 צירק איבערַא  זַײן ַארומֿפָארן מיט .איבערגעשטיגן זַײן לערער
 .עמיגרירן אין די ֿפַאראײניקטע שטַאטן ֿפון ַאמעריקעדָאס  .אײרָאּפע

 זַײן בַאשלוס צו .גװַאלדיקן רושםַא  םניו־יָארק, װָאס מַאכט אױף אי
 .גַאסן־קלָאוןַא  װערן

דָאס  חלום, װעןַא  ציטער װעקט ער זיך אױף װי ֿפוןַא  מיט   
אין דעם טַאש די צוזַאמענגעקליבענע ַארַײן  לײגט אים מײדל

ער זעט ניט קײן מענטש ֿפַאר די  .ֿפַארשנײטע טרעפּ  מטבעות ֿפון די
 .יצט לעבן איםמײדל, װָאס ז אױגן, חוץ דָאס

 .די רױשיקע גַאסן זַײנען לײדיק .זַאװערוכעַא  עס בושעװעט   
די  .טָאגנָאך  ניו־יָארק שטײט אין ֿפינצטערניש, כָאטש ס'איז
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ֿפולער ליכט שלעּפן זיך איבער די ֿפַארשנײטע גַאסן װי  אױטָאס אין
 .טשערעּפַאכעס

"Basta fuer heute", ער , גענױ װי דײןַאל זָאגט ער צו זיך
 דָארט, אין אױשװיץ, ֿפלעגט צו זיך זָאגן ,װַײסן מלאך־המװת אין

זיך אױֿפגעהױבן, ַארָאּפ צום הָאט  ער .טָאג עקסּפערימענטןנָאך ַא 
 .איםנָאך  מַאגנעט,ַא  מײדל, װידָאס  ַאהײם צו ֿפָארן, און סַאבװײ

 ער אױף אירהָאט  אױֿפגעמַאכט די טיר ֿפון זַײן דירה, װען ער הָאט
זי ציטערט ַאז  , און דערזען,מָאל ערשטעדָאס  אֿפשר, ָאןקוק געטַא 

מינוט איז ער געבליבן שטײן, װי ער װָאלט זיך עּפעס  אַ  .ֿפון קעלט
דָאס  .גײןַארַײנ זי זָאלַאז  װַײז געטָאן מיטן קָאּפ, בַאזינען און אַ 

געקוקט און ניט געגלײבט אירע אײגענע  אױף איםהָאט  מײדל
טריט איבערגעטרָאטן די שװעל ֿפון דער  זיכערע־ױגן, און מיט ניטא

זי ַאז  שטול,ַא  געטָאן מיט דער הַאנט אױף װַײזהָאט ַא  ער .װױנונג
  .זָאל זיך ַאװעקזעצן

ער  .מַאכט אױף די בַאהײצונג און אין שטוב װערט װַארעם ער   
גרױסן שּפיגל, װּו עס ליגן ַא  טישל מיטַא  ַאװעק בַײ זעצט זיך

דָאס  .ּפניםדָאס  ן הײבט ָאן רײניקןן אועשמינק ֿפַארשידענע
נָאך ַאלץ אױֿפן שטול און איז ניט זיכער צי  ציטערדיקע מײדל זיצט

ַא  הַארץ קלַאּפט אין איר װידָאס  .רעדן ָאט דער מענטש קען בכלל
 .װעט בַאלד ֿפון איר ַארױסשּפרינגען עסַאז  הַאמער, און זי מײנט,

געדיכטע ַא  זט זיךהיטל בַאװַײ קלָאונישדָאס  װען ער טוט אױס
  .טשוּפרינע ֿפון העל בלָאנדע הָאר

איצט בַאמערקט זי זַײנע העל בלָאע אױגן און װערט אין  ערשט   
אין בָאדצימער און בַאלד ַארַײן  ער גײט .צעּפלעֿפט גַאנצן

דערװַײל קוקט זי זיך ַארום  .ּפליוכען ֿפון װַאסער דערהערט זיך דָאס
געָארדנט, מיט ַאלע נַײשײן א, ריזנצימערַא  און זעט

געֿפינט זיך אין ָאט דעם  ַאלץ .יונגן מַאןַא  בַאקװעמלעכקַײטן ֿפַאר
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שלָאֿפצימער און סַײ דער  אײנציקן צימער, סַײ די קיך, סַײ דער
 .סַאלָאן

 עס דױערט ניט לַאנג און ער קומט ַארױס ֿפון בָאדצימער אַ    
צט אױֿפן שטול מײדל זידָאס  .לַײכט העמדלַא  צעשטרַאלטער, אין

ָאט דער שטַאנדיקער מַאן איז דער זעלבער ַאז  גלײבט ניט, און
ַאֿפילו די הײך  .ױ קָאמיש ֿפַארקרימטַאז בַאװעגט זיך קלָאון, װָאס

 .מענטשַא  מעטַאמָארֿפָאזע ֿפוןַא  ממש .ַאנדערע זַײנע איז איצט ַאן

 .שװערן ַאקצענטַא  ֿפרעגט ער זי מיט – "?װי הײסטו"   

 "?און דו – ,ענטֿפערט זי –, ַאן"   

 .ַא רגע שװַײגט ער   

, ענטֿפערט ער הַאלב שטיֿפעריש – ניט קײן נָאמען,הָאב  איך"   
 ".דער שטומער קלָאון"ָאבער מען רוֿפט מיך  – הַאלב טרױעריק,

 .שָאקלט זי צו מיטן קָאפּ  – ,"װײס איךדָאס "   

 "?ַײרקַאװע, טײ, קָאלַא, ספּ  ?, ַאןװָאס טרינקסטו"   

 .ענטֿפערט זי אין גַאנצן צעמישט – ,"קַאװע, ביטעַא "   

ער קָאכט אױף װַאסער, גיסט ָאן צװײ טעּפלעך קַאװע און    
 .גַאנצע װעטשערע ֿפַאר צװײַא  ַארױף אױֿפן טיש שטעלט

 –, טעַאטרַאלן זשעסטַא  מַאך מיטַא  גיט ער – ביטע, צום טיש,"   
ס'איז דָאך װַארעם אין  ?נטלָאבער ֿפַאר װָאס זיצסטו אין מאַ 

 .דערבַײ שַארצט ער ַארױף די ַארבל ֿפון העמד –, "שטוב

 װען זײ זעצן זיך ַאװעק צום טיש בַאמערקט זי ַאן אױסטַאטוִירטן   
 .נומער אױף זַײן ָארעם

 ."דָארטן"נומער ֿפון ַא  ס'איז ניט מער װי ?ױַאז װָאס קוקסטו"   
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 ?"דָארטן"ֿפון װעלכן "   

 זָאג מיטןַא  גיט ער – בָאן ַאּפעטי, .ן דָארטן, ֿפון אױשװיץֿפו"   
 גַאנצן טָאגַא  .זַײ מיר מוחל, איך מוז עּפעס עסן – זעלבן ָאטעם,

איך  .געלײגט אין מױל ַארַײן, איך ּפגר ֿפון הונגערַארַײנ גָארניט
 ".דיך, עס מיט בעט

גװַאלדיקן ַא  מיט – ער .בײדע הָאבן געגעסן שטילערהייט   
אירע געדַאנקען זַײנען  .קױם עּפעס טועם געװען – און זי ּפעטיטאַ 

 ., אין אױשװיץ"דָארטן"זַײן  געװען אין

סטודענטקע, װַײל ּתמיד ַא  דו ביסטַאז  ַאן, איך ֿפַארשטײ,"   
 ".אױף די שטיגן מיט ביכער זיצסטו

 ".אמת, איך שטודיר אינעם קָאלומביַא־אוניװערסיטעט"   

 "?וװָאס שטודירסט"   

 ".ליטערַאטור און ֿפילָאסָאֿפיע"   

 זָאגט ער און דערבַײ שטעלט ער ַארױף אױֿפן – אינטערעסַאנט,"   
שטרודל, שָאקָאלַאד, ּפרַאלינע, און גיסט  – טיש ּכלערלײ קוכנס,

זינט  .זײער ליב זיסװַארגהָאב  איך – צװײ גלעזער טײ, ָאן
ליב זיסװַארג, איך הָאב  "דָארטן"כ'בין געװען  דעמָאלט, װען

 "דָארטן"װער ס'איז געװען  .ליב ברױט איךהָאב  מערנָאך  ָאבער
 ".סך ברױטַא  ליב ברױט,הָאט 

זי געֿפרעגט און דערבַײ אַײנגעביסן הָאט  – "?ַא יִיד דו ביסט"   
 .דעליקַאטער ֿפרַאגע־צונג ֿפַאר דער ניט די

 ".צום בַאדױערן יאָ "   

 "?צום בַאדױערן"ֿפַאר װָאס "   

 "?ֿפַארברענט צו װערן ?ַא יִיד װַײל װָאס איז די מציאה צו זַײן"   
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 דעם זיסן צובַײס און טרַאכטבײדע הָאבן געשװיגן, געגעסן ֿפַאר   
 .געטרונקען הײסע טײ

 ,שװַײגןדָאס  רַײסט ער איבער – די ּפרַאלינע מיט שָאקָאלַאד,"   
עלגישע די ּפרַאלינעס זַײנען ב .זַײנען די בעסטע אױף דער װעלט –

 .דער שָאקָאלַאד שװײצערישער און

 .ֿפרעגט זי – "?און דער קוכן מיטן שטרודל"   

 עראון ַאװדאי און ַאװדאי ד .רישעיִיד ַא ֿפַארשטײט זיך,ס'"   
  ".דער װעלט אױף רבעסטע

 .מײדל איז געװען געּפלעֿפט ֿפון זַײן הומָארדָאס    

 רן, ֿפָארשערס אוןװָאס שַײך דעם שטרודל, זַײנען די קולינאַ "   
 ַאז טײל סּפעציַאליסטן הַאלטן, .היסטָאריקערס ניט אײנציק מיט זיך

די  .דער שטרודל מיטן קוכן הָאבן אױסגעֿפונען די עסטרַײכער
אין מיטלַאלטער, װען זײ נָאך  ן,יִיד –ַאז  װידער, הַאלטן,, ַאנדערע

דָאס  ֿפַארשּפַארט אין די געטָאס, הָאבן זײ זַײנען געזעסן
וד, ּכדי די גויִים זָאלן ֿפַאר זיך דעם ס געֿפונען און געהַאלטןאױס

מאכלים, און זײ זָאלן װַײטער  הָאבן ֿפון די ַאלע גוטע ניט הנאה
בַאֿפרַײט ֿפון די געטָאס,  ןיִיד דיהָאט  ערשט װען מע .ֿפרעסן חזיר

װעלט, און לּכֿבוד דעם  הָאבן זײ מגלה געװען דעם סוד ֿפַאר דער
 ."דער װינער שטרודל" נָאמען געגעבןַא  כישן קיסרגוטן עסטרַײ

