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הערשל־צבֿי כּנר איז געבױרן געװאָרן אין 1929־טן יאָר אין אַ
קלײן פּױליש שטעטל סקאַלבמיעזש .אין דער צײַט פֿון דער
צװײטער װעלט־מלחמה האָט ער דורכגעלעבט די "גליקן" פֿון
זעקס נאַצישע קאָנצענטראַציע־לאַגערן ,צװישן זײ אױך דעם
פֿאַרניכטונג־לאַגער בוכענװאַלד .נאָך דער באַפֿרײַונג האָט ער אין
יאָר  1946עולה געװען קײן ארץ־ישׂראל און זיך באַזעצט אינעם
קיבוץ משמר־השרון .װי אַ שלאַכטמאַטראָס האָט הערשל־צבֿי
אָנטײל גענומען אין דער אומאָפּהענגיקײט־מלחמה .אין די פֿופֿציקער
יאָרן האָט ער שטודירט פּאַנטאָמימע־קונסט אין מדינת־ישׂראל און
שפּעטער אין פֿראַנקרײַך און אָנגעהױבן אױפֿטרעטן מיט זײַנע
אײגענע פֿאָרשטעלונגען אין אײראָפּע ,אַמעריקע און קאַנאַדע .אין
די אַכציקער יאָרן האָט הערשל־צבֿי כּנר אָנגעהױבן פּובליקירן זײַנע
דערצײלונגען אין ליטעראַרישע צײַטשריפֿטן אין אַמעריקע .אין
 1990האָט ער זיך אומגעקערט קײן ישׂראל און ממשיך געװען
אױפֿצוטרעטן װי אַ פּאַנטאָמימיקער ,אָבער איבער הױפּט געװען
באַשעפֿטיקט װי אַ ייִדישער שרײַבער.
הערשל־צבֿי כּנר איז נפֿטר געװאָרן אין תּל־אָבֿיבֿ אין .2009

אַ קינד מיט טרױעריקע אױגן
‒ אין מײַן געבורטסט־מעטריקע בין איך פֿאַרשריבן װי "הערשל קאַנאַר",
און אַזױ װיל איך עס זאָל שטײן אױפֿגעשריבן אױף מײַן נײַ בוך‒ ,
הערשל־צבֿי כּנר" ,דער קלאָון פֿון אױשװיץ" ‒ ,און צבֿי האָט אַרױפֿגעלײגט
אױפֿן טישל אַ קופּע "האַנטעכער" ,אױפֿגעשריבענע מיט גרױסע פֿליִענדיקע
"קאָטשערעס מיט לאָפּעטעס" ,װי ער אַלײן פֿלעגט אָנרופֿן זײַנע כּתבֿ־ידן.
עס האָט ניט לאַנג געדױערט און דאָס בוך איז געװען גרײט צום דרוק ,נאָר
צבֿי האָט זיך ממש געטשעפּעט צו יעדעס װאָרט ,צו יעדן זאַץ ‒ ,דאָ עפּעס
געביטן ,דאָרט עפּעס אױסגעמעקט ,און אַזױ ‒ אַ גאַנץ יאָר ,אָן אַ סוף...
דאָס בוך "דער קלאָון פֿון אױשװיץ" האָט געזאָלט אַרױסגײן אין  .2009אַזױ
האָט פּלאַנירט דער מחבר ‒ ,אַ מתּנה זיך אַלײן צו זײַנע אַכציקער,
"לגבֿורה" ,אָבער אַ קלאָון בלײַבט דאָך אַ קלאָון ,אַפֿילו װען ער איז אַ
געניטער קאַצעט־קלאָון ,װאָס איז אַרױס לעבעדיק פֿון צװײ טױטן־מאַרשן‒ ,
אַ קלאָון שפּילט אָפּ אַ שפּיצל ,זײַן נשמה קװעלט ,ער טונקט אײַן טרױער אין
יום־טובֿ ,און אין אַזאַ דערהױבענער פֿרײלעכער אַטמאָספֿער ,אום ליכטיקן
שבת ,פֿאַרקלײַבט זיך דער גוט־אױסגעמוטשעטער קלאָון אַהין ,אין דער
אײביקײט.
ער איז געװען אַ קעמפֿער אַן עקשן ‒ ,געבױרן געװאָרן אין אַ חסידישער
משפּחה און זײַן גאַנץ לעבן האָט ער זיך געקריגט מיט גאָט; פֿאַראורטײלט
געװאָרן צום טױט און ניט אױפֿגעהערט צו שאַפֿן נײַ לעבן אױף דער בינע
און אױף די זײַטלעך פֿון זײַנע דערצײלונגען; געהאַט אַ שטיל־הכנעהדיקע
נשמה פֿון אַ שעפֿעלע און איבערגעלאָזט נאָך זיך שלאַכטפֿעלדער,
פֿאַרשאָטענע מיט אָנצאָליקע אײגענע און פֿרעמדע מפּלות און נצחונות ...עס
קען זײַן ,אַז הערשל־צבֿי כּנר איז געװען אײנער פֿון די לעצטע
קאַצעט־שרײַבערס ,װעלכע האָבן געשריבן נאָר אױף מאַמע־לשון ,און אױך
דאָס איז געװען אַ בולטער שטריך פֿון זײַן קעמפֿערישן כאַראַקטער ,צו זײַן
און בלײַבן געטרײַ זײַן מאַמען ,זײַן מאַמע־לשון און זײַן מוזע ‒ דעם רײנעם
און ביטערן קונסט־און־לעבן־אמת.
מיכאל פֿעלזענבאַום
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יהושוע
אַ מאַ רצאָ ווע זונטיק פֿ אַ רמיטאָ ג .און כאָ טש דער הימל איז
פֿאַ רזייט מיט גרויסע און קליינע כמאַ רלעך ,וואַ רעמט די זון און
הײַעט אויף דער פֿאַ רפֿרוירענער ערד פֿונעם לאַ נגן ווינטערֿ .פון
דער קליינער גאָ טישער קירכע פֿונעם דערבײַיִ קן שטעטל לאָ זט זיך
געמיטלעך אַרויס אַ מאַ סע מענטשן פֿון גאָ טסהויז .לויט דער
שטימונג און קליידונג פֿון די מענטשן האָט גאָ ט באַ וויליקט זייער
געבעט .אַ טייל פֿון די מענטשן גייען באַ זוכן די קרעטשמעס און די
שענקען פֿונעם שטעטל ,די אַ נדערע גייען גלײַך אַ היים אין זייערע
דערפֿער און אָ שעדלעס .טייל גייען צו פֿוס און די מער
פֿאַ רמעגלעכע – אויף בריטשקעס צי סתּם וועגענער ,טייל אין איין
ֿירגעשפאַ ן .ניט ווײַט,
צווייגעשפאַ ן און טייל אַ פֿילו אין פ
אָ דער
ּ
ּ
לעבן אַ שמאָל ּפויליש וועגל ,צווישן ווילדע קוסטעס ליגט
אויסבאַ האַ לטן אַ ייִדישע פֿ אַ מיליע .ר' יוסף ,זײַן ווײַב מרים ,זייער
דרײַצניאָ ריקער זון יעקבֿ און זיבניאָ ריקער זון יהושוע .ר' יוסף
קוקט פֿאָ רזיכטיק אַרויס פֿון צווישן די קוסטעס און מאַ כט אַ צייכן
מיטן פֿינגער צו זײַן פֿאַ מיליע ,אַז זיי זאָ לן בלײַבן שטיל" .איצט- ,
שעפטשנדיק – ,קיין איין האָ רכעץ! דער מינדסטער
זאָ גט ער
ּ
האָ רכעץ און מיר זענען פֿאַ רלוירן .די ערלים גייען פֿון זייער געבעט
און דאָס בלוט קאָ כט אין זיי .פֿיר קילאָ צוקער קענען זיי פֿאַ ר אונדז
באַ קומען ,מישטיינס געזאָ גט .אוי ,רבונו־של־עולם ,צו וואָס מיר
האָ בן דערלעבט ,אַז אַ ייִד איז הײַנט ווערט אַ קילאָ צוקער".
זיי בלײַבן שטיל ליגן ,מוראדיק אַ פֿילו צו אָ טעמען .אין זייערע
אויגן טויטשרעק .אויפֿן וועג פֿאָ רן פֿאַ רבײַ ּפויערים און עס ווערט
צוריק שטיל.
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"הערסט ,מירל – ,זאָ גט ר' יוסף צו זײַן ווײַב – ,השם שטראָ פֿט
אונדז שרעקלעך".
"דו דאַ רפֿסט מיר דאָס ניט זאָ גן ,כ'זע אַ לץ אַ ליין".
"כ'זאָ ל זיך ניט פֿאַ רזינדיקן מיט די רייד – ,זאָ גט ר' יוסף – ,איך
וואָ לט ,אָ בער ,זייער געוואָ לט וויסן פֿאַ ר וואָ ס? פֿאַ ר וואָס קומט עס
אונדז?! זעסט דאָס מײַזל לעבן אונדז? ס'איז אים וווילער פֿון אונדז,
טשעפעט אים
טויזנט מאָל וווילער .ער קריכט זיך רויִ ק און קיינער
ּ
ניט".
ער קוקט אויף די קינדער.
"און מיט וואָס האָ בן זיך די קינדער פֿאַ רזינדיקט? מיט וואָ ס?!
יעקבֿ ווערט ערבֿ ּפסח בר־מיצווה".
"טאַ טע – ,רופֿט זיך אָ ן יעקבֿ  – ,איך האָב זייער געוואָ לט דערלעבן
ּתפֿילין צו לייגן".
"אויך איך – ,רופֿט זיך אָ ן יהושוע – ,אויך איך וויל דערלעבן
ּתפֿילין צו לייגן".
אין די אויגן פֿונעם פֿאָ טער שטיין טרערן .די מוטער צעוויינט זיך
און פֿאַ רדעקט זיך דאָס ּפנים מיט די הענט.
"יאָ  – ,זאָ גט ר' יוסף ווי צו זיך אַלײן – ,מיר האָ בן געזינדיקט,
וואָס מיר זענען געלאָ פֿן זיך אויסבאַ האַ לטן און ניט געגאַ נגען מיט
אַ לע ייִדן ,מיט כּ לל־ישׂ ראל .וואָס עס איז געשען מיט אַ לע ייִדן
וואָ לט געשען מיט אונדז .אַזוי האַ נדלט אַ ייִד .און ניט לויפֿן צו
באַ רטשינסקין זיך אויסבאַ האַ לטן ווי אַ מויז .און איצט וועט ער
אונדז אויסטרײַבן ,ערגער ווי אַ הונט".
"אָ בער באַ רטשינסקי האָט אויך אַ ֿפאַ מיליע ,און דאָס גאַ נצע
דאָ רף האָט שוין גערעדט ,אַז ער באַ האַ לט אויס ייִדן".
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"איך פֿאַ רשטיי ,באַ רטשינסקי איז ניט דער ערגסטער .ווען אַ לע
גו ייִ ם וואָ לטן געווען ווי באַ רטשינסקי וואָ לט די וועלט געהאַ ט אַ
גאַ נץ אַ נדער ּפנים .כאָ טש ער האָט גאָ רניט צוגעלייגט צו דעם
געשעפֿט ,מיר האָ בן פֿאַ ר אַ לעס נישקשה באַ צאָ לט ,מיר האָ בן דאָ ך
אים אַ לץ אַ וועקגעגעבן ,אַ פֿ ילו די"...
"ש־ש־ש־ש! – ...רופֿט זיך אָ ן יהושוע – ,איך הער אַ גערויש"...
דאָס ייִ נגל האָט קוים אַרויסגערעדט זײַנע ווערטער ,ווי אַ מאַ ן
משתין זײַן .פֿון
איז פֿאַ ר זיי שטיין געבליבן .זעט אויס ,געוואָ לט
ּ
איבערראַ שונג האָט זיך דער פֿרעמדער געוואָ לט צוריקציִ ען ,אָ בער
ער איז ווי פֿאַ רשטיינערט געוואָ רן ,מיט צעעפֿנטע אויגן.
לאַ נגע רגעס האָט געדויערט ביז ער איז צו זיך געקומען.
דערזעענדיק ווי די מענטשן ליגן ,אין שרעק האָט ער אַ זאָ ג געטאָ ן:

"Nie bójcie się, jestem człowiekem",
"האָט ניט מורא ,איך בין אַ מענטש".