 דָאסהָאט  – ,"ן אױסגעֿפונעןיִיד אױך ַאנדערע גוטע זַאכן הָאבן"   
 .געלעכטערַא  מײדל געזָאגט מיט

ד ַאלבערט אַײנשטײן, זיגמונד ֿפרױ דו מײנסט דעם ּפרָאֿפעסָאר"   
 ןיִיד יאױך הָאליװּוד און ברָאדװײ הָאבן ד ?ַאנדערע געלערנטע און

די רָאטשילדן נָאך  און װער שמועסט .אױסגעֿפונען און בַאהערשט
אײרָאּפע, די מָארגענטַאוס, די קוגענהײמס, די מאירס, די  אין
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ישע מַאגנַאטן אין ַאמעריקע, װָאס װילן יִיד מיט די ַאלע סלוצבערגס
ָאבער די  .װעלט, װי די ַאנטיסעמיטן טענהן בַאהערשן די

 ן הָאבן בַאהערשט די װעלטיִיד דיַאז  ניט, טײעןַאנטיסעמיטן ֿפַארש
ַא  זײ הָאבן געשיקט דער װעלט .צוריק מיט צװײ טױזנט יָארנָאך 

בעל־רחמנותדיקן גָאט, װָאס לַײדט ֿפַאר  נַײעם נעבעכדיקן גָאט, אַ 
זײ קנִיען און ַאז  ַאנטיסעמיטן ֿפַארשטײען ניט, די .דער מענטשהײט

דָאס  בלױז די נַאציס הָאבן .ִידי לַײדנדיקן צלמען זיך ֿפַאר אַ 
, װָאס יִיד בַאקומען דעם נעבעכדיקן ֿפַארשטַאנען און הָאבן ֿפַײנט

געלעבט אין אונדזער צַײט װָאלט  װָאלט יעזוס .הענגט אױֿפן צלם
אומגעברַאכט מיט  "מוטער הײליקער"מען אים צוזַאמען מיט זַײן 

ֿפונעם נַאצישן רעדַאקטָאר  שטרַײכער, דער .ן אין אױשװיץיִיד ַאלע
ּכוחות ּפרובירט  מיט ַאלעהָאט  ,"Der stuermer" װָאכנבלַאט

 .יִיד יעזוס קריסטוס איז ניט געװען קײןַאז  בַאװַײזן,

ַאֿפילו אין די ֿפילמען װַײזט מען  .ס'איז אים, ָאבער ניט געלונגען   
יעזוסן מיט זַײנע ּתלמידים און גלױביקע, װָאס זײ ַאלע זַײנען  ּתמיד
יִידן, ניט װי דעם המון מיט שּפיציקע בערד, קרומע נעז און  עןגעװ
גוטמוטיקער, ַא  ליהּפוך, זײער אױסזען איז .דָארשטיקע אױגן בלוט
װָאלטן די נַאציס דעררָאבערט  .ענלעך צו די גריכן און רױמער מער

 ן מיטן קריסטנטוםיִיד װעלט, װָאלטן זײ אומגעברַאכט די רעשט די
נַײעם ַא  נַײע קירך מיטַא  טן אױֿפגעשטעלטזײ װָאל .צוזַאמען
ַא  , נָארַא יִיד ניט קײן נעבעכדיקן, לַײדנדיקן גָאט .ָאּפגָאט נַאצישן

דער ֿפירער ַאז  עס קען זַײן, .קרעֿפטיקן ַארישן גָאט שטַארקן און
און  "גָאט"בכֿבודו ובעצמו װָאלט געװָארן דער  ַאדָאלף היטלער

 .טן געװָארן זַײנען ַאּפָאסטָאלןהימלער װָאלאון  גערינג, געבעלס
שטעלֿפַארטרעטער ֿפון יעזוסן אױף דער װעלט  דערהָאט  ַאלץדָאס 

 ס'װָאלט געװען גענוג, .ישֿפַא  געשװיגן װי ניט געװָאלט זען און
קול־קורא ַא  װאטיקַאן זָאל ַארױס מיט שטול אין רהײליקע ערדַאז 

יט צװײ זַײנע גלײביקע בלױז מ קעגן דעם ׂשטן אין בערלין צו
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ן און יִיד צענדליקער טױזנטער און "ן!יִיד טעװעטַאר" :װערטער
אין ּפױלן ַאלײן װָאלטן די  נָאר .ניט־יִידן װָאלטן זיך גערַאטעװעט

ַא  ֿפון די דרַײ מיט ןיִיד מיליָאןַא  קריסטן ָאּפגערַאטעװעט אֿפשר
דער ּפױּפסט  ֿפון װָאס הָאט .הַאלבן, װָאס הָאבן דָארט געװױנט

דעם  מיט ?מע װעט אים שיקן קײן אױשװיץַאז  ?ַאטמורא געה
 געֿפינט זיך אין אױשװיץ, הָאט "דער הײליקער ֿפָאטער"ַאז  ַאלײן,

קריסטנטום צו די העכסטע הײכן, אױב דָאס  ער געקענט דערהײבן
ַא מענטשלעכן און העכט ַאז ָאבער ַאנשטָאט .נָאך העכער ניט

ַאקע אומקומען אױף זיך מוסר־נֿפש זַײן און ט – טַאט רעליגיעזן
װי די ערשטע קריסטן אין רױם זַײנען  קידוש־השם, גענױ

שטעלֿפַארטרעטער ֿפון גָאט אין װַאטיקַאן  דערהָאט  אומגעקומען,
קריסטנטום ביז צו די נידעריקסטע טיֿפן, אױב  דערנידעריקט דָאס

  .טיֿפערנָאך  ניט

 אַ זַא שװער ָאּפגעָאטעמט און ַארױסגעלָאזטהָאט  מײדלדָאס    
  .ישלעך קען ניט זַײןיִיד , װָאס מער"אױ" ישןיִיד

 "?גלױביקעַא  ַאן, דו ביסט"  

ַא  װען איך בין געװען .אֿפשר, ָאבער איך ּפרַאקטיקיר ניט"   
מיטנעמען אין דער מָאל  מײדל ֿפלעגט מיך די בָאבע ָאֿפט קלײן
מַאמע בַאטרעט זעלטן די שװעל ֿפון דער קירך, בעיקר  מַײן .קירך
אין דער הײליקער װָאך מיט איר מָאל  און טײל די װַײנַאכטן אין

ַא  ֿפרַײדענקער,ַא  מַײן טַאטע איז בכלל .מוטער, מַײן בָאבע
זי אים הָאט  – "?גלױביקערַא  ביסט און דו .ליבערַאלער מענטש

 .געֿפרעגט

װער ס'איז געװען אין אױשװיץ קען מער ניט זַײן קײן "   
יש יִינגל, יִיד רעליגיעזַא  יך געװעןאין דער הײם בין א .גלױביקער

דָארט, אין אױשװיץ, איז  .עלטערן און אורעלטערן גענױ װי מַײנע
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הָאב  איך .װי מַײן גוף, ֿפַארניכטעט געװָארן מַײן גלױבן, גענױ
 ".אױגן געזען גָאט ַאלס נַאצי דָארט מיט מַײנע אײגענע

װָאלט ױ װי זי ַאז מײדל,דָאס  ֿפרעג געטָאןהָאט ַא  – "?װָאס"   
 .דערהערט זַײנע װערטער ניט

 נַאצי! ָאדער ֿפַארשװּונדןַא  יָא, אין אױשװיץ איז גָאט געװען"   
 .ן צוזַאמעןיִיד געװָארן מיטן רױך ֿפון דער קרעמַאטָאריע מיט ַאלע

 .ן, װָאס לעבן הַײנט, זַײנען אומגעקומען אין אױשװיץיִיד די אױך
 ".מען ערשט זען מיט דורות שּפעטער װעטדָאס 

קוק געטָאן אױף ַא  מײדל געשװיגן, דערנָאךהָאט דָאס  ַא רגע   
 .זײגערל און זיך הַאסטיק אױֿפגעהױבן איר

מָארגן אין  .זַײ מיר מוחל, ס'איז שּפעט, איך מוז ַאהײם גײן"   
 ".װיכטיקע לעקציע אין אוניװערסיטעטַא  איךהָאב  ֿפרי דער

 .און ַארױסגעקוקטדער קלָאון איז צוגעגַאנגען צום ֿפענצטער    

 אַ ַאז אין דרױסן איז .ַאן, איך בעט דיך, בלַײב דָא נעכטיקן"   
 ".הונט ַארױסצולָאזןַא  ס'איז ַאן עֿבירה ַאֿפילוַאז  זַאװערוכע,

 מײדל איז געבליבן געּפלעֿפט ֿפונעם ֿפָארשלַאג און אַ דָאס    
 .זי ַארומגענומעןהָאט  װַארעמקײט

 און איך װעל – ער געזָאגט,הָאט  – דו װעסט שלָאֿפן אין בעט,"   
 ".מיר אױסבעטן אױֿפן דיל

 ".איך װעל שלָאֿפן אױֿפן דיל – זי זיך געװערט,הָאט  – נײן,"   

 ַאן, אױב דו הָאסט חשק קענסטו דיר .זעןנָאך  גוט, מיר װעלן"   
ַא  ך אוןעֿפרישן הַאנטַא  אין בָאדצימער הָאסטו .בָאדַא  מַאכן

 ".ּפיזשַאמע זױבערע
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װען ַאן איז ַארױסגעגַאנגען ֿפונעם בָאדצימער איז ער שױן    
 .אױֿפן דיל געלעגן

און ַארַײן  קריך .בעטדָאס  איצט איבערגעצױגןכ'הָאב  ַאן,"   
 ".גוטע נַאכטַא  .אױס די ליכט לעש

 בײדע הָאבן זיך געדרײט אױף די געלעגערס און ניט געקענט   
 .איר װַארעמע הַאנט ער דערֿפילטַא מָאל הָאט  מיט .אַײנשלָאֿפן

 .ױ געלעגן, הַאלטנדיק זיך בַײ די הענטַאז זַײנען זײ לַאנג   

 ".ַאן, דערצײל מיר װעגן זיך"   

 ".ניט װָאס צו דערצײלןהָאב  איך"   

 ".װָאס צו דערצײלןהָאט  דערצײל, יעדער אײנער"   

ַא  איך בין געבױרן געװָארן אין בָאסטָאן אין .גוט"   
מַײן טַאטנס משּפחה שטַאמט ֿפון די ערשטע  .יענקי־ֿפַאמיליע

די הָאלענדער, װָאס הָאבן  – מַאמעס זַײט, ֿפון דער .ּפיליגרימען
הָאט נָאך  מיט דורות צוריק, װען ניו־יָארק עמיגרירט קײן ַאמעריקע

בַאװּוסטער ַא  מַײן טַאטע איז .געהײסן ניו־ַאמסטערדַאם
יטָאלן אין ניו־יָארק, שפּ  הַארץ־כירורג אין אײנעם ֿפון די גרעסטע

 .העלֿפט אים ַארױס קרַאנקן־שװעסטער אוןַא  און מַײן מַאמע איז
דיר שױן  איך בין זײער אײנציקע טָאכטער, און װי איך הָאב
איז  דָאס .דערצײלט, שטודיר איך אינעם קָאלובליַא־אוניװערסיטעט

 .עּפעס ֿפַארגעסןכ'הָאב  יָא, .צו דערצײלןהָאב  ַאלץ, װָאס איך
 ישעיִיד איך זיך בַאקענט מיטהָאב  ינעם קָאלומביַא־אוניװערסיטעטא

געהערט װעגן מָאל  ערשטעדָאס  איךהָאב  סטודענטן און ֿפון זײ
 .הָאלָאקָאסט דעם

 .ער געזָאגטהָאט  – ,"אינטערעסַאנט"   
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און שױן איז זי געװען אין זַײן געלעגער אױֿפן דיל  – ?באמת"   
הָאב  דיך ליב, איךהָאב  איך – ן,אים בַאשיט מיט הײסע קוש און

 .זי געהַאלטן אין אײן שעּפטשעןהָאט  –, "דיך ליב

ער איר הָאט  – דיך שטַארק ליב,הָאב  אױך איך"   
ער זיך ֿפַארהַאקט און הָאט  דאָ  – "...בערָא – ,צוריקגעשושקעט

 .געשװיגן

  .געֿפרעגט מײדל נערװעזהָאט דָאס  – "?ָאבער"װָאס איז דער "   

  .ניט געענטֿפערט הָאט ער   

דָאס  – "?ָאבער"איך בעט דיך, זָאג מיר, װָאס הײסט דער "   
 .הָאט זיך צעװײנט מײדל

 :זי געצערטלט, געװישט די טרערן און צו איר געזָאגטהָאט  ער   

 דיךהָאב  איךַאז  דו זָאלסט װיסן,ַאז  מַײן טַײערע ַאן, איך װיל,"   
מע  .קַאליקעַא  אױשװיץשטַארק ליב, ָאבער איך בין ַארױס ֿפון 

איך בין מער  .אױף מיר דָארטן געמַאכט רַאסן־עקסּפערימענטן הָאט
 ."מַאן ניט קײן

לשון, ָאבער דָאס  אױֿפגעציטערט און ֿפַארלױרןהָאט  מײדלדָאס    
 :ַא רגע איז זי צו זיך געקומען און געזָאגט אין

דו דַארֿפסט נָאר  .מַאן, ַאן עכסטער מַאןַא  דו ביסט"   
 ".הילף מעדיצינישע

מען ּפרובירט מיר צו הָאט  דער בַאֿפרַײונגנָאך  ליבע ַאן,"   
מיך הָאט  רַײכע ֿפַאמיליע ֿפון ַאנטװערּפען, װָאס אַ  .העלֿפן

ֿפַארמעגן ַא  אַײנגעלײגט װעלטן און אױסגעגעבן ַאדָאּפטירט הָאט
ן הָאבן מיך געשלעּפט איבער גַאנץ אײרָאּפע, ֿפו זײ .מיר צו העלֿפן

 ֿפַארשידענעאיך בין געלעגן אין  .צװײטן אײן ּפרָאֿפעסָאר צו אַ 
אין  .שמערצןַאז כ'הָאב  בַאקלָאגט, זיךהָאב  שּפיטָאלן, װַײל איך
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געװען ֿפַאר מַײנע ַאדָאּפטירטע  סּפעציַאליסט מגלההָאט ַא  ּפַאריז
װָאס צו טָאן און װען כ'װעל  צום בַאדױערן איז ניטאָ ַאז  עלטערן,

דָאס  הָאב, ָאבער, שױן איך .ֿפילןדָאס  קסן װעל איךאונטערװאַ 
די יִינגלעך  .קינדערהײם געװען אין אַ נָאך  געֿפילט, װען כ'בין

שּפילן, בַײ װעמען  ֿפלעגן ַארױסנעמען זײער געשלעכט און זיך
ניט ּפַאסירט און מָאל  קײןהָאט דָאס  בַײ מיר .ס'װעט ֿפרִיער שטײן

קײן מַאן און  איך בין ניטַאז  כט,די יִינגלעך הָאבן ֿפון מיר געלאַ 
 ".טומטום"מיך גערוֿפן 

מיר  – זי געענטֿפערט,הָאט  – ַאמעריקע איז ניט אײרָאּפע,"   
דָא ַאז  איך בין זיכער, .די בעסטע דָאקטױרים אין דער װעלט הָאבן

אױב דו ביסט מסּכים װעל איך איבעררעדן  .דיר העלֿפן װעט מען
בַארימטער הַארץ־כירורג און ער ַא  ךער איז דאָ , מיט מַײן טַאטן

 ".ֿפַאר ַאלע מינים קרַאנקהַײטן סך סּפעציַאליסטןַא  קען

 יעדן טָאג מוז איך .עמעצער קען מיר העלֿפןַאז  איך גלײב ניט,"   
 ".מעדיקַאמענטן קעגן שמערצן ֿפַארשידענענעמען 

 װי – מײדל געזָאגט,הָאט דָאס  – דו זָאלסט װיסן,ַאז  איך װיל,"   
 איםהָאט  און זי – ,עס זָאל ניט זַײן, װעל איך דיך ּתמיד ליב הָאבן

ָאבער איך בעט דיך, מַײן  – װידער בַאשיט מיט הײסע קושן,
 "?זָאג מיר שױן װי דו הײסט, טַײערער

 ".אין קורצן װעסטו װיסן"   

 "?ֿפַאר װָאס אין קורצן און ניט איצט"   

טעג װעסטו װיסן מַײן  אין געצײלטעַאז  איך זָאג דיר צו,"   
  ".נָאמען

 די ערשטע איז .קײן סך איז זײ ניט געבליבן צו שלָאֿפן
 ער איז איר .מײדל און איז ַארױס ֿפון שטובדָאס  אױֿפגעשטַאנען

    –, נָאכגעלָאֿפן און זי גערוֿפן בעת זי איז ַארָאּפ ֿפון די טרעפּ 
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 בעט דיך אין אַ איך ֿפַאר .ַאן, הַײנט אין ָאװנט װיל איך דיך זען"
 ".רעסטָארַאן אױף ָאװנטברױט

מיט צװײ שעה שּפעטער איז ער שױן געזעסן, װי שטענדיק,    
הָאט  ס'איז געװען ֿפרָאסטיק און לױטער, די זון .טרעפּ  אױף די
 .געשַײנט

קרַאצערס איז געשטַאנען שטָאלץ אין ־ןניו־יָארק מיט זַײנע װָאלק   
רַאשקעס, הָאבן זיך געאַײלט די מענטשן, װי מו .ּפרַאכט איר

אין די  – ֿפרִיער,נָאך  טײל, .ַארבעט דער שװַײגנדיק צו
צוכַאּפן אױף דער גיך דעם ַארַײנ ּכדי, בַאלױכטענע רעסטָארַאנען

ַא  דער קלָאון ֿפַארשװּונדן אױף ַארום הַאלבן טָאג איז .ֿפרישטיק
װען  .קַאטביורָא בַײ ַאן ַאדװאָ  ער איז געזעסן אין אַ  .לענגערע צַײט

װי  .מײדל אױף אים געװַארט שױן דָאסהָאט  ער איז צוריקגעקומען,
און  .ַארױסגערעדט קײן װָארט ער צו איר ניטהָאט  געװײנטלעך

ָאנגעטָאן עלעגַאנט און זעט  זי איזַאז  ער בַאמערקט,הָאט  דָאך
 .אױס שענער װי שטענדיק

 רימטסטעבַײ נַאכט זַײנען זײ געזעסן אין אײנעם ֿפון די באַ    
ֿפון  "איסט־זַײט"ֿפרַאצײזישע רעסטָארַאנען אױף דער הױכער 

, בַײ "aux chandelles"און געגעסן װעטשערע  מַאנהעטען
 filet"בַאשטעלט בַײם קעלנער הָאט  מײדל װען דָאס .ליכטלעך

mignion",  ֿפלעשל ַא  אױך" :צוגעגעבן ערהָאט"Muton 

Rotchild"  ער ַאז  דערהערט,הָאט  װען זי .1938ֿפון יָאר
 –, צום קעלנער זי זיך ָאנגערוֿפןהָאט sol meunier" "בַאשטעלט 

 ."sol meunierאױך ֿפַאר מיר די זעלבע ּפיש, "

, דו הָאסט ליב ֿפלײשַאז  – ער זי געֿפרעגט,הָאט  – ?ֿפַאר װָאס"   
 ".עס ֿפלײש
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זעלבע דָאס  איך װעל עסן – זי זיך ֿפַארעקשנט,הָאט  – נײן,"   
 ".וד װָאס

 ברענגט דָאס – ער געזָאגט צום קעלנער,הָאט  – ױ,ַאז אױב"   
ן צװײ גלעזלעך װַײסן װַײנָאך  בַאשטעלטע ֿפלעשל װַײן מיט

"Emerald Riesling". 

    –, ער צו איר געזָאגטהָאט  װען דער קעלנער איז ַאװעק   
 ".זינט אױשװיץ עס איך ניט קײן ֿפלײש"

ן ֿפַארכַאּפט און געֿפילט װי מײדל איז געװען אין גַאנצדָאס    
זיך געװּונדערט װי ֿפרײלעך און הָאט  זי .אים ליבהָאט  זי שטַארק

ױ ֿפיל הָאט ַאז מענטש, װָאסַא  מענטש קען זַײן, לוסטיק דער
זי געברָאכן ַאלע ַא מָאל הָאט  מיט .מיטגעמַאכט אין לעבן

זי איז  .רעסטָארַאנען ַא סָארטַאז ָאנגענומענע מַאנירן ֿפון
די ַאז  געקושט, רגעלָאֿפן צו אים און אים געהַאלדזט אוןאיבע

געזעסן  זײ בײדע זַײנען .געסט ַארום הָאבן זיך אומגעקוקט
איר  ער הָאט .װעטשערע דיַארומגענומען, ֿפַארליבט, און געגעסן 

 קָאמישע עּפיזָאדן ֿפון זַײן קלָאונישער ֿפַארשידענעדערצײלט 
 .קַאריערע

 ױַאז געטרָאטן אין ברָאדװײ, בין איך געװעןאױפֿ הָאב  װען איך"   
 בַארימטןַא  בַאשלָאסן צו בַאזוכןַאז כ'הָאב  שטַארק צוגעלײגט,

 .ניט געװּוסט װער איך ביןהָאט  ערַאז  ֿפַארשטײט זיך, .ּפסיכָאלָאג
דָאס  ס'ֿפעלט מירַאז  הָאט מיר געגעבן צו ֿפַארשטײן, ער