"My także ludzie",
"מיר זײַנען אויך מענטשן – ,האָט ר' יוסף געענטפֿערט.
"איך זע – ,האָט דער פֿרעמדער צוגעשאָ קלט מיטן קאָ ּפ און מיטן
זעלבן אָ טעם אויסגערופֿן צום הימל:

"Boże, Boże, patrz no się, jak twój wybrany Naród
wygląda",
"גאָ ט ,קוק זיך צו ווי דײַן אויסדערוויילטער פֿאָ לק זעט אויס".
קען איך זיך פֿאָ רשטעלן? יאַ ראָ ש ,אַ לערער פֿון סקאַ לבמיעזש .עס
איז געפֿערלעך דאָ צו בלײַבן .די גאַ נצע געגענט איז 'יודנפֿרײַ' .צי
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ווייסט איר ניט ,אַז ֿפאַ ר צוויי קילאָ צוקער קאָ ן מען אײַך
איבערגעבן דער ּפאָ ליצײ?"
"ניין ,מײַן הער – ,ענטפֿ ערט ר' יוסף – ,פֿיר קילאָ צוקער זענען
מיר ווערט ,אָ דער איז אונדזער ּפרײַז געפֿאַ לן?"
"טײַערער הער – ,זאָ גט דער פֿרעמדער מאַ ן – ,איר זײַט גערעכט.
פֿיר קילאָ צוקער .אָ בער איר דאַ רפֿט וויסן ,אַז די גאַ נצע געגנט
רויעט מיט שוואַ בן און צו אונדזער שאַ נדע אַרבעטן מיט מיטן
טײַוול אַ סך אונדזערע מענטשן .אַ דרײַ הונדערט וויאָ רסט צום
מעריבֿ  ,אין די פֿאַ בריקן ,וואָס געפֿינען זיך אין די וועלדער אַרבעטן
דאָ רט ייִדן .גייט אין דער ריכטונג – ,האָט ער אָ נגעוויזן מיטן
פֿינגער – ,איך וואָ לט אײַך געראָ טן צו גיין נאָ ר בײַ נאַ כט .און זאָ ל
אײַך גאָ ט באַ שיצן".
דרעפטשען אויסגעמאַ טערטע אין
משפחה
ר' יוסף מיט זײַן
ּ
ּ
איינעם אַ פֿרימאָ רגן אין וואַ לד .זיי גייען שוין אַזוי זייער לאַ נג.
צווישן דעם געדיכטן וואַ לד שלאָ גט אַ דורך די פֿרילינגזון .אַ לץ
אַ רום איז רויִ ק און ר' יוסף זאָ גט ּתפֿילת־שמע.
"האַ לט! שטיין בלײַב!" – דערהערט זיך אַ געשריי .עס קומען צו
צוויי יונגע מענטשן מיט ביקסן אויסגעשטרעקט צו זיי .בלויז
שפיצן ,און פֿון פֿאָ רנט
זייערע היטלען זײַנען מיליטערישע ,מיט פֿיר ּ
צוגעטשעפעט אַ ּפוילישער אָ דלער מיט אַ קרוין אויפֿן קאָ ּפ .איינער
ּ
פֿון די צוויי רופֿט אויס " ,"Żydyאון באַ פֿעלטֿ " – ,פאָ רויס!"
ר' יוסף נעמט אָ ן מוט און פֿרעגט" :מײַנע הערן ,וווּהין פֿירט איר
אונדז?"
ער קריגט פֿון אונטן אַ שלויס מיט דער קאָ לבע פֿון דער ביקס
מיט אַ ן ענטפֿער" :דאָס איז ניט דײַן עסק ,זשיד ,גיי אַזוי ,ווי איך
הייס דיר".
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זיי קומען צו אַ ן אָ רט ,וו ּו די ביימער זענען נאָך געדיכטער.
איינער פֿון די ּפאַ רטיזאַ נער מאַ כט עטלעכע שריט פֿאָ רויס צווישן די
ביימער און גיט אַ סווישטשע ווי אַ פֿויגל .עס דערהערט זיך אַ
קול ,"Znak" :אַ צייכן – ,"Kościuszko" .ענטפֿערט דער
ּפאַ רטיזאַ נער און גיט צו – " ,"Mamy czarnych ptakówמיר
האָ בן שוואַ רצע פֿייגל.
גלײַך באַ ווײַזן זיך פֿון צווישן די ביימער דרײַ ּפאַ רטיזאַ נער מיט
אַ ן אָ פֿיציר .איינער פֿון די צוויי גייט צו און מעלדעטPanie "– ,
 ,"porucznikuהער ּפאָ רוטשניק ,מיר האָ בן די זשידעס געטראָ פֿן
אין וואַ לד".
"פֿון וואַ נען נעמט איר זיך דאָ ?" – פֿרעגט דער ּפאָ רוטשניק.
" ּפאַ ניע ּפאָ רוטשניק ,דאָס איז מײַן פֿאַ מיליע – ,ענטפֿערט ר'
יוסף – ,מיר גייען צו די ֿפאַ בריקן ,וו ּו עס זײַנען נאָך דאָ ייִדן".
"וו ּו זענט איר געווען די גאַ נצע צײַט אויסבאַ האַ לטן?"
"אַ גוטער מענטש האָט אונדז אויסבאַ האַ לטן".
"זשיד ,איך פֿרעג דיך ניט קיין קאָ מענטאַ רן .איך וויל וויסן דעם
נאָ מען און אָ רט פֿונעם הירישן פֿאַ רעטער ,וואָס באַ האַ לט אויס
ייִדן".
" איך קען דעם מענטש ניט ,מיר האָ בן אים באַ צאָ לט און ער
האָט אונדז אויסבאַ האַ לטן .איצט ווילן מיר גיין אַ הין ,וו ּו עס זײַנען
נאָך פֿאַ ראַ ן ייִדן".
"עס זענען מער ניט פֿ אַ ראַ ן קיין ייִדן אין ּפוילן – ,האָט דער
ּפאָ רוטשניק אויסגערופֿן – ,און אויב עס זײַנען נאָך געבליבן ייִדן
וועלן מיר זיי פֿאַ רטיק מאַ כן .איצט ,ייִד ,אַ הער מיטן גאָ לד און
בריליאַ נטן ,וואָס דו באַ האַ לטסט".
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" ּפראָ שען ּפאַ נאַ  – ,האָט זיך מירל געבעטן – ,מיר האָ בן גאָ רניט
און דאָס ביסל געלט ,וואָס מיר האָ בן געהאַ ט האָ בן מיר שוין
אַ וועקגעגעבן".
"איך זע ,אַז דו האָ סט אַ גאָ לדן רינגל .צי עס שוין אַ ראָ ּפ! און
וו ּו איז דאָס רעשט גאָ לד מין געלט?"
מירל נעמט אַ רונטער דאָס קידושין־רינגל און ר' יוסף נעמט
אַרויס אַ ּפאַ ּפירל פֿון פֿינף הונדערט זלאָ טעס און זאָ גט" :דאָס וואָס
ס'איז אונדז נאָך געבליבן .גיט עס דעם ּפאָ רוטשניק".
"איר דאַ רפֿט מער ניט גאָ ר! און וואָס האָ סטו אינעם זעקל?"
"דאָס איז מײַן טלית און ּתפֿילין".
"פֿון איצט אָ ן דאַ רפֿסטו מער ניט בעטן צו דײַן ייִדישן גאָ ט ,ער
וועט זיך באַ לד מיט דיר אויבן פֿרייען – ,און צו די ּפאַ רטיזאַ נער,
וואָס שטייען אַ רום – ,צובינדן זיי אַ לע צו די ביימער און פֿאַ רטיק
מאַ כן!"
! – ,"Polacy! Patriociשרײַט אויס ר' יוסף – ,וואָס טוט זיך מיט
אײַך? צי האָט איר ניט קיין גאָ ט אין האַ רצן? שעמען מעגט איר זיך!
גאָט וועט אײַך דאָס ניט שענקען!"
"האַ לט דײַן ּפיסק ,זשיד! רעד מיר ניט פֿון גאָ ט ,דו ,גאָ טס
מערדער! גאָ טס פֿאַ רלייקענער".
"קינדער ,זאָ גט ווידוי .בעסער צו שטאַ רבן איידער צו לעבן אויף
אַזאַ זינדיקער ערד"...
מירל
קינדער.
טײַערע,
שטאַ רבן

ברעכט אויס אין אַ געוויין און טוליעט צו זיך צו די
ר' יוסף טוט אָ ן טלית און ּתפֿילין און זאָ גט" :מײַנע
מיר גייען אויף קידוש־השם .מיר האָ בן די זכיה צו
אויף קידוש־השם .דאָס איז די גרעסטע מיצווה פֿאַ ר ייִדן!"
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די ּפאַ רטיזאַ נער שטייען אַ רום ,אויסגעשטעקט מיטן געווער און
וואַ רטן אויף אַ באַ פֿעל.
"אויסטוען זיך" – ,באַ פֿעלט דער ּפאָ רוטשיק.
"קינדער – ,זאָ גט ר' יוסך – ,מיר בלײַבן אָ נגעטאָ ן".
"אויסטוען זיך ,האָ ב איך באַ פֿוילן!" – שרײַט דער ּפאָ רוטשיק.
"נײן ,דאָס ניט ,מיר וועלן שטאַ רבן אָ נגעטוענערהייט .מײַנע
גוטע געמזאָ ווע שטיוול וועסטו מוזן אַ רונטערציִ ען פֿון מײַן טויטן
קערפער".
ּ
"צובינדן זיי צו די ביימער" – ,באַ פֿעלט דער אויפֿגערעגטער
ּפאָ רוטשיק.
"אויך דאָס ניט – ,ענטפֿערט ר' יוסף רויִ ק – ,מיר וועלן שטאַ רבן
ניט צוגעבונדענע ,נאָ ר דאָ  ,אויפֿן אָ רט".
צושלעפן מירלען מיט די
צוויי ּפאַ רטיזאַ נער ּפרובירן מיט כּ וח
ּ
קינדער צו אַ בוים .אין איין אויגנבליק גיט דער קליינער יהושוע אַ
שפרונג אַרײַן צווישן די געדיכטע ביימער און פֿאַ רשווינדט.
ּ
די ּפאַ רטיזאַ נער זענען געוואָ רן אַזוי איבערגעראַ שט ,אַז סעקונדן
לאַ נג האָט געדויערט ביז דרײַ פֿון זיי האָ בן זיך אַ וואָ רף געטאָ ן אין
דער ריכטונג פֿונעם ייִ נגל .אָ בער יהושוע איז שוין געווען ווײַט ,און
דער וואַ לד איז געווען געדיכט .זיי האָ בן אַרויסגעלאָ זט עטלעכע
לפן אין דער ריכטונג וו ּו דאָס ייִ נגל איז פֿאַ רשוווּנדן.
זאַ ּ
חרפה – ,האָט ר'
"ער וועט שוין דערציילן פֿאַ ר דער וועלט די
ּ
יוסף אויסגערופֿן – ,און שעמען וועט איר זיך ביזן צענטן דור"...
דרײַ סאַ לוועס האָ בן זיך דערהערט און דרײַ מענטשן זײַנען
אַ וועקגעפֿאַ לן אויפֿן פֿײַכטן גראָ ז אינעם פֿרימאָ רגנדיקן וואַ לד.
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דער קליינער יהושוע האָט געהאַ לטן אין איין לויפֿן און לויפֿן.
לפן האָט ער פֿאַ רשטאַ נען ,אַז מע
און ווען ער האָט דערהערט זאַ ּ
האָט דערשאָ סן זײַנע טײַערסטע .פֿון זײַן קינדיש האַ רץ האָ בן זיך
אַרויסגעריסן ווערטער" :יתגדל ויתחדש שמה רבא"...
יהשוע איז געלאָ פֿן זייער לאַ נג ,און כאָ טש ער איז געווען זייער
אויסגעשעפט האָט ער זיך ניט אָ ּפגעשטעלט ,ביז ער איז
מיד און
ּ
געפֿאַ לן אין חלשות ,ניט קענענדיק דעם אָ טעם כאַ ּפן.
אָ ט שטייט ער ,יהושוע ,אויף דער מיזרח־זײַט אין בית־המדרש,
וו ּו דער פֿאָ טער האָט אים אַ וועקגעשטעלט אויף אַ באַ נק לעבן זיך
און זײַן ברודער יעקבֿ  .ער האַ לט אַ גרויסן מחזור און דאַ וונט מיט
גרויס כּ וונה ,קלאַ ּפנדיק זיך אויפֿן האַ רץ" :על חטא שחטאנו
לפֿניך ..".דער טאַ טע אינעם ווײַסן קיטל און אײַנגעהילט אינעם
טלית דאַ וונט אויך פֿון אַ מחזור .כאָ טש אַ גאַ נץ יאָ ר דאַ וונט ער פֿון
אויסנווייניק ,ראָ ש־השנה און יום־כּ ּיפור ,אָ בער ,דאַ וונט ער פֿון אַ
מחזור ,חלילה ,ניט צו פֿאַ רפֿעלן קיין וואָ רט .דער טאַ טע קלאַ ּפט זיך
אויפֿן האַ רצן און וויינט.
פֿאַ ר יהושוע איז דאָס זייער ּפײַנלעך .ער האָט ניט ליב ,אַז זײַן
טאַ טע וויינט .נאָ ר יום־כּ ּיפור זעט ער דעם טאַ טן וויינען און וואָ לט
שוין גערן ,אַז דער טאָ ג זאָ ל וואָס גיכער פֿאַ רבײַ .נאָך גוט ,אַז ניט
בלויז זײַן טאַ טע וויינט ,ווײַל אויך אַ נדערע טאַ טעס וויינען .ער האָט
נגעפאַ קטן
רחמנות ניט בלויז אויפֿן טאַ טן נאָ ר אויך אויפֿן אָ
ּ
בית־המדרש ייִדן.
בײַם דוכענען נעמט אים דער טאַ טע אַ רום און הילט אים אײַן
אינעם טלית ,חלילה ניט צו כאַ ּפן קיין בליק אויף די כּ הנים בעת זיי
בענטשן דאָס פֿאָ לק ישׂ ראל .אין דער היץ אונטערן טאַ טנס טלית
קעפ פֿון
פֿילט יהושוע ווי די שכינה רוט איבער זײַן קאָ ּפ און די
ּ
אַ נדערע ייִדן .ער איז זיכער ,אַז אויב ער וועט אַרויסקוקן פֿון טלית
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וועט ער זען די שכינה .אָ בער דעמאָ לט וועט ער אויך בלינד ווערן
קדושה־פרעכטיקייט .מיט פֿאַ רמאַ כטע אויגן
פֿון דער ליכטיקער
ּ
צוליב פֿאָ רכטיקייט זאָ גט ער נאָך די הייליקע ווערטער פֿון די
כּ הנים" :וברכך ה' וישמרך..".
יהושוע פֿילט דעם טאַ טנס האַ נט אויף זײַן קאָ ּפ און מאַ כט אויף
די אויגן .ער פֿאַ רשטייט ניט וו ּו ער איז .דאָס איז דאָ ך ניט
ס'בית־המדרש.
"חלום איך איצט אָ דער האָב איך פֿריִ ער געחלומט? אָ  ,איך ליג
דאָ ך אָ נגעלענט מיטן קאָ ּפ אויף אַ שטיין ,ווי יעקבֿ אָ בֿ ינו בעת זײַן
חלומען".
ער דערמאָ נט זיך אין דעם ּפסוק פֿון חומש" :ויקח מאבֿ ני המקום
וישׂ ם מראָ שתיו וישכּ בֿ במקום ההוא".
"אוי" – ,האָט זיך אַ קרעכץ אַרויסגעריסן פֿון זײַן האַ רץ ,ווי בײַ
אַ ן אַ לטן מאַ ן ,דערמאָ נענדיק זיך אינעם חדר ,וו ּו ער איז געווען
דער בעסטער ּתלמיד .אַ קעלט נעמט אים אַ רום ,ער ווייסט ניט
וווּהין צו גיין .אַ רום איז וואַ לדיק .די זון דרינגט קוים אַ דורך צווישן
די געדיכטע ביימער .לויט די לויזע זונשטראַ לן פֿאַ רשטייט יהושוע
די ריכטונג צום מעריבֿ  ,אַזוי ווי דער פֿרעמדער מענטש האָט זיי
אָ נגעזאָ גט ,אַז דאָ רט זענען נאָך פֿאַ ראַ ן ייִדן.
יהושוע גייט שוין אַזוי גאַ נצע טעג און פֿילט זיך גוט אין וואַ לד.
ווען ער איז הונגעריק עסט ער שוואַ רצע און רויטע יאַ געדעס ,וואָס
וואַ קסן בשפֿע אין וואַ לד .און ווער ער איז דאָ רשטיק טרינקט ער
עפל און קאַ שטאַ נען נערט
דעם פֿרימאָ גנדיקן טוי .אויך מיט ווילדע ּ
שליפעס
זיך דאָס ייִ נגל .בײַ נאַ כט גלאָ צן צו אים מיט זייערע
ּ
פֿאַ רשיידענע חיות און גייען ווײַטער .בײַ טאָ ג קומען צו צו אים
כּ ל־מיני חיות און חיהלעך .ער גלעט זיי אָ ן מורא ,גענוי ווי זיי
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האָ בן ניט פֿאַ ר אים קיין מורא .אויך פֿייגל און פֿייגעלעך לאָ זן זיך
צו אים אַ ראָ ּפ פֿון הימל און פֿון די ביימער ווען ער עסט יאַ געדעס
עפל .יהושוע וואַ רפֿט פֿאַ ר זיי צו די גוטע וואַ לדפֿרוכטן.
און ווילדע ּ
איין מאָל איז צו אים צוגעקומען אַ שיינע ,שטאַ נדיקע ,גרויסע חיה.
געטראָ גן האָט די חיה מיט שטאָ לץ אַ קרוין פֿון געפֿלאָ כטענע הויכע
הערנער .יהושוע האָט אים גלײַך דערקענט פֿונעם קינדער־זשורנאַ ל
"פֿלאָ מיק" ,וואָס ער פֿלעגט לייענען אין דער היים" .הירש" ,האָט
יהושוע אַ רוף געגעבן .דער הירש האָט ווי פֿאַ רשטאַ נען,
אויסגעצויגן דעם האַ לדז און פֿאַ רריסן דעם קאָ ּפ ,ווי ער וואָ לט
עפעס בעסערס ,העכערס און שענערס .יהושוע האָט אים
געווען ּ
לדעפלעך ,און אַ לס דאַ נק האָט דער
דערלאַ נגט צוויי ווילדע וואַ
ּ
הירש אים געלעקט ניט בלויז די האַ נט ,נאָ ר אויך דאָס ּפנים.
"עס איז אַ ליגנט ,אַ גרויסער ליגנט" – ,האָט זיך יהושוע
געטראַכט .אין וואַ לד זענען ניטאָ קיין ווילדע חיות ווי מע פֿלעגט
דערציילן ,נאָ ר ווילדע מענטשן מיט געווער ,וואָס דרינגען אַרײַן
און הרגענען אַ נדערע מענטשן.
נאָך לאַ נגע טעג וואַ נדערן האָט יהושוע באַ מערקט ,אַז דער
וואַ לד ווערט שיטערער .נאָך עטלעכע טריט איז יהושוע געבליבן
שטיין אויסער דעם וואַ לד .ער האָט זיך געוואָ לט צוריקציִ ען אין
וואַ לד אַ רײַן .ניט וויסנדיק פֿאַ ר וואָס ,איז ער ,אָ בער ,געגאַ נגען
ווײַטער .פֿון דער לינקער זײַט וואַ לד איז געשטאַ נען אַ
פֿאַ ראיינזאַ מט כאַ טקעלע.
"אפֿשר צוגיין צו דער כאַ טקע" – ,האָט ער זיך געטראַכט– ,
אפֿשר וווינט דאָ רט אַ גוטער ּפויער און קען מיר ווײַזן דעם וועג צו
די פֿאַ בריקן ,וו ּו עס זענען נאָך דאָ ייִדן .און אפֿשר וועט ער מיר
געבן אַ ביסל וואַ סער?" די פֿראַ גע איז בלויז צי איז דאָ רט דאָ אַ
הונט .וואָ לט ער בײַ זיך געהאַ ט אַ שטיקל ברויט ,וואָ לט ער
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צוגעוואָ רפֿן פֿאַ רן הונט דאָס ברויט און זיי וואָ לטן געוואָ רן
עפל ,דאָס וואָס ער האָט בײַ זיך,
באַ פֿרײַנדעט ,אָ בער יאַ געדעס און ּ
עסט ניט קיין הונט .מיט אַ מאָל האָט זיך דער קליינער יהושוע
געפֿילט זעלבשטענדיק ,אַ דערוואַ קסענער ,וואָס מוז אַ ליין באַ שליסן
וועגן זײַן גורל .נישט מער טאַ טע־מאַ מע צי זײַן עלטערער ברודער
יעקבֿ  ,וואָס פֿלעגן פֿאַ ר אים באַ שליסן וואָס צו טאָ ן .און באַ שלאָ סן
האָט ער צוגיין צו דער כאַ טקע .באַ לד האָט ער דערהערט בילן פֿון
אַ הונט .צום גליק איז דער הונט געווען צוגעבונדן אויף אַ קייט .אַ ן
עלטערער ּפויער איז אַרויסגעקומען און ווי נאָ ר ער האָט דערזען
דאָס ייִ נגל האָט ער זיך איבערגעצלמט .יהושע האָט אַ ראָ ּפגענומען
דאָס היטל און אים באַ גריסט:

"!"Szczęść Boże! Daj panie Boże
האָ ט דער ּפויער געענטפֿערט" :וואָ ס זוכסטו דאָ  ,קליינער? וואָ ס ,דו
ביסט אַ ייִד?"
"יאָ  ,מײַן הער ,איך בין אַ ייִד .איך וויל זיך בײַ אײַך פֿרעגן וו ּו
איז דער וועג צו די ֿפאַ בריקן ,וו ּו ייִדן אַרבעטן דאָ רטן?"
"צו די ֿפאַ בריקן פֿון טויט ווילסט גיין? דאָס איז ניט אַזוי ווײַט .אַ
דרײַ וויאָ רסט פֿון דאַ נעט הייבן זיך ווידער אָ ן די וועלדער ,וו ּו די
לופע ,אַז
פֿאַ בריקן געפֿינען זיך .קום אַ רײַן ,קליינער ,אין דער כאַ ּ
קיינער זאָ ל דיך ניט זען ,עס איז געפֿערלעך".
אין דער שטוב איז געשטאַ נען אַ טיש מיט פֿיר בענקלעך ,אויף
רפײַניקטער יויזל מיט אַ גרויסער
דער וואַ נט איז געהאָ נגען אַ פֿאַ ּ
איקאָ נע פֿון דער הייליקער מוטער.
"כ'זע ,אַז דו ביסט אויסגעהונגערט .אָ ט האָ סטו ברויט מיט מילך.
ווי אַ לט ביסטו? זיבן יאָ ר ,זאָ גסטו? יאָ  ,שווערע צײַטן ,זייער
שװערע צײַטן .אַ פֿאַ רשאָ לטענע מלחמה! מענטשן שטאַ רבן ווי
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פֿליגן .אין וואַ לד ,וו ּו איך בין לעשניצע ,שומר פֿון וואַ לד ,ליגן פֿיל
דערשאָ סענע ייִדן און ּפאַ רטיזאַ נער .די זעלבע ּפאַ רטיזאַ נער ,וואָס
שפעטער דערשאָ סן דורך די דײַטשן .אַ
דערשיסן ייִדן ,ווערן
ּ
צעדרייטע וועלט .מענטשן זענען ערגער ווי די חיות .געווען אַ
שיינע וועלט און די מענטשן האָ בן זי צעבערעט .קיין מאָל וועט
שוין די וועלט ניט זײַן די זעלבע וואָס אַ מאָל .יאָ  ,געווען אַ
וועלט ...אויך ּפרנסה איז געווען.
יעדן חודש ֿפלעגט דאָ באַ זוכן אין וואַ לד ּפאַ ן ווישניאַ ק .אַ זייער
רײַכער ייִד .גראַ דע אַ ן אָ רנטלעכער ייִד .געהאַ נדלט מיט האָ לץ.