שױן כ'הָאב  װען .עצות ֿפַארשידענעמיר געגעבן  ׂשימחת־החײם און
ער מיר געגעבן די הָאט  ַארױסגײן ֿפון זַײן קַאבינעט געהַאלטן בַײ
גײ זען דעם  – ער צו מיר געזָאגט,הָאט  ‒ ,Sir :בעסטע עצה

ַא  װָאס טרעט אױף אין ברָאדװײ, דעמָאלט װעסטו, שטומען קלָאון
 ".עס ֿפעלט דיר װָאסדָאס  סך לַאכן,
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ַאז  ַא הילכיקן געלעכטער,זַא אױסגעשָאסן מיטהָאט  מײדלדָאס    
געסט ַארום הָאבן זיך װידער אױף זײ אומגעקוקט מיט ערנסטע  די

 .ּפנימער

ױ גוט און שרַײב מיר ַאז זַײ – ער צו איר געזָאגט,הָאט  – ַאן,"   
 – דַײן ֿפַאמיליע־נָאמען מיטן ַאדרעס און טעלעֿפָאן־נומער, אױף

 ".בלַײֿפעדערַא  ל מיטנָאטיצן־ביכַא  ער ַארױסגענומען דערבַײ הָאט

 אױך דוַאז  י,ַאָאבער בּתנ – זי אים געענטֿפערט,הָאט  – יָא,"   
 ".װעסט מיר זָאגן דַײן נָאמען

 ַאז דיר שױן צוגעזָאגט,הָאב  איך – ער זיך געבעטן,הָאט  – ַאן,"   
ַאן  .ביסל געדולדהָאב ַא  אין קורצן װעסטו װיסן מַײן נָאמען,

דו הָאסט  – ביכל,־ץנט אינעם נָאניער איבערגעלײעהָאט  –, קָאנװײ
 "?דו װױנסט לעבן אוניװערסיטעט .עכטן יענקי־נָאמען באמת ַאן

 ".צװײ סטודענטקעס אין דער זעלבער װױנונגנָאך  יָא, מיט"   

הָאט  ער .נַאכטקלובַא  איןַארַײן  צַײט זַײנען זײמָאל נָאכן   
נג ֿפון ֿפָארשטעלוַא  און זײ הָאבן געזען רשַאמּפַאניע בַאשטעלט

זיך ֿפלינק הָאט  קַארליק, װָאסַא  ּפַאיַאץַא  מיט נַאקעטע מײדלעך
די ַאטמָאסֿפער  .לַאנגע ֿפיס ֿפון די טענצערינס געדרײט צװישן די

מײדל איז אױף אים דָאס  .װילדעַא  ּכמעט, ֿפרַײעַא  דָא איז געװען
אַײז  עםגעצערטלט און געזוּפט ד געזעסן הַאלב בגילוֿפין, אים

זי הָאט  זיך צעטַאנצט, װען די געסט הָאבן .רשַאמּפַאניעקַאלטע 
איבעררַאשונג איז ער  צו איר .אים צוגעצױגן צו דער עסטרַאדע

הָאבן זיך  די געסטַאז  ַא װּונדערלעכער טענצער,ַאז געװען
 ַאהײם זַײנען זײ .צוגעקוקט װי זײ טַאנצן, און זײ ַאּפלָאדירט

  .זי צוגעֿפירט צו איר װױנונג ערהָאט  קודם .טַאקסיַא  געֿפָארן מיט

זיך קױם געהַאלטן אױף די ֿפיס ֿפון צו הָאט  מײדל, װָאס דָאס   
זי װיל די נַאכט ַאז  הָאט זיך געהַאלטן אין אײן בעטן,, ןעֿפיל טרינק
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 װָאס ער ,דָאס ...איר געענטֿפערטהָאט  ער .ֿפַארברענגען מיט אים
 ...געענטֿפערט אירהָאט 

ער זיך איבערגעטָאן אין הָאט  הײם געקומעןװי נָאר ער איז אַ    
זיך ַאװעקגעזעצט הָאט  ער .קלָאונישע בגדים און זיך גרימירט זַײנע

 :און ָאנגעהױבן שרַײבן צום טיש

לעבן צו דָאס  בַאשלָאסן זיךהָאב  איך .מַײן טַײערע ליבע ַאן"   
גענױ װי מַײנע טַײערסטע זַײנען  איך װיל אומקומען .נעמען

 .ֿפַארגַאזט און ֿפַארברענט צו װערן –, אין אױשװיץ אומגעקומען
ַא  ֿפַארזיגלטן קָאנװערט מיט אונטערן בריװ װעסטו געֿפינען אַ 

ַאלץ װָאס איך ֿפַארמָאג  .צװאה, װי אױך ַאלע מַײנע דָאקומענטן
איך בין זיכער, מַײן  .געהערט צו דיר, בעיקר געלט אין צװײ בענק

ַאז דעם ֿפַארגַאזטן , רן מַײן בקשהדו װעסט אױסֿפיַאז  טַײערינקע,
  .קערּפער מַײנעם זָאל מען לָאזן קרעמירן

 װען דו װעסט זַײן ֿפרַײ ֿפון די לימודים זָאלסטו ֿפָארן קײן   
ױ װי מע ַאז אױשװיץ־בירקענַאו און דָארט צעזײען מַײנע ַאשעס,

איך דַאנק דיר, מַײן  .צעזײט די ַאשעס ֿפון מַײנע טַײערסטע הָאט
 !ַאדיע .לעבן זַײ מצליח אין דַײן אױֿפגײענדיקן .ע ַאןליב

 ".דַײן גֿבריאל זָאנענשַײן   

ֿפלַאש װיסקי, אױֿפגעמַאכט דעם גַאז ַא  אױסגעטרונקעןהָאט  ער   
 און אים טיף נגדער קיך, ַארױסגעצױגן דעם שלאַ  ֿפון

 .הַאלדז ַארַײן געשטוּפט איןַארַײנ

ן מודיע געװען מיט גרױסע צו מָארגנס הָאבן ַאלע צַײטונגע   
  :אותיות

ניו־יָארק בײגט  .זיך אומגעברַאכטהָאט  דער קלָאון ֿפון אױשװיץ"
  ֿפון אױשװיץ, דעם קָאּפ ֿפַאר דעם װּונדערלעכן, שװַײגנדיקן קלָאון

אונדזערע  געברַאכט איןַארַײנ ױ ֿפיל ֿפרײלעכקַײטהָאט ַאז װָאס
 ".הערצער
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 7ןַײז
 
 
 

 דעראין זעקס ביל מעמימָאדראַ 
 
 

 :לטןגעשטאַ 

 חורבן ןוֿפרענער ָאגעוו־מימיקער, ניצולָאנטאַ ּפַא  – ֿביעק

ֿפון לט געשטאַ ַא  גער,לאַ ־ציענצענטראַ ָאזינגערין אין ק – לינקאַ האַ 
 דעם עֿבר                                  

 
 .רקָאי־ָאר אין ניוֿפקציע קומט די אַ 

טן אין דעם לגלען די געשטאַ ָאָארשטעלונג ווֿפון דער ֿפרלויף אַ ֿפאין 
ער ֿביֿבָא־לגערן און אין דער תּ לאַ ־ציענצענטראַ ָאר, צו די קֿבע

 אין יךוווי ארן, ָאציקער יֿפוֿפנהייב ָאטישער סטודיע אין מאַ דראַ 
 .טֿפדער צוקונ

 
 
 
 

 

 

 

                                                 

 7
 םרהֿבון  מיכאל בן־אֿפ   
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 דָאס ליד ֿפון הערשעלע

 ,זשע קומט עס מירווָאס  ראַ ֿפט, גאָ  ,אוי

 ,רליראַ ֿפזין כ'ַא  ןלעבן אָ דָאס 
 ,ןּפַײ ןַײמ ן ַא גרענעץ איזז אָ אַ 

 .ןַײן חלום זַײרנישט וועט מצו גאָ 

 ַײֿפרדער  ָאךר איך נעאוי, ווי ג
 ,ַײס  נָאֿפון ד נד און ליבעַײרֿפמיט 

 ּפ  די טרערן,ָאף און גלייב, וויש  ָאאיך ה
 .ך ליכטיק ווערןָאן לעבן נַײס'וועט מ זאַ 

 ,רטיילן ברויטאַ ֿפנען צום אַ מיר הָאבן לעדערמ

 ,נויט־ןּפזונען טיילן מאַ ֿפובן קאַ ָאמיר ה

 רקן אויסציילן די רייען, דון מאַ בן אַ ָאמיר ה
 .ווייען־און־ָאךצעטלערס אין זייער און היטן די קאַ 

 ,יעדע  שעהנט  אַ מענדאַ ָאק־גערל ס'צילט  דער לאַ ַײוו
 ,ל אויסזען שיין און קלָארָאז יִיד דער
 קן די נערווןרויִ באַ 

 .נסערווןָאכן קון אונדז מאַ ֿפביז מען וועט 
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 בילדט ערש

ון ֿפאויף דער בינע  .רקָאי־נטָאמימיקער אין ניואַ פּ ַא  וןֿפסטודיע  אַ 
ַא  ט אוןראַ אַ פּ אַ ־ָאדיראַ ַא  קליין טישל מיטַא  שטול אוןַא  – לינקס
 .ָאןֿפטעלע

רשיידענע אַ ֿפהענגער מיט ַא  – ון לינקסֿפ – סצעניוםָארן פּ ֿפאוי
ן וֿפסטיומען ָאהוט, ק־רויעןֿפנטער ן עלעגאַ אַ  :און רעקוויזיט בגדים
ן ריק, אַ אַ פּ ַא  נצע,וואַ ַא  שטעקן,ַא  קעט,זשאַ ַא  לין,פּ רלי טשאַ טשאַ 

 .גענוצטער הוטפּ ָא

שטול ַא  אויף ֿברן זיצט יעקָאזשעקטָארכטן אויף די פּ ַײווען עס ל
לן און צום סוף נאַ ט די קאַ ַײער ב .קעגנאיבער דער טעלעוויזיע

ער ד .ילםֿפֿפישן גראַ ָאָארנפּ ַא  ר אויףָאן דעם טעלעוויזָאשטעלט ער 
 .בלַײס טרָאהייבט אויף ד ֿביעק .ָאן קלינגטֿפטעלע

 ?ָאלהאַ  :ֿביעק

 :ון הילכערֿפ ָארירעסאַ ון דעם אימפּ ֿפ םשטידי 

 Jacob ַר דיר קיין גוטע אַ ֿפב נישט ָאאיך ה .רקדויער שטאַ , איך בא
איז  "מַאלּפע ע, מענטש,לפּ מאַ "גמענט ראַ ֿפן ַײד .ורותׂשב
ס ָאוו ן,ָאשינגטוואַ  מיסיע איןָארן דורך דער קָאן געווֿפרָאגעוופּ ָא