געגעבן ּפרנסה פֿאַ ר אַ סך האָ לצזעגערס און האָ לצהאַ קערס .אויך
איך האָב צו דעם ניט צוגעלייגט .אָ פֿט מאָל איבעגענעכטיקט בײַ
ספעציעל צוגעגרייט
מיר אין הויז .געהאַ ט דאָ אַ זויבערן צימערּ ,
פֿאַ ר אים ,פֿאַ ר ּפאַ ן ווישניאַ ק .און ער האָט גוט באַ צאָ לט .געבראַ כט
מתנות פֿאַ ר מײַן אַ לטע און זיסוואַ רג פֿאַ ר מײַנע מיזיניקלעך.
ּ
יאָ  ,געווען אַ וועלט ...ווי הייסטו? יהושוע זאָ גסטו? אָ בער ווי
רופֿט מען דיך אויף ּפויליש? אויך אויף ּפויליש רופֿט מען דיך
יהושוע? אַ שווערער נאָ מען .נו ,ביסט דאָ ך אַ ייִד .ס'וואָ לט אָ בער
גוט געווען אַז דו זאָ לסט גיין באָ רוועס .אַ ּפויעריש ייִ נגל טראָ גט
ניט קיין שיך .אַ חוץ זונטיק אין קאָ שטשאָ ל אַ רײַן ,און אויך ניט
שטענדיק .אויך דײַנע מלבושים ,וואָס דו טראָ גסט זײַנען צו שיין,
פֿון אַ שטאָ טישן .מע זעט גלײַך ,אַז דו ביסט אַ ייִד .אָ ט האָ סטו אַ
ּפויעריש רעקל מיט הויזן פֿון מײַן מיזיניקל .טו זיך איבער .עס
מאַ כט ניט אויס ,אַז דאָס רעקל איז צו גרויס .אַ צינד זעסטו אויס ווי
אַ ן עכט ּפויליש ייִ נגל ,מיט דײַנע העלע האָ ר און בלאָ ע אויגן .און
רעד ניט קיין שטאָ טיש ּפויליש ,נאָ ר ּפויעריש .קום ,עס איז שוין
פֿינצטער אין דרויסן .איך וועל דיר ווײַזן דעם וועג .איך וועל גיין
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פֿון פֿאָ רנט און דו וועסט מיך פֿון ווײַטנס נאָ כפֿאָ לגן .מע טאָ ר אונדז
ניט זען צוזאַ מען ,עס איז געפֿערלעך".
יהושוע איז דעם ּפויער נאָ כגעגאַ נגען אַ צוואַ נציק מעטער פֿון
הונטן .עס איז געווען חושך מצרים .בלויז אַ האַ לבע לבֿ נה האָט זיך
פֿון צײַט צו צײַט באַ וויזן פֿון צווישן די כמאַ רעס און זיי
גלײַכגילטיק באַ גלייט .לאַ נג זענען זיי אַזוי געגאַ נגען ביז דער
ּפויער איז געבליבן שטיין .יהושוע האָט זיך צו אים דערנענטערט.
"אַ צינד ,קליינער ,וועסטו מוזן אַ ליין גיין .נאָך אַ צוויי וויאָ רסט
און דער וואַ לד הייבט זיך ווידער אָ ן .אָ ט דאָס וועגל ,וואָס מיר
זענען געגאַ נגען ,פֿירט צום וואַ לד און דאָס זעלבע וועגל דורכן
וואַ לד פֿירט גלײַך צו די פֿ אַ בריקןּ .פאַ ס אויף ,אַז קיינער זאָ ל דיך
ניט זען .גאָ ט זאָ ל דיך באַ שיצן פֿון שלעכטע הענט".
"אַ דאַ נק ,מײַן הער ,און גאָ ט זאָל זײַן מיט אײַך" – ,האָט
יהושוע געענטפֿערט.
ווידער איז יהושוע אַ ליין אויף דער וועלט .ער איז געגאַ נגען
נגעשפיצטע אויגן און אויערן אויף יעדער
זייער פֿאָ רזיכטיק ,מיט אָ
ּ
געפֿאַ ר .ניט פֿון פֿירפֿיסיקע ציטערט יהושוע נאָ ר פֿון צווייפֿיסיקע.
אָ ט בלײַבט ער שטיין ווי פֿאַ רגליווערט .ער הערט אַ גערויש און
זײַן האַ רץ שטעלט זיך אָ ּפ .דאָס האָ בן זיך די ביימער אין וואַ לד
געפאַ טשט ,אַ פֿילו אַז קיין ווינט
צעוויגט און די בלעטער צאָ רנדיק
ּ
איז ניט געווען .אפֿשר צוליב דעם ערגסטן וואָס ס'דערוואַ רט דעם
ייִ נגל .וואָ לטן די ביימער געקענט רעדן אַ מענטשלעך לשון ,וואָ לטן
זיי אים געוואָ רנט צו בלײַבן מיט זיי אין וואַ לד און ניט צו גיין אַ הין
וו ּו עס געפֿינען זיך מענטשן.
לאַ נג איז נאָך יהושוע געגאַ נגען ,זייער לאַ נג ,ביז ער האָט
באַ מערקט פֿון דער ווײַטנס צווישן די ביימער דאָס ּפינטלען פֿון
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ליכט .אפֿשר זענען דאָס די פֿאַ בריקן וו ּו עס גע ֿפינען זיך ייִדן? ער
איז אַ ראָ ּפ פֿונעם וועגל טיף אינעם וואַ לד איבערנעכטיקן .און
ווידער האָט יהושוע באַ מערקט ,אַז ער ליגט אָ נגעלענט מיטן קאָ ּפ
אויף אַ שטיין .ער האָט זיך ווידער דערמאָ נט אין דעם ּפסוק פֿון
חומש" :ויקח מאבֿ ני המקום וישׂ ם מראשתיו וישכּ בֿ במקום ההוא".
"אוי" – ,האָט זיך אַ קרעכץ אַרויסגעריסן פֿון זײַן האַ רץ ווי בײַ
אַ ן אַ לטן מאַ ן דערמאָ נענדיק זיך אינעם חדר ,וו ּו ער איז געווען דער
בעסטער ּתלמיד .ווידער האָט זיך יהושוע געפֿילט ווי אַ
דערוואַ קסענער ,אַז ער מוז אַ ליין דעצידירן וועגן זײַן גורל .ער
האָט נאָך ניט פֿאַ רשטאַ נען ,אַז קיין גורל באַ שטייט מער ניט פֿאַ ר
ייִדן און באַ שטימט ניט קיין נסים ,קוים אפֿשר אַ צו ֿפאַ ל ,און אויך
דאָס ניט.
שטעכעדיקע שטראַ לן פֿון דער זון האָ בן אים אויפֿגעוועקט פֿונעם
שלאָ ף .פֿאָ רזיכטיק איז ער צוגעגאַ נגען צום וועגל וואָס האָט
געפֿירט צו די ֿפאַ בריקן ,וואָס מע זאָ גט ,אַז דאָ רט אַרבעטן ייִדן .מיט
אַ מאָל  ,ווי אָ ן אַ וואָ רענונג ,האָט זיך דער וואַ לד אָ ּפגעהאַ קט .פֿון
דער ווײַטנס האָט ער דערזען הויכע קוימענס און מאָ דנע ריזיקע
הײַזער אָ ן פֿענצטער .אַ רום האָט זיך געצויגן אַ הויכער מויער מיט
שטעכלדראָ טן ֿפון אויבן .פֿ אָ רזיכטיק האָט זיך יהושוע דערנענטערט
צווישן דעם ווילדן באַ וואַ קסענעם הויכן גראָ ז אַ רום דעם מויער ,אַז
מע האָט אים קוים אַרויסגעזען .ער האָט באַ מערקט אַ גרויסן
טויער ,וו ּו מענטשן גייען אַרײַן אָ דער פֿאָ רן אַרײַן אויף די ראָ ווערן.
פֿאַ רן טויער איז געשטאַ נען אַ באַ וואָ פֿנטער וואַ כמאַ ן .יהושוע האָט
דאָס אַ לץ אָ בסערווירט פֿון דער ווײַטנס און ניט געוווּסט ווי אַזוי
ער קען אַרײַן דורכן טויער .און צי בכלל איז אמת ,אַז אין די
פֿאַ בריקן אַרבעטן ייִדן.
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טייל מענטשן גייען און פֿאָ רן פֿאַ רבײַ גאַ נץ נאָ ענט לעבן אים,
אָ בער קיינער קוקט זיך אַ פֿילו אויף אים ניט אָ ן .אפֿשר זאָ ל איך
עמעצן פֿרעגן ,טראַכט זיך יהושוע .אָ בער די מענטשן זענען אין
גרויס אײַלעניש ,זעט אויס ,צו דער אַרבעט ,און ער האָט מורא צו
פֿרעגן.
"וואָ ס גאַ ּפעסטו זיך ,קליינער? – פֿרעגט אים ּפלוצלינג אַ מאַ ן– ,
ווייסטו ניט ,אַז די וואַ כמענער האָ בן דאָס ניט ליב? דו האָ סט עמעצן
וואָס אַרבעט דאָ אין די פֿאַ בריקן? דײַן טאַ טע אַרבעט דאָ ?"
"ניין ,ניין – ,האָט דאָס ייִ נגל געשטאַ מלט פֿון איבערראַ שונג– ,
מײַן הער ,אפֿשר ווייסט איר וו ּו עס אַרבעטן דאָ ייִדן?
"דו ביסט אַ ייִד? – ֿפרעגט דער מאַ ן מיט דערשטוינונג – ,איך
האָב אַ פֿילו ניט דערקענט ,אַז דו ביסט אַ ייִד .אָ בער פֿון וואַ נען
קומסטו דאָ אַ הער? עס זענען מער ניטאָ קיין ייִדן ,אַ חוץ אין די
פֿאַ בריקן".
"איך ...איך ,מײַן הער ,קום פֿון וואַ לד".
"פֿון וואַ לד? – האָט דער מאַ ן אויפֿגעשטעלט אויגן – ,נו ,גוט,
איך פֿאַ רשטיי .צו דײַנע מענטשן ווילסטו .זיי אַרבעטן דאָ אין די
פֿאַ בריקן .אויך אין מײַן אָ ּפטיילונג אַרבעטן ייִדן .זיי פֿאַ לן ווי די
פֿליגן .ס'איז שוין פֿון זיי 'קאַ ' סך ניט געבליבן .אַ מבעסטן דו
זאָ לסט צוגיין צו די שטעכלדראָ טן פֿון לאַ גער ,נו ,צום "גן־עדן פֿאַ ר
ייִדן" ,ווי זיי רופֿן דעם לאַ גערּ .פאַ ס אָ בער אויף ,די שטעכלדראָ טן
זענען עלעקטרעזירט ,און דאָ ך קען מען אַ דורך .ווילסט אָ בער הערן
מײַן עצה ,קליינער? גיי צוריק אין וואַ לד אַ רײַן ,ווײַל דאָ זענען
ניטאָ קיין קליינע ייִ נגלעך ווי דו .די דײַטשן האַ לטן נאָ ר די ייִדן,
וואָס טויגן צו דער אַרבעט".
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יהושוע האָט זיך צוריקגעצויגן און איז טיף אַרײַן אינעם הויכן
געדיכטן גראָ ז .ער איז פֿ אָ רזיכטיק אַ רומגעקראָ כן אויף אַ לע פֿיר
אַ רום דעם מויער פֿון די פֿאַ בריקן ביז ער איז צוגעקומען צו די
שטעכלדראָ טן און דערזען אונטער זיי לאַ נגע גראָ ע באַ ראַ קן .קיין
לעבעדיק באַ שעפֿעניש האָט ער דאָ רט ,אונטער די דראָ טן ניט
דערזען .אויף אַ טורעם איז געשטאַ נען אַ סאָ לדאַ ט מיט אַ געווער
אין האַ נט .אַ רום איז געווען שטיל ווי אין אַ ן אויער .בלויז די פֿייגל
האָ בן געסוויטשערט און געטרילטּ .פאַ מעלעך איז יהושוע
אײַנגעשלאָ פֿן .ווען ער האָט אויפֿגעמאַ כט די אויגן איז שוין געווען
פֿאַ רנאַ כט .ווי פֿאַ רוווּנדערט איז ער געוואָ רן ,דערזעענדיק פֿון דער
ווײַטנס ,אונטער די שטעכלדראָ טן מאָ דנע באַ שעפֿענישן ,ווי ניט פֿון
דער וועלט .זאָ לן דאָס זײַן ייִדן?
אַזעלכע ייִדן האָט ער נאָך קיין מאָל ניט געזען .ער האָט זיך
דערמאָ נט אין דער מעשׂ ה 'סמבטיון' ,ווי דער רבי אין חדר האָט
דערציילט ,אַז אויף יענער זײַט טײַך סמבטיון לעבן די פֿאַ רלוירענע
עשׂ רת־השבֿ טים ,די אַזוי גערופֿענע 'רויטע ייִדעלעך' .מע קען,
אָ בער ,דעם טײַך ניט אַ דורך ,ווײַל ריזנשטיינער וואַ רפֿן פֿון אים
אַרויס .שבת ,אָ בער ,ווען דער טײַך רוט ,איז ער באַ דעקט מיט אַ
וואָ לקן פֿון ֿפײַער .ווען משיח ,דער הגואל וועט קומען ,דעמאָ לט
וועלן מיר זיך מיט זיי צוריק פֿאַ ראייניקן און צוזאַ מען צוריק גיין
שפיניווער בריק קיין ארץ־ישׂ ראל.
אויף דער ּ
ווען ס'איז געוואָ רן מער טונקל האָט זיך יהושוע פֿאָ רזיכטיק
דערנענטערט צו די דראָ טן .ער האָט זיך אַ וועקגעלייגט אויף דער
נגעשפיצט די אויגן און אויערן צו זען און צו הערן בעסער
ערד ,אָ
ּ
די מאָ דנע באַ שעפֿענישן פֿון יענער זײַט שטעכלדראָ טן .געהערט
ֿפאַ רשיידענע קולות ,געשרייען ,אָ בער בשום־אופֿן ניט געקענט
הערן זייער לשון .אויך פֿון זייערע ּפנימער האָט יהושוע ניט
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געקענט דערקענען ניט נאָ ר צי זיי זענען ייִדן ,אָ בער בכלל ,צי זיי
זענען מענטשן .מאָ דנע ּפנימער האָ בן זיי געהאַ ט .און אפֿשר האָ בן
זיי בכלל קיין ּפנימער ניט געהאַ ט .בלויז אַרויסגעזעצטע גרויסע
אויגן האָ בן פֿון זיי אַרויסגעקוקט .ער האָט ּפרובירט פֿון הונטן
אויפֿהייבן די שטעכלדראָ ט און ווי פֿאַ רוווּנדערט איז ער געוואָ רן
ווען די דראָ טן האָ בן זיך אַזוי לײַכט אונטערגעגעבן ,גלײַך ווי
געבעטן" – ,קום! קום אַ רײַן!"
און אָ ט איז ער אינעווייניק .יהושוע האָט געשטעלט זײַנע
ערשטע טריט אינעם "גן־עדן פֿאַ ר ייִדן" ,ניט זיכער און מיט ּפחד.
ער האָט זיך פֿאָ רזיכטיק דערנענטערט צו די באַ ראַ קן און דערזען
פֿאַ ר זיך שטיין אַ סטראַ שידלע ,וואָס האָט זיך מאָ דנע באַ וועגט .די
סטראַ שידלע איז געווען אַ שטיק שמאַ טע פֿון קאָ ּפ ביז פֿיס .אַ פֿילו
דאָס ּפנים זײַנס איז געווען פֿון שמאַ טעס .בלויז אַ ן אויג האָט פֿון
דער שמאַ טע אַרויסגעקוקט .יהושוע האָט געקוקט אויפֿן אויג מיט
ּפחד און רחמנות .לאַ נג האָ בן זיך די אויגן געקוקט ביז די
סטראַ שידלע איז פֿאַ רשוווּנדן אינעם באַ ראַ ק.
"ווער ביסטו?" – האָט ער מיט אַ מאָל דערהערט אַ קול הינטער
זיך ,ווי ניט פֿון דער וועלט .יהושוע האָט זיך האַ סטיק אויסגעדרייט
און דערזען פֿאַ ר זיך אַ קאָ לאָ ס פֿון אַ סטראַ שידלע.
"ווער ביסטו?" – האָט די סטראַ שידלע ווידער אַרויסגעלאָ זט אַ
דיבור און דערבײַ אויפֿגעהויבן זײַנע אויגן צום הימל ,צי דאָס ייִ נגל
איז ניט פֿון דאָ רטן אַ ראָ ּפגעפֿאַ לן .יהושוע האָט אָ נגעהויבן שטאַ מלען
און געוואָ לט אַ נטלויפֿן.
"מײַן הער – ,האָט זײַן שטים געציטערט – ,מײַן הער"...
די סטראַ שידלע איז אויסגעבראָ כן אין אַ מאָ דנע געלעכטער,
וואָס איז קיין געלעכטער ניט געווען ,הערנדיק אים רופֿן מיט אַזאַ
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ערע "מײַן הער" ,וואָס ער האָט שוין פֿון לאַ נג פֿאַ רגעסן פֿון
אַזעלכע בכּ בֿ ודיקע ווערטער.
עס זענען צוגעקומען נאָך צוויי סטראַ שידלעס און זיך
געוווּנדערט פֿון דער ּפלא.
"קוק נאָ ר ,קוק נאָ ר – ,האָט איינער פֿון זיי געזאָ גט – ,אַ ייִדיש
ייִ נגל" – ,און אים אָ נגערירט ,צי ער באַ שטייט אין אמתן ,צי ער
עפעס אַ רוח.
עקזיסטירט ,צי איז דאָס ניט ּ
"איך קום פֿון וואַ לד" – האָט יהושוע צו זיי געזאָ גט שוין מער
דראַ סטיש.
די סטראַ שידלעס האָ בן אויף זיך געקוקט מיט זייערע
סקעלעטישע ,אַרויסגעזעצטע אויגן און זיך באַ ראָ טן וואָס צו טאָ ן.
"ר' איטשע־מאיר" – האָט איינער אַ זאָ ג געטאָ ן.
"יאָ  ,ר' איטשע־מאיר פֿונעם דרײַצנטן בלאָ ק דאַ רף וועגן דעם
וויסן" – האָט אַ צווייטער נאָ כגעזאָ גט ,און זיי זענען אַ וועק מיטן
ייִ נגל.
קאַפאָ פֿונעם
פֿאַ רן אַרײַנגאַ נג אינעם דרײַצנטן בלאָ ק האָט דער
ּ
בלאָ ק זיי באַ מערקט.
"וווּהין?" – האָט ער אַ רוף געגעבן.
די צוויי סטראַ שידלעס האָ בן זיך פֿאַ ר שרעק גלײַך אָ ּפגעטראָ טן,
קאַפאָ,
איבערלאָ זנדיק דעם קליינעם יהושוע אַ ליין .דער
ּ
דערזעענדיק דעם ייִ נגל ,איז געוואָ רן אַזוי איבערראַ שט און
צעפלעפֿט ,אַז ער האָט פֿאַ רלוירן דאָס לשון און אָ נגעהויבן
ּ
ופע?"
שטאַ מלען" :וו־וו־אַ ס ,וו־אַ ־ס פֿיר אײַנע ּפ ּ
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קאַפאָ האָט
עפעס זאָ גן ,אָ בער דער
ּ
יהושוע האָט ּפרובירט אים ּ
אים ניט אויסגעהערט ,נאָ ר געהאַ לטן אין איין איבערחזרן" :יאַ  ,יאַ ,
ופע! קאָ ם ,קאָ ם ".זײַנע אויגן
ופע! אײַנע זיסע ּפ ּ
דו ביסט אײַנע ּפ ּ
האָ בן ּתאַ ווהדיק געגלאָ צט אויפֿן ייִ נגל און אים אַרײַנגעפֿירט אין
זײַן צימערל ,וואָס איז געווען אָ ּפגעזונדערט פֿונעם רעשט בלאָ ק
העפֿטלינגען מיט אַ ווענטל פֿון ברעטער.
"דאָ וועסטו בלײַבן ,ניט מיט די שווײַנע אויפֿן בלאָ ק .אָ בער דו
מוזסט בראַ וו זײַן ,ווען ניט – קללל – ...און אַ מאַ ך געטאָ ן מיט דער
זופ מיט ברויט און מאַ רגאַ רין".
האַ נט אויפֿן האַ לדז – ,אָ ט האָ סטו ּ
זופ ,װאָ ס האָט געהאַ ט אַ משונהדיקן
יהושוע האָט געגעסן די ּ
טעם .דאָס ברויט איז געווען שוואַ רץ ווי די ערד ,האָט זיך אים
געקלעפט אין מויל ווי ליים מיט טראָ טשענע .און דאָ ך האָט ער
ּ
אַ לץ אויפֿגעגעסן ,אַזוי הונגעריק איז ער געווען.
יהושוע האָ ט ,אָ בער ,ניט פֿאַ רשטאַ נען די מכּ לומרשט זיסע
קאַפאָ און אַ וודאי ניט פֿאַ רשטאַ נען וואָס דערוואַ רט
ווערטער פֿונעם
ּ
רתמטע גלאָ צנדיקע חזיר־אייגלעך,
אים פֿון דעם מאַ ן מיט די פֿאַ ּ
וואָס האָ בן קוים אַרויסגעקוקט פֿון זײַן אויסגעפֿרעסענעם ּפרצוף.
" דו ,קליינער ,דו בלײַבסט דאָ בײַ מיר און זיך ניט רירן פֿון
דאַ נעט .ווען ניט – קללל – "...און גיט ווידער אַ מאַ ך מיט דער
האַ נט אויפֿן האַ לדז.
קאַפאָ איז אַרויס פֿונעם צימער און פֿאַ רשלאָ סן די טיר
דער
ּ
אונטער זיך .נאָך עטלעכע מינוט הערט יהושוע אַ שטילן קלאַ ּפ אין
דער טיר.
"ווער איז דאָ רט?" – פֿרעגט דאָס ייִ נגל.
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"אַ ייִד – ,ענטפֿערט אַ קול – ,איך הייס איטשע־מאיר .מע האָט
מיר מודיע געווען ,אַז דו ביסט אַרײַנגעקומען פֿון דרויסן ,פֿונעם
וואַ לד .ווי הייסטו?"
"איך הייס יהושוע".
"הער זיך גוט צו ,יהושוע ,וואָס איך וויל דיר זאָ גן .דו הערסט?"
"יאָ  ,איך הער".
"ניטאָ קיין סך צײַט ,ווײַל דער רוצח קאָ ן אין יעדן אויגנבליק
צוריק קומען און אויספֿירן זײַן מזימה .דו זאָ לסט זען די נאַ כט זיך
אַרויסצודרייען פֿון זײַנע טרייפֿענע לאַ ּפעס .זאָ ג דעם
כּ לבֿ ־שבכּ לבֿ ים ,אַז דו ביסט קראַ נק ,האָ סט דעם טיפֿוס און פֿילסט
זיך ניט גוט .דו האָ סט פֿאַ רשטאַ נען וואָס כ'האָב דיר געזאָ גט?"
"יאָ  ,כ'האָב פֿאַ רשטאַ נען".
"הער ווײַטער וואָס איך זאָ ג דיר .מאָ רגן אין דער פֿרי זאָ לסט
ניט ענטוואַ גן אַרויסצוגיין צום אַ ּפעל ,נאָ ר זיך אויסבאַ האַ לטן
קאַפאָ ,אַז דער לאַ גער־קאָ מענדאַ נט זאָ ל
אונטער דער ּפריטשע בײַם
ּ
דיך ,חלילה ,ניט זען בשעת דער סעלעקציע".
"וואָ ס איז דאָס סעלעקציע?"
"בעסער אַז דו זאָ לסט ניט וויסן – ,האָט איטשע־מאיר אַ זיפֿץ
געטאָ ן – ,נאָך דער סעלעקציע ,אם ירצה השם ,אַז כ'וועל זי
הויפטקאַ ּפאָ  ,ער איז נאָך געבליבן
איבערלעבן ,וועל איך רעדן מיטן
ּ
אַ שטיקל מענטש ,ער איז אַ דײַטשישער ּפאָ ליטישער העפֿטלינג,
עפעס טאָ ן פֿאַ ר דיר .הײַנט איז שוין צו
א ֿפשר וועט ער קענען ּ
שפעט .איך האָב ּפרובירט ,אָ בער עס גייט ניט .אַ צינד מוז איך
ּ
אַ וועק פֿון דער טיר ,ווײַל דער מערדער קאָ ן צוריק קומען און
אונדז ביידע צעממיתן .דער שם יתברך זאָ ל דיך שומר און מציל
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זײַן ,אַז דער רשע זאָ ל אויף דיר קיין שליטה ניט האָ בן .דו האָ סט
פֿאַ רשטאַ נען וואָס איך האָב דיר געזאָ גט?"