סט ֿפרדו דאַ  .ון דער שואהֿפטעוועטע טיקט זיך מיט געראַ ֿפשעבאַ 
זונדערס די וויכטיקע באַ  ...םובליקוס פּ ָאדַאז  רשטיין,אַ ֿפ
ון די ֿפרעזידענט דער פּ  :ילשפּ ַײטן, ווי צום בַײערזענלעכקפּ 
נטע קריסטלעכע קאַ רימטע רבנים, באַ באַ  טן,ראייניקטע שטאַ אַ ֿפ
זן אויף דער ַײדו קענסט נישט וו ...ןרסטאַ ־דליוווּ ָאסטלעכע, הַײג

 .רקערטאַ ֿפמענטש און ַא  נדלט זיך איןרוואַ אַ ֿפ מַאלּפע ַא בינע, ווי
רונג אַ ֿפדער־ן לעבנסַײון דֿפגמענט קומט ראַ ֿפדער ַאז  רשטיי,אַ ֿפאיך 

רשטיין דעם אַ ֿפסט ֿפרדו דאַ  ...רגעלאַ ־ציענצענטראַ ָאאין ק
 ?ןָאל מען טָאָאס זוו ...רֿפָארזיצע
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גמענט איז ראַ ֿפדער  – צווייטנס .יםלוט מסכּ ָאבסאיך בין מיט אים אַ 
לט ערזענלעך האַ ס פּ ָאוו ֿפילו איך,אַ ַאז  עסימיסטיש,ן אמת פּ אויף אַ 

ג מיר, ָאז ...טסטערַײגלדיק באַ געוואַ ַאזוי  ון, בין נישטֿפאיך דער
לץ אין די ַא  ילןלסטו נישט שפּ ָאיל, זשפּ ַײס, צום בָאר וואַ ֿפ

אין  ...?הערסט מיך דו .ן זייער געלונגעןַײקען זדָאס  ?גערןלאַ 
ך ָאאון ווען דו גיסט נ ,כןכט צו מאַ ַײנץ לגַאס ָאמימע איז דָאנטאַ פּ 
ס זייער גוט ָאלט דָאוו ,נגלינגרצקינצלעריי, דזשאַ ביסל שוואַ ַא  צו
 גיב .רע סחורהנגבאַ גאַ ַא  ס איזָאד .ם עולםַײָארן בונגענומען געוָא

וועט  ַארבעט קייןַאז  רזיכער דיך,אַ ֿפוועגן דעם און איך  ַא טרַאכט
ע, לפּ מאַ "ון דער ֿפ ַארויס ז זיךָא, לJacobהער,  .עלןֿפדיר נישט 

 !ַײב .מיר מוחל ַײז ".מַאלּפע מענטש,

ַא  רטָא ןֿפבט שטיין אויַײבל און בלַײס טרָאד פּ ָארזט אַ ָאל ֿביעק
ער  .פּ ָאזבענג איבערן קַא  טפּ לט געכאַ ָאווי ער וו ,צעטומלטער

ער  .קע שריט הין און צוריק איבער דער בינענט אייניאַ שפּ 
ער הייבט  .פּ ָאסצעניום און שטעלט זיך ָארדערנעענטערט זיך צום פּ 

נגען לוצעם דערהערן זיך קלאַ פּ  .מעלעך די אויגן צום עולםאַ אויף פּ 
רקער און עטער שטאַ צו ערשט שטיל און שפּ  .ויקפּ ַא  וןֿפ

ט זיך אויסשליסלעך נצענטרירָאט זיך און קַײדי ליכט ב .רקערשטאַ 
 ַא ליע איןָאוואַ פּ ־ליעָאוואַ נדלט זיך פּ רוואַ אַ ֿפ ֿביעק .ןֿבאויף יעק

אין  "מַאלּפע ע, מענטש,לפּ מאַ "גמענט ראַ ֿפילט דעם און שפּ  מַאלּפע
גמענט קערט זיך ראַ ֿפרענדיקן דעם אַ ֿפכן ָאנ .מינוט ַײון דרֿפמשך 

צט זיך זע ֿביעק .נדערדיקן צושטאַ ריִ ֿפם אום די ליכט צום נגזאַ לאַ 
ביסל ַא  ובליקוםן פּ ֿפן שטול, ער קוקט אויֿפמידער אויַא  וועקאַ 

 .נישָאאיר

ט מורא צו ָא, מען הָאי ׃שמעגענומען אויף דער טאַ ֿפס קול, אויֿביעק
 חדנים! פּ  ?שר איז דער עולם גערעכטֿפא .כןזען ַאזעלכע זאַ 
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ן ַײער גיט ַא קוק אויף ז ".ריוםקוואַ אַ "מימע ָאנטאַ כט ַא פּ מאַ  יעקֿב
נצט זיך אויף ער צעטאַ  .ָאדיֿפן דעם ראַ ָאכט ־זייגערל און מאַ נטהאַ 

וועק ון קוישל טרויבן און זעצט זיך אַ ֿפ דער מוזיק, און נעמט ַארויס
 .שטול ֿפןאוי

 .רקָאי־, ניו.W.K.- V.Sנציע ־סטאַ ָאדיאיר הערט די ראַ  :יקרספּ ־עסַײנ
  .ןָאנסעס־בולעטין פון רוי דזשאַ ַײאיר הערט דעם נ

ֿפע איז מיט אייניקע ָאסטרטאַ קאַ ־רקעראַ ֿפדערלעכע ַא שוי :רקָאי־ניו
מען גיט איבער  .ָארגעקומען אויף דער ברוקלין־בריקֿפמינוט צוריק 

 .דערהרגעטע, צווישן זיי צוויי קינדער 4וועגן 
ר איז נעכטן זאַ ולער באַ ֿפנדרוקסַײן אאַ  :דליוווּ ָאה, ס־אנדשעלעסָאל
ֿפון דער  ־קליפּ ָאון ווידעֿפענונג ֿפדער דערע בעתָארגעקומען ֿפ

ר זענען געקומען זאַ צום באַ  .נאַ ָאדמאַ  – רימטער זינגעריןבאַ 
גן ַא ָאט געטרָאה נאַ ָאדמיסיס מאַ  .רןד־סטאַ וּ ליווָארימטע הבאַ 

 .נטןסקעט מיט אמתע בריליאַ ט געבליאַ ָאס הָאדורכזיכטיק קלייד, וו
ילם ַא ֿפלין־פּ ער טשאַ ַײווי מען גיט אונדז איבער איז דער נ

 .זַײרפּ ר־סקאַ ָאומען דעם קט צו באַ נדידאַ קאַ 
סן ָאשנט באַ ַײט הָארמיי הדי סערבישע אַ  :וויעסלאַ ָאיוגָא, עוויִ ראַ סאַ 
מען טיילט מיט  .ָאוועיִ ראַ ט סאַ ָארטילעריע די שטון שווערער אַ ֿפ

נדיקטע צווישן דער רוווּ אַ ֿפוועגן צענדליקער דערהרגעטע און 
 .טָאון דער שטֿפֿפעלקערונגג באַ 

ס עסן און ָאד פּ ָאשטעלט  ֿביעקבנון (אין דרום־ל :מיטעלער מיזרח
ון ֿפָאזיציעס סן פּ ָאשוחות באַ ראל־כּ ׂשבן די יָאה הערט זיך צו)

סן אויף ָאטיושע־שקציע אויף דער סעריע קאַ חיזבאללא ווי ַא רעאַ 
לן גיבן איבער לבנונישע קוואַ  .שמונה אין גליל־ט קריתָאדער שט

  .נדיקטערוווּ אַ ֿפוועגן איין דערהרגעטן און צוויי 

גייט  ָאדידער ראַ  .עסַײרענדיקן די נאַ ֿפון ֿפל הערט ַא סיגנאַ  מען
 .מעריבער אויף רעקלאַ אַ 
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 ".ָאלגֿפדער"ון ֿפט נאַ ָאטראַ ערן פּ אונט טרַאנסלירטעס ווערן ַײדי נ

ריקן! אויב אַ ליך און אויס פּ אויס פּ  .אין לעבן "ָאלגֿפדער" :יקערספּ 
 ן!ֿפהעלוועט דיר  "ָאלגֿפדער"רג זיך נישט! ָאז –ליך פּ ַא  סטָאדו ה

נע ַײעם מענטש! דַײנַא  כןון דיר מאַ ֿפס וועט ָאינדונג, ווֿפע דערַײנַא 
רויען וועלן דיר ֿפנדערע אויגן! נד וועלן אויף דיר קוקן מיט אַ ַײרֿפ
נצן נע קינדער וועלן דיך אין גאַ ַײב און דַײן ווַײיס! דֿפלן צו די אַ ֿפ
ליך! נשמירן דעם פּ ָא –ן ָאסטו טֿפרך דאַ צן! איין זאַ שאַ פּ ָאנדערש אַ 

 "ָאלגֿפדער"לעשעלע ֿפנדערון דעם וווּ ֿפדוקט ָארל! מיטן פּ ָאאיין מ
ַא  ר איןָאקסן דיר אויס געדיכטע המענט וואַ ָאאון אין איין מ

טשעק ־נקבאַ ַא  נטַײך הָאנ ַארויס שיק ...ערעכטיקער שעוועליורפּ 
רק ָאי־רק, ניוָאי־ניו 0021קעסטל ־ָאסטן פּ ֿפאוי 99$ון ֿפסומע ַא  אויף

1130286.  

יגל און ס שטייט לעבן דעם שפּ ָאלעשעלע, ווֿפס ָאט דפּ כאַ  ֿביעק
ל ָאמַא  מיט .ן ברוסטַײאון איבער ז פּ ָאס אויף איבערן קָאהייבט ד

עס הערט זיך  .געדיכטע שעוועליורעַא  פּ ָאן קַײזט זיך אויף זַײוובאַ 
 .ון הענדעלֿפ "הללויה"ון ֿפנג ס געזאַ ָאד

ך ַײהעטן לייגט אנאין מאַ  "ריזיעןאַ פּ ־לאַ "ל קאַ ָאל־כטער נאַ ַײדער נ
און אויף  ."רטקאַ  לאַ אַ "זישע קיך ײנצראַ ֿפסיקע ן ערשטקלאַ ָאר אַ ֿפ

זעל דעמואַ ן, מאַ ינטע און סעקסועלע זינגערדי עלעגאַ  – טדעסער
רימטן ון באַ ֿפרק ָאי־נגעקומען קיין ניוָאס ָאר ווָאס איז נָאל, ווָאניק
 ץ לויטןלאַ פּ ַא  שטעלבאַ  ."רוזש־מולען"ל אַ קָאל־כטריזער נאַ אַ פּ 

 .לָאזעל ניקדעמואַ מאַ  ,לאַ אַ וווּ  . 9832־8732־212נומער ־ָאןֿפטעלע
ן און ָאטוט אים  ר,ון הענגעֿפדעם הוט  פּ ָארנעמט אַ  ֿביעק .מוזיק
רענדיקט זיך הערט אַ ֿפדי מוזיק  ןווע .לָאזעל ניקדעמואַ ילט מאַ שפּ 