"יאָ  ,איך האָב פֿאַ רשטאַ נען".
יהושוע האָט דאָס אַ לץ ניט אַזוי גוט פֿאַ רשטאַ נען ,ער איז נאָך
מפלעקס פֿון אַ לאַ גער
געווען אַ קליין קינד צו ֿפאַ רשטיין דעם קאָ ּ
בײַ די נאַ ציס .פֿיל דערוואַ קסענע חכמים פֿאַ רשטייען ניט ביז
הײַנטיקן טאָ ג וואָס איז דאָס געווען אַ דײַטשישער לאַ גער ,וואָס זיי
אַ ליין האָ בן מיטגעמאַ כט.
שפעטער האָט זיך די טיר אויפֿגעמאַ כט און
מיט עטלעכע מינוט ּ
קאַפאָ ,אַ "קערל" מיט
קאַפאָ איז אַרײַנגעקומען מיט אַ צווייטן
דער
ּ
ּ
אַ ן אָ ּפגעגאָ לטן קאָ ּפ און אַ גרינעם דרײַעק אויף זײַן לינקן
ברוסטקאַ סטן לעבן דעם נומער ,גענוי ווי זײַן קאַ מעראַ ד .זיי באַ קוקן
דאָס ייִ נגל ווי מבֿ ינים.
"אַ לזאָ  ,וואַ לטערל ,וואָס דענקסטו ,האַ ?" – פֿרעגט ער זײַן
פֿרײַנד.
"גראָ סאַ רטיק! וווּנדערבאַ ר! שוין פֿון לאַ נג אַזאַ "קעצכען" ניט
געהאַ ט!"
"הימעל־הער־גאָ ט! האַ נס ,ווי זאָ האַ סטו דאָס געשאַ פֿן? – ער גיט
קנײַפ אין אונטערשטן אַרײַן און זאָ גט – ,אײַן
דעם ייִ נגל אַ
ּ
גראָ סאַ רטיקער אַ רש! אַ וף ווידערזען ,קעצכען".
זיי ביידע גייען אַרויס פֿונעם צימער און פֿאַ רשליסן די טיר.
"וואַ לטערל ,וואַ ן דו אײַן בראַ ווער קערל ביסט דאַ ן קענסטו אים
אַ וך האַ בען .אַ בער ,דאָ נער וועטער ,נאָך אײַן מאָל ,דו מוזסט
מיטמאַ כען!" – און צײַגט מיט זײַנע צוויי הענט אויפֿן האַ לדז ,דאָס
ייִ נגל צו דערוואַ רגן.
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"נאַ טירליך ,מאַ ך איך מיט .הימעל־הער־גאָ ט ,סאַ קראַ מענט!
נספאָ רט אַ וס ּפראַ ג? וויר מאַ כען
עררינערסט דו זיך ניכט דעם טראַ ּ
גענאַ ו דאָס זעלבע ,אונד גלײַך דאָס שײַסע אַ וף דעם מיסטהאַ פֿען.
מאָ רגען זאָ נאַ ג פֿירט מאַ ן דאָס מיסט גלײַך אַ וועק .מאַ ן דאַ רף דעם
קנאַ בע אין קײַנע פֿאַ ל ניכט זען אַ וף דעם אַ ּפעל ,דאָס קאַ ן
שפאַ ס מוזן וויר אים זאָ פֿאָ רט
געפֿערליך זײַן .אַ לזאָ  ,גלײַך נאָך דעם ּ
פֿאַ רטיק מאַ כען .אַ בער ֿפאַ רגעס ניכט ,האַ נדל אים גלײַך צו מיר
ברענגען און צעפֿוק ניכט גענצליך זײַן אַ ש .לאַ ס פֿיור מיך אַ וך
עטוואַ ס איבער".
ווען האַ נס איז צוריק אַרײַנגעקומען אין זײַן צימערל האָט ער
געטראָ פֿן יהושוע'ן שלאָ פֿן אויפֿן דיל .ער האָט אויפֿגעהויבן
ס'ייִ נגל ,ווי אַ חתן הייבט אויף זײַן כּ לה אין דער נאַ כט נאָך דער
חופה ,און אים אַ רויפֿגעלייגט אויף זײַן קויקע.
ּ
יהושוע איז געווען אַזוי מיד ,אַז ער האָט זיך אַ פֿילו ניט
קאַפאָ האָט אַרויסגענומען פֿון אונטער דער
אויפֿגעוועקט .דער
ּ
קויקע אַ פֿלעשל בראָ נפֿן און עס אויסגעטרונקען מיט איין צי .ער
שפײַ געטאָ ן און אַרויסגעלאָ זט אַ קללה קעגן גאָ ט און
האָט אַ ּ
מענטש ,פֿאַ רריבן די הענט און זיך גענומען צו דער עבֿ ודה – ,פֿון
אָ נהייב עטוואָ ס דעליקאַ ט און גלײַך נאָך דעם – ברוטאַ ל .ער האָט
צום שלאָ פֿנדיקן ייִ נגל געשושקעט זיסע ווערטער .ווען ער האָט
אָ נגעהויבן אַ ראָ ּפציִ ען זײַנע מלבושים האָט זיך יהושוע אויפֿגעוועקט
אין בהלה.
דאָס ייִ נגל האָט אָ נגעהויבן זיך צו ווערן מיט אַ לע זײַנע כּ וחות
קאַפאָ אַ רויפֿגעלייגט זײַן לאַ ּפע
און מאַ כן געוואַ לד .גלײַך האָט דער
ּ
אויפֿן ייִ נגלס מויל און אים שיִ ער ניט דערשטיקט.
"ווען דו שרײַסט ,קליינער ,דאַ ן מאַ ך איך דיך פֿערטיג".
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און דאָ ך האָט זיך יהושוע געווערט ,ער האָט אים אַ פֿילו די
האַ נט אײַנגעביסן ביז בלוט ,אָ בער ער איז געווען צו שוואַ ך קעגן
קאַפאָ האָט זיך נאָך ווילדער צעהיצט
דעם ברוטאַ לן מאַ ן .דער
ּ
פֿונעם ייִ נגלס בײַסן און דערבײַ געהירזשעט" – ,בײַס ,בײַס! דאַס
איסט גוט! דאַס איסט גוט!"
קיין סך האָט ניט געפֿעלט ,אַז בעת זײַן מזימה זאָ ל ער
דערשטיקן דאָס ייִ נגל .יהושוע האָט געפֿילט אַ שרעקלעכע ּפײַן
אינעם הינטן ,און כאָ טש דאָס אַ לץ האָט לאַ נג ניט געדויערט ,האָט
קאַפאָ איז געלעגן אָ נמעכטיק
עס אויסגעזען ווי אַ ן אייביקייט .דער
ּ
לעבן דעם ייִ נגל און שווער געאָ טעמט .יהושוע האָט פֿאַ רשטאַ נען
און ניט פֿאַ רשטאַ נען וואָס ס'האָ ט מיט אים ּפאַ סירט .ער האָט
געהאַ לטן אין איין וויינען און רופֿן" – ,מאַ מע! מאַ מע".
קאַפאָ האָט זיך ווילד צעלאַ כט און געזאָ גט" :ניכט ווײַנען,
דער
ּ
מײַן קלײַן קעצכען ,ניכט ווײַנען! נור דאָס ערשטע מאָל טוט עס
וויי .דו האַ סט אַ בער אַ וווּנדערלעך ּתחתל! קום ,שטיי אַ וף! װיר
גייען צו וואַ לטערן אינעם בלאָ ק זיבעצן .איך האָב אים צוגעזאָ גט
דיך צו ברענגען .הימעל־הער־גאָ ט ,פֿאַ ר אַזאַ ּתחתל פֿאַ רקויפֿט ער
זײַן אייגענע מאַ מע".
זיי גייען אַרויס פֿונעם בלאָ ק .עס איז חושך מצרים ,בלויז די
שטעכלדראָ טן אַ רום דעם לאַ גער זענען באַ לויכטן מיט אַ
קרענקלעכער שײַןֿ .פון גרויס ווייטיק קאָ ן יהושוע קוים גיין און
בלוטיקט פֿון הינטן .מיט אַ מאָל רײַסן זיך זײַנע פֿיסלעך אין אַ
גאַ לאָ ּפ.
קאַפאָ און יאָ גט אים
"בלײַב שטיין! בלײַב שטיין!" – רופֿט דער
ּ
לפן הערן זיך פֿון אַ טויער־שמירה אין זייער ריכטונג.
נאָ ך .צוויי זאַ ּ
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יהושוע לויפֿט ,ווי אַ לונאַ טיקער ,צווישן די בלאָ קן ,אָ ן צו וויסן
קאַפאָ,
וווּהין .ער הערט הינטער זיך דאָס שווערע סאָ ּפען פֿונעם
ּ
שפעטער פֿילט ער ,אַז
וואָס יאָ גט אים נאָ ך .מיט עטלעכע רגעס ּ
ער לויפֿט אַ ליין ,און ווי דורך אַ שטויס פֿאַ לט ער אַרײַן אין אַ
בלאָ ק און וואַ רפֿט זיך אַוועק אויף אַ ּפריטשע ,אײַנהאַ לטנדיק דעם
אָ טעם ,אַז קיינער זאָ ל אים ניט הערןּ .פאַ מעלעך שלאָ פֿט ער אײַן.
יהושוע לויפֿט אינעם ברענענדיקן וואַ לד .אַ לץ אַ רום איז רויט פֿון
פֿײַער – ,די ביימער ,די ערד ,דער הימל .און אָ ט שטייט זײַן טאַ טע
ר' יוסף ,אָ נגעטאָ ן אין טלית און ּתפֿילין ,צוגעבונדן צו אַ
ברענענדיקן בוים און שווײַגנדיק קוקט אויף אים .פֿון זײַן שטערן
שלענגלט זיך אַרויס אַ שנירל בלוט .יהושוע וויל זיך צו אים
דערנענטערן ,אָ בער ער קען ניט .ער וויל רופֿן" – ,טאַ טע! טאַ טע,
פֿאַ ר וואָס האָ סטו מיך ֿפאַ רלאָ זט? דערקענסטו מיך ניט? דאָס בין
איך ,דײַן זון יהושוע".
אָ בער קיין וואָ רט קען ער ניט אַרויסברענגען פֿון זײַן מויל .זײַן
ברודער יעקבֿ שטייט מיט אַ ראָ ּפגעלאָ זטן קאָ ּפ .און אָ ט שטייט זײַן
מאַ מע מרים מיט צוויי אויסגעשטרעקטע הענט צו אים ,יהושוע,
איר זון .אויף איר קאָ ּפ טראָ גט זי אַ קרוין פֿון פֿײַער ,און פֿון אירע
אויגן גיסן זיך טרערן פֿון בלוט .ער וויל צולויפֿן צו זײַן מאַ מע ,זי
אַ רומנעמען ,אָ בער ער איז געליימט.
קעפ קניִ ען לענג־אויס דעם
די ּפאַ רטיזאַ נער מיט אַ ראָ ּפגעלאָ זטע
ּ
ֿירשפיציקע מיליטער־היטלען מיט
וועג ,וו ּו יהושוע לויפֿט .זייערע פ
ּ
דעם שטאָ לצן ּפוילישן אָ דלער פֿון פֿאָ רנט ליגן אַ ראָ ּפגעריסן און
צעטראָ טן אויף דער ערד .זײַן רבי פֿון חדר מיט דער לאַ נגער
ניסתר ...וואָס טוט ער דאָ  ,אינעם
רויטער באָ רד און אויגן פֿון אַ
ּ
וואַ לד? ווען וועט ער שוין מיט אים אָ נהייבן לערנען גמרא? די
ימים־נוראָים זענען שוין פֿון לאַ נג פֿאַ רבײַ .און אָ ט שטייט דער
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שפאַ ציר־שטעקעלע ,וואָס הייסט ,אַז זיי
לערער מיטן עלעגאַ נטן
ּ
גייען אַ הין ,וו ּו עס זײַנען נאָך פֿאַ ראַ ן ייִדן אין אַ לאַ גער.
צעשפרייטע הענט...
ספאָ דאַ זש" באַ רטשינסקי מיט זײַנע
ּ
"גאָ ּ
לײַדער ,לײַדער ,צום באַ דויערן ,קאָ ן ער לענגער זיי ניט
אויסבאַ האַ לטן .ער האָט אַ פֿאַ מיליע און דאָס איז געפֿערלעך.
יהושוע האַ לט אין איין לויפֿן איבער ברענענדיקע פֿעלדער פֿון
פֿײַער ,און אפֿשר רויטער פֿון פֿײַער .מע קלינגט אין דער קירכע.
ער לויפֿט איבער זײַן שטעטל ,וואָס ליגט אין חורבה .די הײַזער אין
פֿלאַ מען .בלויז די הייליקע מוטער מאַ ריע אין מיטן מאַ רק שטייט
גאַ נץ .ווען די גוייִ ם דערזעען יהושוען ,פֿאַ לן זיי אויף די קני ,צלמען
חרפה און חרטה .ער וווּנדערט זיך.
קעפ פֿאַ ר
זיך און לאָ זן אַ ראָ ּפ די
ּ
ּ
וו ּו זעען אַ לע ייִדן? אַ לע זײַנע חבֿ רים פֿון חדר?
ֿגעפראַ לט ,די
ער לויפֿט צום בית־המדרש .די טירן זענען אויפ ּ
פֿענצטער אויסגעהאַ קט ,דער אָ רון־קודש איז ליידיק ,דער ּפרוכת
ֿרי־תורות צעריסן ,צעטראָ טן אויף דער ערד .ער
צעפֿליקט ,די ספ ּ
וויל שרײַען ,מאַ כן געוואַ לד ,אָ בער זײַן צונג איז פֿאַ רשטיינערט .ער
הערט ברומען אַ ניגון .יאָ  ,דאָס איז דאָ ך דעם זיידע ר' מאירס ניגון
בײַם לערנען .ער וואַ נדערט איבערן בית־המדרש און זעט דעם
זיידע זיצן אויפֿן זעלבן ּפלאַ ץ ווי ּתמיד ,פֿאַ רטיפֿט אין אַ ן אָ פֿענער
גמרא ,וו ּו אַ ליכטל ברענט .פֿאָ רזיכטיק דערנענטערט זיך יהושוע
שפיץ פֿינגער ,חלילה ,ניט צו שטערן אים בײַם
צום זיידן אויף די ּ
לערנען .דער זיידע הייבט אויף די אויגן פֿון דער גמרא ,און אַ
טרער רינט אים אַ ראָ ּפ אויפֿן ליכטל און עס לעשט זיך אויס.
עלפלאַ ץ! שנעל!
"אַ ופֿשטיין ,אַ ופֿשטיין! צום אַ ּפעל! צום אַ ּפ ּ
שנעל! שנעל!" – עס הערן זיך געוואַ לדן מיט אַ פֿײַפֿעריי פֿון אַ לע
שפרינגט אַ ראָ ּפ
זײַטן .אין בהלה כאַ ּפט זיך יהושוע אויף פֿון שלאָ ףּ ,
פֿון דער ּפריטשע און לויפֿט אַרויס מיט אַ לע צוזאַ מען פֿונעם בלאָ ק
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צום אַ ּפעל .אַ לץ געשעט אין אַזאַ געיעגעניש ,אַז קיינער כּ מעט
באַ מערקט אים ניט ,און ווי אַ לע שטעלט ער זיך אויס אין דער ריי.
קאַפאָס מיט שטעקנס אין די הענט האַ לטן אָ רדענונג ,דערבײַ
די
ּ
קײַלן זיי יעדן איינעם וואָס שטייט ניט גלײַך ווי אַ ווירע אין דער
ריי .יעדער בלאָ ק העפֿטלינגען שטייט אויסגעשטעלט מיטן
קאַפאָ בראָ ש .זיי טראָ גן אויף דער לינקער זײַט
בלאָ קעלטסטן און
ּ
ברוסטקאַ סטן פֿון זייערע קאַ צעט־בלוזעס אַ גרינעם דרײַעק ,לעבן
קאַפאָס טראָ גן
דעם נומער ,אַ סימן פֿון אַ פֿאַ רברעכער .טייל פֿון די
ּ
רויטע ,גרינע ,ראָ זעווע און שוואַ רצע דרײַעקן .יעדער קאָ ליר איז אַ
סימן ווער ער איז און פֿאַ ר וואָס ער זיצט אין דער חד־גדיא .בלויז
בײַ די ייִדן איז אַ פֿאַ רקערטע מעשׂ ה .מע זיצט ,ווײַל די באָ בע איז
געווען אַ ייִדענע .אַ פֿילו זי האָט זיך געשמדט ,זיצסטו .עס
דערהערט זיך אַ פֿײַף מיט אַ רוף" :אַ כטונג! דער הער
לאַ גער־קאָ מענדאַ נט! מיצען אַ ּפ!"
שפאַ נונג ,אַז מע קען די לופֿט
עס ווערט טויט שטיל מיט אַ ּ
אַ דורכשנײַדן מיט אַ מעסער .ווי נאָ ר דער לאַ גער־קאָ מענדאַ נט
צעשפילט זיך דער אָ רקעסטער
באַ טרעט דעם טויער פֿונעם לאַ גער
ּ
מיטן לוסטיקן 'ראַ דעטזקי מאַ רש' פֿון יאָ האַ ן שטראַ וס .דער
שפרינגט צו צום לאַ גער־קאָ מענדאַ נט אויף
קאַפאָ פֿון לאַ גער ּ
הויפט ּ
ּ
אַ כטונג און מעלדעט" :הער לאַ גער־קאָ מענדאַ נט ,איך ,העפֿטלינג
קאַפאָ פֿון לאַ גער 'אַ גן־עדן פֿאַ ר ייִדן',
נומער  ,62743דער
הויפט ּ
ּ
מעלדע געהאָ רכזאַ ם ,אַ לץ איז גרייט צום אַ ּפעל".
ווען דער לאַ גער־קאָ מענדאַ נט קומט צו צו דער ערשטער
גרופע:
קאַפאָ פֿון דער
גרופע מעלדעט דער
אויסגעשטעלטער
ּ
ּ
ּ
"הער לאגער־קאָ מענדאַ נט ,איך העפֿטלינג נומער  38519מעלדע
געהאָ רכזאַ ם ,בלאָ ק נומער זיבן ,הונדערט און דרײַ העפֿטלינגען און
נײַן אין לאַ זאַ רעט".
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ער באַ קוקט די רייען און פֿון מאָל צו מאָל גיט ער אַ מאַ ך מיטן
פֿינגער ,אַז דער העפֿטלינג זאָ ל אַרויסטרעטן פֿון דער ריי צום
גרופע צו
טויער .און אַזוי גייט דער לאַ גער־קאָ מענדאַ נט אַ דורך פֿון
ּ
גרופע .קיינער ווערט זיך ניט .טייל העפֿטלינגען גייען אַרויס
ּ
גלײַכגילטיק ,טייל מיט וואַ קלעניש און טייל מיט זיכערע טריט,
פֿאַ רשטייענדיק ,אַז זייער גורל איז געחתמעט .ניטאָ מער קיין
צוריק .ווען אַ העפֿטלינג רעאַ גירט ניט גלײַך אויפֿן אָ נגעוויזענעם
פֿינגער פֿונעם לאַ גער־קאָ מענדאַ נט ,אַזוי ווי ניט אים מיינט ער ,ציט
דער לאַ גער־קאָ מענדאַ נט ּפאַ מעלעך אַרויס דעם רעוואָ לווער פֿונעם
בײַטל און מיט איין קנאַ ל לייגט ער אים אַ וועקּ .פאַ וואָ ליע ,מיט אַ
לײַכטן שמייכל ,לייגט ער צוריק אַרײַן דעם רעוואָ לווער אויף זײַן
ּפלאַ ץ און שוין ווײַזט ער אָ ן מיטן פֿינגער אויף אַ צווייטן ,דריטן,
זעקסטן ,זיבעטן ,צענטן .ווען ער קומט צום בלאָ ק איין און צוואַ נציק
און באַ מערקט דעם קליינעם יהושוע ,ברעכט דער
לאַ גע־קאָ מענדאַ נט אויס אין אַ הילכיקן געלעכטער.
"ווער איז דאָס ייִ נגל?" – פֿרעגט ער און ווידער צעלאַ כט ער זיך
ביז טרערן .ער נעמט אַרויס זײַן ווײַסן טאַ שנטוך און ווישט זיך די
קאַפאָ מיט דעם בלאָ קעלטסטן ,וואָס
אויגן פֿון די לאַ כן־טרערן .דער
ּ
שטייען אויסגעשטראָ מט אויף אַ כטונג און טויט שרעק ,מעלדן ,אַז
זיי זעען דאָס ייִ נגל דאָס ערשטע מאָל .דער בלאָ קעלטסטער גייט צו
צום ייִ נגל ,דערלאַ נגט אים אַ ּפאַ טש אין ּפנים און פֿרעגט אים אױף
ייִדיש" – ,ווער ביסטוּ ,פענטאַ ק? ווי אַזוי ביסטו אַרײַנגעקומען אין
לאַ גער?" – און דערלאַ נגט אים מיט זײַן קאַ נטשיק איבערן קאָ ּפ.
מיט אַ מאָל לאָ זט זיך דאָס ייִ נגל אין אַ גאַ לאָ ּפ און דער
בלאָ קעלטסטער נאָך אים .ער לויפֿט אַרײַן אין אַ בלאָ ק און
באַ האַ לט זיך אונטער אַ ּפריטשע .דער בלאָ קעלטסטער ציט אים
אַרויס בײַם אויער און זאָ גט" :נאַ ריש ייִ נגל ,וווּהין אַ נטלויפֿסטו? פֿון
דאַ נעט קאָ ן מען ניט אַ נטלויפֿן .זאָ ג דעם אמת ,ווי אַזוי ביסטו
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אַרײַנגעקומען אינעם לאַ גער? ווער האָט דיך אַ הער
אַרײַנגעבראַ כט?" און ער דערלאַ נגט אים ווידער אַ ּפאַ טש אין ּפנים.
"איך ...איך בין אַ ליין אַרײַנגעקומען" – ,זאָ גט דאָס ייִ נגל
וויינענדיק.
"ווי אַזוי?"
"דורך די דראָ טן".
"דורך די דראָ טן? דאָס איז אוממעגלעך .די דראָ טן זענען
עלעקטרעזירט .וואַ רט ,וואַ רט ,ווען ביסטו אַרײַנגעקומען ,זאָ גסטו?
נעכטן פֿאַ רנאַ כט? יאָ  ,עס שטימט – ,זאָ גט דער בלאָ קעלטסטער.
שפאָ רן לעצטנס די דײַטשן עלעקטרע .און דו ביסט
שבת און זונטיק ּ
גלײַך אַרײַן אינעם בלאָ ק "?21
"איך בין פֿריִ ער געווען בײַ אַ מאַ ן אין אַ נדערן בלאָ ק".
"ווי הייסט דער מאַ ן? און אין וועלכן בלאָ ק?"
"איך ווייס ניט .אָ בער עס דאַ כט זיך מיר ,אַז ער הייסט האַ נס".
"האַ נס? דער רוצח פֿונעם בלאָ ק  ?13איך זע ,אַז דײַנע הויזן און
די פֿיס זענען פֿאַ רבלוטיקט".
"ער האָט מיר שלעכטס געטאָ ן" – ,דאָס ייִ נגל האָט זיך ווידער
צעוויינט.
"קום צום לאַ גער־קאָ מענדאַ נט" – ,און דער בלאָ קעלטסטער ציט
אים בײַם אויער ,אַז ער זאָ ל ווידער ניט אַ נטלויפֿן.
פֿאַ רן
אויסגעשטראָ מט
שטייט
בלאָ קעלטסטער
דער
לאַ גער־קאָ מענדאַ נט און מעלדעט אים דאָס וואָס יהושוע האָט אים
דערציילט .דער לאַ גער־קאָ מענדאַ נט פֿרעגט יהושוען" :פֿאר וואָס
ביסטו אַ נטלאָ פֿן?"
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"ווײַל איך וויל לעבן".
"יעדער איינער וויל לעבן ,אָ בער ניט יעדער איינער דאַ רף
לעבן – ,האָט דער לאַ גער־קאָ מעדאַ נט געזאָ גט מיט אַ שמייכל– ,
קענסטו שיך ּפוצן?"
"יאַ וואָ ל ,מײַן הער .איך קען ּפוצן שיך און אויך שטיוול קען
איך ּפוצן".