 .וועק דעם הוטדערט אַ ַײשל ֿביעק .דיסמענטןָאלפּ מען אַ 

ר ָאט זיך נָאל הָאיטשפּ ער טריוואַ ער פּ ַײנַא  ."גדיא־חד" :יקערספּ 
ר ָאֿפעסָאררימטן פּ באַ ־נהעטן, מיטן וועלטכט אין מאַ געמאַ ֿפס אויָאוו
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איר  .ציעסעראַ פּ ָא־רט בויךָאלע סליסט אויף אַ עציאַ ספּ  ָאד,טסַײוו
 :"גדיא־חד"ל ָאיטָאניש מיטן שפּ ֿפרבינדן טעלעאַ ֿפקענט זיך 

 .7877008־212דער ָא 77700008־1800
ציע עראַ פּ ָא־מוסטערַא  וויזיע־ָאדיאיצט דורך דער ראַ גן מיר ַײט צָא

 .ָאדסטַײֿפ' ווָאררימטן פּ ון דעם באַ ֿפירט ֿפדורכגע

ל די ָאמַא  ער מיט וועקצוזעצן הערטט בדעה זיך אַ ָאה ֿבווען יעק
דרייט זיך  ֿב! יעקָאוובראַ  !Jacob, ָאוובראַ " :יקערון ספּ ֿפ םשטי

לוצעם די ס קומט פּ נען עון וואַ ֿפנדערונג וווּ מיט באַ  טרַאכטאויס, באַ 
 בער עס הערטָא, ָאדיער שליסט אויס דעם ראַ  .יקערון ספּ ֿפ םשטי

זעצט  ֿב! יעקJacob, ָאוובראַ "יקער ון ספּ ֿפ םשטילץ די ך אַ ָאזיך נ
 .ן שטולֿפזיך צו אוי

 :ןֿבון יעקֿפ םשטירדירטע ָאדי רעק

ר אַ ֿפ –קע און טאַ  .כןבן ליב צו לאַ ָאלע הס אַ ָאס ווָאס איז דָא, דָאי
בן ָאי האודַאו ...?כטַאבן מיר נישט געלָארט הָאד ?ישטס דען נָאוו

ַא  טבן דען געהאַ ָאכט! מיר הך ווי געלאַ ָאאון נ .כטמיר געלאַ 
ט מען ָאקיין טרערן זענען מער שוין נישט געווען, הַאז  ?ברירה
 .כטגעלאַ 

 
 

 צווייט בילד

 .גערון לאַ ֿפמען הערט מוזיק  .ט זיךַײכטונג בַײלדי באַ  .לעשבעקֿפ
ון ֿפס קול ָאטן הערט מען דַײון ווֿפ .לס קינדגער אַ אין לאַ  ֿביעק
 .יש וויגלידַא יִיד זי זינגט ,בגדים־גערן אין די לאַ ָאנגעטָא .לינקאַ האַ 

 יעקֿבןוועק הינטער זי שטעלט זיך אַ  .נט אויף דער בינעַײזי דערש
 .היטל־גערלאַ ַא  ןָאאון טוט אים 
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 יד ...ןרויעֿפון די ֿפקן ראַ די באַ  .קןראַ די באַ  ...רגעדער לאַ  :ֿביעק
ט פּ ַײקנ ֿב(יעקסעלעקציע ַא  ...רטיילט זופּ אַ ֿפמען  ...עריָאטקרעמאַ 

 ...םמען נעמט אי .געזונטער)ַא  ל אויסזען וויָאקן ער זזיך אין די באַ 
אינבערג  ...טנצערָאקַא  ...ןלט מען מיך גענומעָאווען נישט אים וו

ש ויליפּ ַא  (ער זינגטהערשעלע  –ט איז ָא מוזיק)( ...רידלעֿפדער 
ן צום ָאשליסט זיך  לינקאַ האַ  "?ס קומט עס מירָאר וואַ ֿפ" :לידל
 .ביסל)ַא  זי דערנעענטערט זיך .נגגעזאַ 

כט היסטעריש) דרייט זיך אויס, ער לאַ  ֿביעק( .מיכאל דער שוטה
ַא  מיט .זופּ ַא  קומעןבן מיר באַ ָאנט הַײמען און הערן! הנע דאַ ַײמ
ב געמישט און ָאטעס, כ'הדעליקאַ ַא  עטן ביין אין מיטן! ממשֿפ

גרויסן ַא  ונעןֿפב איך געָאצום סוף ה .געזוכט און געמישט .געזוכט
ֿפל אין ָארטיצעלע קאַ פּ ַא  ֿפל אין בערלין,ָארטיצעלע קאַ פּ ַא  – אוצר

 ָאר,ֿפך ַײאשטעלט  .סקוועָאֿפל אין מָארטיצעלע קאַ פּ ַא  ן, אוןָאנדָאל
 ן, איןָאנדָאֿפל אין לָארטיצעלע קאַ פּ ַא  ינעןֿפנט געַײך הָאמ'קען נַאז 
היסטעריש געלעכטער, ַא  כט מיט(ער לאַ  .סקווע און אין בערליןָאמ

ס ָאוועק, ווגר נישט אַ ן! פּ דו, מוזלמאַ  ן)ווענדט זיך צום מוזלמאַ 
 אַ ַאז לד, מיטאַ ריע אין מיטן ווָאטנאַ , אין דער סאַ ָאעלט דיר דֿפ

 .עדן־גןַא  ך איןָאדו ביסט ד ?סטו מערֿפרס דאַ ָאוו ?טֿפגוטער לו
 ...פּ טשאַ  ...פּ טשאַ  ...רט אויבן, טשיפּ ָאייגעלעך דֿפהער זיך צו צו די 

 ...םבו ...םבו ...םבו ?עפּ ָאס עס טוט זיך איצט אין איירָאדו ווייסט, וו
 .צעטניק)צווייטן קאַ ַא  (ער ווענדט זיך צו

ון צוויי ֿפגעל ָאמ־געלָאנט נישט געגעסן קיין גַײך הָאסטו נָאה ?סָאוו
 .ס וועסטו קריגןָאך דרג זיך נישט, אויָאז ?ָארעווקעסבאייער מיט 

ר "נק דעם הער דדאַ ַא  גָאז .ן אין דער מעניוראַ אַ ֿפך ָאעס איז ד
(ווענדט זיך צום  .נק איםדאַ ַא  לץ איזאַ  .ירערֿפ־גערסט, דעם לאַ ָאר

לט אַ ה ?ס איז מיט דירָאגר, ווהעי, דו, דו שטיק פּ  ן)דריטן מוזלמאַ 
נע ליבע ַײל איצט, מַײי צו לעבן, ווַאדעס איז כּ ! ֿפיסזיך אויף די 

דער  .מעריקעון אַ ֿפסט ן גאַ ֿבחשוַא  בן מירָאמען און הערן, הדאַ 
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איך  .ן שטעטלַײון מֿפמט ער שטאַ  .ליןפּ רלי טשאַ נער טשאַ ליציאַ גאַ 
מען איז געווען ָאן נַײז .ןַײרנגען אין חדר אַ בין מיט אים געגאַ 

 .ליןפּ רלי טשאַ נט הייסט ער טשאַ ַײאון ה .לינסקיפּ שלמהלע טשאַ 
דרייט  ֿביעק ".טןַײדערנע צָאמ"ילם ֿפונעם ֿפזיך מוזיק  (עס הערט

שטעקן און ַא  נעמטנצע, וואַ ַא  הוט,ַא  נטל,מאַ ַא  ןָאזיך אויס , טוט 
ון ֿפגמענט ראַ ֿפַא  ער גיט .ליןפּ ווענדט זיך צום עולם ווי טשאַ 

ווען ער  .ןנעליפּ ילט היטלערן און ווידער טשאַ ער שפּ  .ןנעליפּ טשאַ 
לט אַ ֿפער  .ס)ָאשַא  הערט מען –גן רנייאַ ֿפם ַײלט זיך בהאַ 
ון ֿפלע סימנים אַ  פּ ָארנעמט אַ  ,די צונג ַארויס (שטעקט .מעלעךאַ פּ 

 .קינד)ַא  נדלט זיך ווידער איןרוואַ אַ ֿפלין און  פּ טשאַ 

 ג מיר צו,ָאאיך ז .לינעןפּ רלי טשאַ ט דערהרגעט טשאַ ָאמען ה :ֿביעק
 .לינעןפּ שאַ ילן טמיד שפּ בן לעבן וועל איך תּ ַײאויב איך וועל בלַאז 

 ון דער בינע און זינגטֿפדערנעענטערט זיך צום צענטער  לינקאַ האַ 
 ך איןָאויליש און דערנגער, קודם אין פּ טיריש לידל וועגן לאַ סאַ ַא 
 .ישיִיד

לע אַ  .רשעאַ ון ווֿפרימטע זינגערין , די באַ לינקאַ ס איז האַ ָאד :ֿביעק
 .לעון אַ ֿפרליבט און איך צום מיינסטן אַ ֿפזענען אין איר 

 .ישיִיד אויף "ןַײל זָאז"ס ליד ָאזינגט ד לינקאַ האַ 
 

 ...לדאַ רט אין ווָאד ...ןסָאט מיך דערשָאזינט מען ה :לינקאַ האַ 
לט ָאווי כ'וו  ...ןרגעסאַ ֿפט מיך ָאמ'ה ...טגעדענקט מיך קיינער ניש

מער קיינער, ווער  ָאנישט ...ןל אויף דער וועלט נישט געוועָאקיין מ
דנער ָארעמדער און מֿפנק דיר, אַ דַא  .נעןָאל מיך דערמָאעס ז

נע ַײאין ד ...ןדיר שטעק ַײס איך בין געבליבן בָאמענטש, וו
  ...נקדאַ ַא  ...נקדאַ ַא  ...נקדאַ ַא  ...ןנקעגעדאַ 
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ַא  נעמט צונויף די בגדים, דרייט זיך אויס און נוטשעט לינקאַ האַ 
 .זט די בינעָארלאַ ֿפאון  ,ישיִיד וויגליד אין

 
 

 דריט בילד

 .גערלאַ ־ציעאַ אין קָאנצענטר

 .עס צו עסן(ער זוכט מיט די אויגן עפּ  ברויט, ברויט, ברויט! :ֿביעק
 ויגל!ֿפַא  ויגל!ֿפ אַ  סן)ַײנט און זי בן צו לעקן די האַ ָאער הייבט 

ויגל ֿפן דעם פּ לט כאַ ָאלט געווָאוועגונג ווי ער וובאַ ַא  כטער מאַ (
הונט!  דער .ט)ֿפעס און רוטנס זעט ער עפּ ַײון ווֿפ .עסןֿפאון אים אוי
הער! מענטש! מענטש! קום אַ  ".נטמענדאַ ָאק־גערון לאַ ֿפ"דער הונט 

 "ל דעם הונט דעם יודע!!!האַ "קום! קום! דו! דו! דו! דו, מענטש!!! 
איך עס דיך  ...ההה!ר דיר מער נישט קיין מורא! אַ ב ֿפאַ ָאאיך ה
  ...הההההה, אַ ההה, אַ ההה, אַ הונט איז גוט! אַ ַא  וןֿפולקע פּ ַא  אויף!!!

לוצעם פּ  .ולקעפּ ַא  לומרשטער עסט כּ ַאז  וועגונג,באַ ַא  כטמאַ  ֿבעקי
ט די לויז און עסט זי פּ ער כאַ  .לויזַא  בַײן לַײינט ער אויף זֿפגע

 .לויזַא  ךָאלויז נַא  .אויף

 .זַײז, גוטע לַײז, לַײל
 

ַא  גט מיטָאער ז .הנאהט מיט ֿפן אין זיך די לופּ נזאַ ַײן אָאער הייבט 
  :סטערונגַײגווילדער באַ 

ַא  און זעט ווי ָאפּ רקוקט אַ ( .ליישֿפלייש! ֿפלייש! ֿפרויך, רויך,  ...ממ
 ...אַ מעדיָאק לאַ  יניטאַ ֿפ ?ס איז עסָאטע! דטע! טאַ טאַ  .)מענטש גוססט

 !?ס לעבןָארענדיקט דאַ ֿפסט ָאה
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ָאטער ֿפן ַײון זֿפער ער דערנעענטערט זיך נעענטער צום טויטן קערפּ 
 .וועק אויף די קניאון שטעלט זיך אַ 

ל איך ַײאיך עס דיך! וו ?טע! איך עס דיך! דו הערסטטע! טאַ טאַ 
ל מען דיך ָאס זָאר וואַ ֿפ! ?רק ליב! דו הערסטב דיך ליב! שטאַ ָאה

דערצייל  ?סָאר וואַ ֿפ ?ריעָאטרברענען אין דער קרעמאַ אַ ֿפם סתּ 
איך בעט  .געגעסןֿפב דיך אויָאאיך הַאז  ,מעןבער נישט דער מאַ ָא

ל ָאשוווירן איך זסטו מיך באַ ָאהדיך, דערצייל איר נישט! נעכטן 
הונגעריק! ַאזוי  בער איך ביןָאלייש! ֿפ־נישט עסן קיין מענטשן

 !טע, איך בין הונגעריק!!טאַ 

נצט אויף דער בן געטאַ ָאווי מיר ה ?טעשי, דו געדענקסטטאַ  ,טעטאַ 
 .השמים־לץ איז מןאַ ַאז  גט,ָאלט געזָאסט דעמָאה ?ון לאהלעֿפחתונה 

 ???השמים־לץ איז מןטע! אַ טאַ  ?יםהשמ־לץ מןאויך איצט איז אַ 
 .משהלע! אונדזער משהלע ...!ֿבטו־און סימן ֿבטו־און מזל ֿבטו־סימן

אין דער  ַארבעט ער .שעטאַ אוי, איז ער אויסגעפּ 
טע, אונדזער טאַ  .עסט ער ...ליישֿפלייש! ֿפעסט  ".ָאנדמאַ ָאנדערקָאז"

טן אונדזער טאַ  .ריעָאטמשהלע איז געקומען דיך נעמען אין קרעמאַ 
  ...עריָאטנעמט מען אין קרעמאַ 

 ?דערמעלאַ סט מיר געברענגט ברויט מיט מאַ ָאאוי משהלע, ה

 .סָאדע און עסט דרמעלאַ ס ברויט מיט מאַ ָאט דפּ ער כאַ 

 ?ריעָאטאויך מיך אין קרעמאַ  ?סָאוו
בער איך לעב ָא ?ֿפעלבאַ ַא  קומעןסט באַ ָאך! הָאך נָאאיך לעב ד

 ך!ָאך נָאד

 ג מיך נישט!ָאקרוין, של־משהלע .ג מיך נישטָאשל

נישט! מיך ג ָאס שטיקל ברויט! שלָאעסן דֿפז מיך אויָאמענטש, ל
 .ג נישט! איך גיי, איך גיי, איך גייָאשל
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 ערט בילדֿפ

 .ענדערונג־ליכט .לעשבעקֿפסט איבער דעם ַײקלונג ר־ָאןֿפטעלעַא 
ער דערשרעקט זיך און  .ון היטלערןֿפ םשטילוצעם די הערט פּ  ֿביעק

 .ָאןֿפער קלינגט דער טעלעוויד .בלַײס טרָאכט דרמאַ אַ ֿפ

  :ָארירעסאַ ון אימפּ ֿפ םשטידי 

ן, ַײהער זיך א ?ֿפסטָאדו של ?איז מיט דיר סָאוו .Jacob ,ָאלהאַ 
ס איך רעד ָאדו הערסט וו .בָאווילדן דזשַא  ר דיראַ ֿפב ָאכ'ה .רלֿבח

 .זייגערַא  נט זיבןַײסך געלט! הַא  געלט!! נימאַ ני! ני! מאַ מאַ  ?צו דיר
רימטן נומער ן באַ ַײנגען דוועסט דערלאַ  דו "טעלָאה־וויסטאַ "אין 

רקער ָאי־ון דער ניוֿפנים פּ ־קבלתַא  אויף "ליןפּ רלי טשאַ טשאַ "
 גלייטןעס וועט דיך באַ  .ֿבוד דער מיס אוניווערסליטעט לכּ אַ מוניציפּ 

רשיידענע אַ ֿפטרעטן ֿפרט אויָאעס וועלן ד .רקעסטערָאגרויסער ַא 
גמענט וועט דויערן ראַ ֿפן ַײד ...סרימטע זינגערס און טענצערבאַ 
וונט אין ָאאין  7נט ַײגרייט ה ַײבקיצור, ז .מינוט 6רום אַ 
דו  .עסך עפּ ָאנ .מינוטַא  רטאַ וו .קָאסטער שט106 "טעלָאה־אַ וויסט"
ַא  לין איןפּ רלי טשאַ ילן טשאַ ב צו שפּ ָאקומען דעם דזשסט באַ ָאה

 ".וזוועסטינגהאַ "ירמע ֿפון דער ֿפילם ֿפ־ציערעזענטאַ רעפּ 

ליין, דו וועסט אַ  ?רעגט מען אויף דיר, דו הערסטֿפ  IBMאויך אין 
דוצירער ָארדי פּ  .ל איך בין גערעכטֿפערער, זען אויף וויַײן טַײמ
מימע און ָאנטאַ מישע סצענעס אין דער פּ ָאנע קַײבן ליב בלויז דָאה

נק אויב דו וועסט זיך צוהערן צו מיר, וועט אין באַ  .נישט די שואה
 .מערצעדעסַא  ן טירַײר דאַ ֿפלט און עקל געעט פּ ֿפַא  דיר ליגן ַײב
ס איז ָארגעס אין איר, דאַ ֿפז, למען השם, די שואה, ָארלאַ ֿפר ָאנ

נט ַײשכחתי, ה דעם עיקר ...עט און ענערגיַײטרן די צם פּ סתּ 
 "New York Post"ט אין ַײנצער זגאַ ַא  ן בילד אויףַײנט דַײדערש
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לט דעם האַ  .נדענץ וועגן דירָארעספּ ָאאויסגעצייכנטער ק  ןמיט אַ 
 !ַײגעזונט! ב ַײזאין דער הייך!  פּ ָאק
 
 

 ט בילדֿפינֿפ

ָאך און דערנ "אודי חמודי" לידל־ס קינדערָאד ןָאזט זיך הערל עס 
 :ֿבןון יעקֿפ שטימרדירטע ָאדי  רעק

רן אין דער ָאער י50נהייב ָא, ערגעץ ָא, יָא ?ס געוועןָאווען איז ד
 .ֿבֿביָא־לרן אין תּ ָאקטיר אַ אַ ֿפטישער סטודיע מאַ דראַ 

 :ונעם רעזשיסערֿפ םשטירדירטע ָארעקדי 

 ?ווי הייסטו .קומעןַארַײנ ביטע, ,מענירטערער עקזאַ קומענדיקדער 
דו ביסט געווען אין ַאז  רצייכנט,אַ ֿפ ָאמיר איז ד ַײב .ֿב, יעקָא, יָא

ט ֿפסט געקעמָאם, דו ה"ליאין פּ  – עטערשפּ  .הנוער אין קיבוץ־עליית
סטו ָאס הָא, ווָאלזאַ  .הֿפה, יֿפי ...המלחמ־ונגסַײֿפראין דער באַ 

ג ָאלָאנָאדעם מ :, איך זע שויןהאַ אַ  ?מעןר דעם עקזאַ אַ ֿפצוגעגרייט 
  .מיר זעןָאזייער שיין, ל ."מלעטהאַ "ון ֿפ

ער  .ָאזיציעסרשיידענע פּ אַ ֿפון דער בינע אין ֿפשטייט אין מיט  ֿביעק
 .נצענטרירןָאט זיך קרוווּ פּ 

 גע!ראַ ֿפס איז די ָאן, דַײדער נישט זָאן ַײז :ֿביעק

ס איז נישט ָאד ...גגענו ...גגענו :ונעם רעזשיסערֿפ םשטידי 
דו  .ריֿבוודאי נישט קיין שחקן עאון אַ  .מלעטיר און נישט האַ שעקספּ 

נע ַײלט געלעגן אויף דָאנצער גלות ווווי דער גאַ ַאזוי  גסט עסָאז
ר ָאי 2000ון ֿפהויקער ַא  ט אויף זיךסט געשלעפּ טלָאווי וו ,לייצעספּ 

לייצע ן פּ ַײָארעם און אויף זֿפלטע רקריפּ אַ ֿפַא  קומטבאַ  ֿביעק( .גלות
מיר זענען שוין מער נישט די ַאז  וויסן, ַײז .הויקער)ַא  זט זיךַײוובאַ 
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ַא  נד, מיטלאַ  ַײנַא  מיר בויען איצט .לָאמַא  וןֿפן יִיד חדנותדיקעפּ 
ס ָאו, וויִיד ן קיין נעבעכדיקעַײמיר ווילן מער נישט ז .ָאלקֿפ ַײנ

הין זיי ך וווּ ָאן, ווייסטו דיִיד דיקענעבעכ .ט אויף זיי רחמנותָאמ'ה
ון ֿפך ָאדו קומסט ד ...ןס נישט דערציילָארף דיר דאיך דאַ   ...ןגייע

רן אויף ָאקטילטע אַ רקריפּ אַ ֿפמיר ווילן מער נישט קיין  ...טרָאד
מלעט ן! האַ יִיד לצעָארן! שטָאקטילצע אַ ָאר שטָאנ .אונדזערע בינעס

ַא  .רינץלצער פּ ָאשטַא  רבליבןאַ ֿפלעקסן איז מפּ ָאנע קַײלע זמיט אַ 
ַא  ךָאביר נורביטע, פּ  .ָאלקֿפרק און געזונט לץ, שטאַ ָאשטַא  וןֿפזון 

 .לָאמ

ַא  רויף אויףרינגט אַ שפּ  לונגֿפרצווייאַ ֿפון ֿפנד ן ראַ ֿפ(אוי ֿביעק
 :ן אויסגעשטרעקטער שווערד)בענקל מיט אַ 

 .געראַ ֿפס איז די ָאן, דַײדער נישט זָאן ַײז

ם, גרייט תּ ַא  איך שטיין וויב ַײרגע בלַא  :םשטירדירטע ָאן רעקַײז
איך  .הויקערַא  ר זיך דעם לערער מיטאַ ֿפף און דערזע מצום קאַ 

רום איז לץ אַ אַ  .סאויף דער גאַ  ַארויס יס און לויףֿפהייב די 
  ...סן, דער הימלזער, די גאַ ַײדי מענטשן, די ה .רהויקערטאַ ֿפ

ס ָא, ווֿבֿביָא־לון תּ ֿפלט אין איין לויֿפן איבער די חורבות איך האַ 
ון דער ֿפ .1942ך אין ָארוויסט נאַ ֿפט ָאמעל הָאל ררשאַ עלדמאַ ֿפדער 

 ריע, וווּ ָאטון דער קרעמאַ ֿפ ןקוימע־ך דער ריזןָאטנס שטייט נַײוו
ך ָאדער הימל איז נ .ראלׂשי־ון ארץֿפן יִיד כט דיט אומגעבראַ ָאמ'ה

ון ֿפן וואַ ראַ קאַ ַא  בלויז .ער און רויךַײֿפונעם ֿפרץ רויט און שוואַ 
ון דער ֿפמדן איבער די זאַ  ַײרבאַ ֿפקעמלען גייט  נער אוןבעדויִ 

סק, ָארברענטן קיאַ ֿפַא  ראַ ֿפרגע ַא  ב שטיין אויףַײאיך בל .טָאשט
 :טֿפשריֿפן אויטונגען, מיט אַ ַײישע ציִיד טֿפרקויאַ ֿפט ָאמען ה וווּ 
 "רית!ֿברי דבר עֿבע"
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 זעקסט בילד

 .טֿפצוקונ דער ָאר איןֿפקומט 

 ךַײעס רעדט צו א .רקָאי־, ניו.W.K.- V.Sאיר הערט  :יקערדער ספּ 
טער 1ט, ַײגצָאזייגער מיטַא  2דער זייגער איז איצט  .ןָאסָאנרוי דזש

עס ַײנסמיטירן די נאיידער מיר טראַ  .ענדערונג)־ליכט( .2051ריל פּ אַ 
טן 1היינט, דעם ַאז  נען,ָאך, ליבע צוהערערס, דערמַײאיך א וויל

און ון גרויסן ֿפָאג ט־טן געבוירן119ערן מיר דעם ַײֿפריל פּ אַ 
ַא  נדלט זיך איןרוואַ אַ ֿפ ֿביעק( . Jacobמימיקער ָאנטאַ ּפרימטן באַ 
 –ר ָאי 85לט געווען רן ווען ער איז אַ ָארימט געווער איז באַ  .זקן)

נצער מעריקע און אין דער גאַ ון אַ ֿפטן ייניקטע שטאַ אראַ ֿפאין די 
נדערלעכע וווּ ַא  כטט ער געמאַ ָאהָאן לט ָאזינט דעמ .וועלט

סטער ַײמ־רעזידענט און דער בירגערנער פּ ריקאַ מעדער אַ  .ריערעקאַ 
גריסונגען, און רציקסטע באַ רק שיקן אים איבער די האַ ָאי־ון ניוֿפ

ישער יִיד ן צו זיי און ווינטשן אים, לויט דערָאלע שליסן זיך מיר אַ 
נישט  ווידער זקן זעט אויס  ֿביעק( .ריםׂשעד מאה וע –דיציע טראַ 

יקער דער ספּ  ".ניין"ף אוי פּ ָאקלט מיטן קָאער ש .רידןֿפצו
 ַײז .ר לעבן)ָאנטשן בלויז איין יט אים געוווּ ָאער הַאז  מערקט,באַ 

 .ר לעבןָאר איין יָאנטשן נב דיר געוווּ ָאס כ'הָא, ווJacobמיר מוחל, 
איז  ֿביעק( .ֿפציקֿפו, מיר ווינטשן דיר ביז הונדערט און ָאלזאַ 
  :עס אין קורצןַײאון איצט צו די וויכטיקסטע נ .רידן)ֿפצו

כט לויט דעם נאַ  ַײזייגער בַא  12מיט צוויי שעה צוריק, גענוי 
רן די לעצטע ָארניכטעט געוואַ ֿפנער זייגער, איז מעריקאַ אַ 

ון ֿפמנהיגים  ַײדי דר .מבע אין דער וועלטָארע בנוקלעאַ 
טן, דער ראייניקטע שטאַ אַ ֿפון די ֿפרעזידענט דער פּ  –כטן גרויסמאַ 

ון ֿפרעזידענט און דער פּ  ציעדעראַ עֿפון דער רוסישער ֿפרעזידענט פּ 
און  .רומגענומען און געדריקט די הענטבן זיך אַ ָאכינע ה־ָאלקסֿפ
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נדערלעכער דערנער און וווּ ָאנד געקומען אין מלץ איז צושטאַ ס אַ ָאד
נק דעם דאַ ַא  רןָאגעבויט געווֿפס איז אויָאנציע, ווסטאַ ־ליֿפרוימ

איצט  ס הערשטָאנק דעם שלום, וודאַ ַא  .נשטרענגָאֿפותדיקן בשותּ 
  .אין דער וועלט

לבנון און די  .ניערדאַ ָאראל, סיריע, יׂשי :אין מיטעלן מזרח
די טעג איז  .ךמאַ פּ ָא־נגירט זייער שלוםָאלָארבן פּ ָאלעסטינער האַ פּ 

גע ט געענדערט די לאַ ָאס הָאם, ווכּ ר זינט דעם הסָאי 25רן ָאגעוו
ענדיקן בליִ ַא  נדלט איןרוואַ ט אים ֿפאַ ָאאין מיטעלן מיזרח און ה

  .עדן־ןג

ֿפן צווישן די מָאּפע גייען ָאן שווערע קאַ אין אייר קעגן,דאַ 
ראייניקטע ֿפאַ און די  רמייעןשע אַ ָאּפיייִ ראייניקטע איירֿפאַ 

ַאז  ,איבערמען ָאן גיט נדָאלֿפון  .ּכוחות־מוסלמענישע מיליטער
ראייניקטע ֿפאַ די  .ם איז שוין אין די מוסלמענישע הענטמסטערדאַ אַ 

ף ליה־אין מיליטער ׂשראלשולדיקט יבאַ שע רעגירונג ָאּפיייִ אייר
די  .ָאס ָאּפראל לייקנט דׂשי .די מוסלמענישע ּכוחות ֿבתלטו
לטן זיך, ווי נד האַ מעריקע און ענגלאַ ֿפון אַ טן ראייניקטע שטאַ ֿפאַ 

  .למיר ווייסן, נעוטראַ 
עס ַײמיר קומען צוריק מיט די נ .עסַײון די נֿפס איז דער סוף ָאד

  .גָאך מיטָאזייגער נַא  3.00

נסמיטירן ל צוהערערס טראַ ָאגרעסערער צַא  וןֿפדער בקשה  טויל
ַא  וןֿפטייל ־נדשטאַ באַ ַא  ס איזָאגמענט, ווראַ ֿפלישן מוזיקאַ ַא  מיר

נטן קאַ גלייט דורכן באַ ס ווערט באַ ָאסצענע, וו־טיזסטריפּ 
 . Jacobקינסטלער־מימעָאנטאַ פּ 

 סט איבערַײקלונג ר־ָאןֿפטעלעַא  נצן אוןן טאַ ָאהייבט  ֿביעק .מוזיק
און גייט צו צום  ָאדישליסט אויס דעם ראַ  ֿביעק .נצןס טאַ ָאד

 .ָאןֿפטעלע



 

 ?ָאלהאַ  :ֿביעק

ס ָאוו ?האַ  , Jacobס ביסטו, ָאד ?ווער רעדט :ָארירעסאַ דער אימפּ 
דויערן צום באַ  ".ןַײז"ָארשטעלונג ֿפריש מיט דער כסטו זיך נאַ מאַ 
ן ַײלויט ז .ָארשטעלונגֿפן ַײן דֿפרָאּפגעווָאסער ודיָארט דער פּ ָאה
ַא  ראינטערעסירט צו זעןאַ ֿפובליקום נישט פּ  ערינונג, איז דמי
אין  .יל שואהֿפַאזוי  ןראַ אַ ֿפאין וועלכער עס איז  ,ָארשטעלונגֿפ

ב איך דיר שוין ָאל הָאל מֿפווי ...וָאשַא  דוויי וויל מען זעןָאבר
הער זיך צו, דו ביסט  .רשטייןאַ ֿפלץ נישט גט, און דו ווילסט אַ ָאגעז

לסטו ָאס זָאר וואַ ֿפ ...הלדענער מדינָאג אין דער "גרינער"ַא  ךָאנ
אויב דו וועסט זיך  ?ון עולםֿפק סן צו דעם געשמאַ אַ זיך נישט צופּ 

ַא  ןַײשר זֿפוועסט א .ןֿפרקויאַ ֿפסן קען איך דיך נישט אַ נישט צופּ 
רבן ער וועסט שטאַ ָאד בל)ַײס טרָאד פּ ָארזט אַ ָאל ֿביעקקינסטלער (

ַא  ן אמתו ביסט אויף אַ ד ?ביסטו וווּ  ?דו הערסט מיך ...רון הונגעֿפ
נט ַײה ?סטוֿפנטלויהין אַ מער נישט מיט דיר! וווּ  ַארבעט איך .מטורף

 רנדערלעכע רעצענזיע אין דערעכטיקע, וווּ פּ ַא  קומעןסטו באַ ָאה
New York Times"", רלאַ ָאן דָאמיליַא  ס איז מער ווערט וויָאד. 

 ...רר דיאַ ֿפקטן נטראַ ָאב קָאאיך ה ?ס הערסטו זיך נישט צוָאר וואַ ֿפ
ַא  משוגענער!ַא  ביסט .טלסך געַא  רליר אויף דיראַ ֿפאיך 

 משוגענער!

כט היסטעריש לאַ  .זָאן נַײאויף ז קעלּפירויטע ַא  רויףלייגט אַ  ֿביעק

 פּ ָארמעלעך אַ אַ זט זיך פּ ָאער ל .טַײאון וויינט אין דער זעלבער צ

הלע און ווערט ֿפן עון ווי אַ ַײרטשעט זיך אָאאויף דער בינע, ק

  .נטשוויגןאַ 

 

 ג נ ַא ה ר ָא ֿפ
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