שיכפוצער .פֿאַ רשטאַ נדען? – זאָ גט דער
"גוט ,דו וועסט זײַן מײַן
ּ
הויפטקאַ ּפאָ  ,וואָס באַ גלייט אים בײַ דער
לאַ גער־קאָ מענדאַ נט צום
ּ
סעלעקציע – ,פֿרידריך ,ברענג מיר זאָ פֿאָ רט דעם שווײַן פֿון בלאָ ק
".13
קאַפאָ פֿון בלאָ ק  13קומט צו צום לאַ גער־קאָ מענדאַ נט
ווען דער
ּ
און שטראָ מט זיך פֿאַ ר אים אויס אויף "אַ כטונג" און זאָ גט" :צום
באַ פֿעל ,הער לאַ גער־קאָ מענדאַ נט" ,גיט ער צו אים אַ געשריי" :דו,
שווײַנהונט! דאַס איסט ראַ סענשאַ נדע! זאָ פֿאָ רט צום טויט" – און
גרופע אויסגעסעלעקטירטע
ווײַזט אים אָ ן מיטן פֿינגער אױף דער
ּ
צום טויט.
קאַפאָ גיט זיך אַ וואָ רף אויף דר'ערד ,קושט די שטיוול
דער
ּ
פֿונעם לאַ גער־קאָ מענדאַ נט" :איך בין דאָ ך רײַכסדויטשע ,הער
אונטערשטורמפֿיורער – ,רופֿט ער אים איצט בײַ זײַן עס־עס־ראַ נג,
– איך בין אַ ן אַ ריִ ער .ביטע ,שענקען זי מיר דאַס לעבען – ,האַ לט
ער אין איין בעטן.
דער לאַ גער־קאָ מענדאַ נט קאָ ּפעט אים אַ וועק פֿון זיך מיט מיגל,
קאַפאָ צאַ נקט זיך כּ סדר און קושט זײַנע שטיוול .דער
אָ בער דער
ּ
לאַ גער־קאָ מענדאַ נט נעמט ּפאַ מעלעך אַרויס זײַן רעוואָ לווער און
מיט איין קנאַ ל לייגט אים אַ וועק .ער מאַ כט אַ קרומע מינע פֿון
קאַפאָ
מיגל ,ווען ער באַ מערקט בלוט אויף זײַנע שטיוול .דער
הויפט ּ
ּ
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נעמט אַרויס זײַן טאַ שנטוך און ווישט אים אָ ּפ דאָס בלוט פֿון די
שטיוול.
הויפטקאַ ּפאָ .
"ווי ֿפל האָ בן מיר שוין?" – פֿרעגט ער דעם
ּ
" 24אויסגעסעלעקטירטע העפֿטלינגען ,הער לאַ גער־קאָ מענדאַ נט,
אײַנגערעכנט די לאַ זאַ רעט־קראַ נקע".
"גענוג פֿיור הויטע" – גיט ער אַ ברום צו זיך.
"צום באַ פֿעל ,הער לאַ גער־קאָ מענדאַ נט" – ענטפֿערט דער
הויפטקאַ ּפאָ .
ּ
ווען דער לאַ גער־קאָ מענדאַ נט קומט אַרײַן אין דער קיך פֿונעם
לאַ גער הערט זיך אַ רוף" :אַ כטונג! מיצען אַ ּפ!"
זופ מיטן קאָ כלעפֿל
ער גייט צו צום
הויפטקעסל ,גיט אַ מיש די ּ
ּ
הויפטקאָ כער מיט
און מאַ כט אַ זויערע מינע .ער ווענדט זיך צום
ּ
נאָך צוויי געהילפֿסקאָ כערס וואָס שטייען אויסגעשטראָ מט אויף
שפאָ טיש געלעכטערל און זאָ גט" :סאַ באָ טאַ זש!
"אַ כטונג" ,מיט אַ ּ
איר "גענאָ וון" פֿרעסערס ,שווײַנע! פֿאַ רדאַ מט נאָך אײַן מאָל ! קײַן
מאָל האָט איר ניכט גענוג! איר באַ קומט אַזוי פֿיל ּפראָ דוקטן און
גנבֿ עט דאָס אַ וועק פֿון די העפֿטלינגען .איך וועל אײַך אַ לע
'אומלעגן'! גיט זאָ פֿאָ רט אַרײַן אין יעדן קעסל פֿינף ּפעקלעך
ספעציעלער
מאַ רגאַ רין מיט צען קילאָ
גרויפן .עס איז הײַנט אַ ּ
ּ
רוטאָ ג און די מענטשן מוזן עסן .די קריג־אינדוסטריע נייטיקט זיך
אין אַרבעט־קרעפֿטן .פֿאַ רדאַ מט נאָך אײַן מאָל!"
ווען ער פֿאַ רלאָ זט די קיך קוקט ער אויפֿן הימל און זאָ גט ווי צו
זיך אַ ליין" :וואָ ס פֿאַ ר אַ הערלעכער טאָ ג".
"יאַ וואָ ל ,הער לאַ גער־קאָ מענדאַ נט ,עס איז הײַנט ווירקלעך אַ
קאַפאָ פֿון לאַ גער ,וואָס
זייער שיינער טאָ ג – ,ענטפֿערט דער
הויפט ּ
ּ
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גייט הינטער אים – ,מיר האָ בן דאָ ך הײַנט די ערע צו זען דעם הער
לאַ גער־קאָ מענדאַ נט דיריגירן מיט אָ רקעסטער".
"יאַ  ,יאַ  – ,זאָ גט ער ווידער ווי צו זיך אַ ליין – ,אויפֿן
אָ רקעסטער מיטן פֿידלער אינגבאַ ך קען איך זיך פֿאַ רלאָ זן .דאָס איז
באַ שטימט דער בעסטער אָ רקעסטער פֿון אַ לע באַ זעצטע געביטן
געשפילט
הויפטפֿידלער האָט
פֿונעם דריטן רײַך אין אייראָ ּפע .דער
ּ
ּ
אין דער ווינער פֿילהאַ רמאָ ניע .אויך אַ לע אַ נדערע מוזיקערס האָ בן
געשפילט אין די בעסטע אייראָ ּפעישע אָ רקעסטערס .אינגבאַ ך איז
ּ
אַ וווּנדערלעכער ווירטואָ ז".
נאָך מיטאָ ג שטייט דער לאַ גער־קאָ מענדאַ נט אויף אַ בינע,
ספעציעל צוגעגרייט פֿאַ רן קאָ נצערט און דיריגירט מיטן אָ רקעסטער
ּ
דעם פֿידל־קאָ נצערט פֿון לודוויג פֿאָ ן בעטהאָ ווען .פֿון פֿאָ רנט זיצט
זײַן פֿרוי ,זייער זעקסיאָ ריק טאָ כטערל ,זייער הונט ,דער קליינער
שיכפוצער ,פֿאַ רבעטענע דײַטשישע געסט און דער
יהושוע ,זייער
ּ
גאַ נצער לאַ גער העפֿטלינגען.
"סוף־כּ ל־סוף פֿאַ רווירקל איך מײַן חלום – ,טראַכט זיך ראָ בערט
לעם ,דער לאַ גער־קאָ מענדאַ נט – ,איך דיריגיר מיט אַ סימפֿאָ נישן
אָ רקעסטער .מעג דאָס זײַן אַ ן אָ רקעסטער פֿון ייִדישע
העפֿטלינגען".
להיפוך ,ער פֿילט
הויפט פֿילט ער ניט קיין האַ ס צו זיי.
איבער
ּ
ּ
באַ וווּנדערונג צו די כּ לומרשט אונטרמענטשן.

 ...פֿרילינג  .1929דער סטודענט ראָ בערט לעם זיצט אין ביוראָ
געשפאַנט.
בײַ ּפראָ פֿעסאָ ר זיגפֿריד כּ הן זייער
ּ
"ווי גייט עס אײַך ,הער לעם?" – פֿרעגט דעם יונגן סטודענט
מוזיק־פראָ פֿעסאָ ר ,דירעקטאָ ר פֿון קאָ נסערוואַ טאָ ריום
דער אַ לטער
ּ
לײַפציג.
אין
ּ

37

"ניט גוט" – ,ענטפֿערט דער סטודענט.
"איך פֿאַ רשטיי ,אַז צוליב אײַער דורכפֿאַ ל בײַ דעם עקזאַ מען
זענט איר צו מיר געקומען .צום באַ דויערן ,קען איך אײַך ניט
העלפֿן – ,נאָך אַ רגע טראַכטן איז דער ּפראָ פֿעסאָ ר ממשיך – ,הער
לעם ,איר זענט זייער באַ גאַ בט .פֿאַ ר וואָס מוז דאָס זײַן גראַ דע
מוזיק? פֿאַ ר וואָס ניט ליטעראַ טור? איר צייכנט זיך דאָ ך אויס אין
ליטעראַ טור .אין מוזיק איז הײַנט צו טאָ ג אין דײַטשלאַ נד אַ זייער
גרויסער איבערפֿלוס פֿון טאַ לאַ נטן .און נאָ ר די אַ ממיינסטן
באַ גאַ בטע מאַ כן אַ קאַ ריערע ,און אויך ניט אַ לע".
ראָ בערט לעם זיצט פֿאַ רצווייפֿלט און נידערגעשלאָ גן .ער
שטעלט זיך אויף און אָ ן צו זאָ גן אַ וואָ רט פֿאַ רלאָ זט דעם ביוראָ
פֿונעם ּפראָ פֿעסאָ ר .דער ּפראָ פֿעסאָ ר קוקט אים נאָך מיט אַ
מיטלײַד־געפֿיל און זאָ גט אים" :אַ ופֿווידערזען ,הער לעם".
ווען ער קומט אַרויס אויף דער גאַ ס מיט אַ ראָ ּפגעלאָ זטן קאָ ּפ,
גרופע S.A־מענער .זיי
מאַ רשירט פֿאַ רבײַ אַ דעמאָ נסטראַ ציע פֿון אַ
ּ
סימפאַ טיקער
גרופע
האַ לטן אין איין אױפֿרופֿן נאַ צישע לאָ זונגען .אַ
ּ
ּ
באַ גלייטן זיי .דער יונגער סטודענט הייבט אויף זײַן קאָ ּפ און קוקט
זיך צו צו דער קליינער דעמאָ נסטראַ ציע .ער ווערט מונטער פֿון די
יונגע מענטשן ,וואָס פֿאָ דערן אַ פֿאַ רענדערונג אין דײַטשלאַ נד .עס
עפעס רעכט .מע דאַ רף און מע
דאַ כט זיך אים אויס ,אַז זיי האָ בן ּ
עפעס פֿאַ רענדערן .מיט אַ מאָל פֿילט ער אַ צי בײַם אָ רעם
מוז דאָ ּ
און שוין מאַ רשירט ער ווילנדיק צי ניט־ווילנדיק צווישן די
דעמאָ נסטראַ נטן.
דער לאַ גער־קאָ מענדאַ נט קומט צוריק צו זיך מיט די געדאַ נקן פֿון
זײַן פֿאַ רגאַ נגענהייט און פֿ ילט ,אַז ער האָט זיך ֿפאַ רגאַ לאָ ּפעוועט
שפילט דער אָ רקעסטער זייער גוט אַ
מיט זײַן דיריגירן .און דאָ ך ּ
דאַ נק אינגבאַ כן .מע הערט די לעצטע אַ קאָ רדן פֿונעם קאָ נצערט און
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גער־פובליקום מיט די דײַטשישע פֿאַ רבעטענע געסט ברעכט
דאָס לאַ
ּ
אויס אין הילכיקע אַ ּפלאָ דיסמענטן .דער לאַ גער־קאָ מענדאַ נט דריקט
אינגבאַ כן די האַ נט) .אַ זעלטנהייט ,אַז אַ דײַטש זאָ ל דריקן אַ האַ נט
פֿון אַ ייִד( .און דאָ ך פֿילט ער זיך שטאַ רק באַ ליידיקט מיט אַ
געוואַ לדיקער קינאה .ער פֿ אַ רשטייט ,אַז די אַ ּפלאָ דיסמענטן זענען
געוואָ נדן מער פֿאַ ר אינגבאַ כן און דעם אָ רקעסטער און ניט אַזוי
פֿאַ ר אים .אָ ן צו קלערן ציט ער אַרויס דעם רעוואָ לווער און צילט
אין דער ריכטונג פֿון פֿידלער .עס װערט טויט שטיל .די קלאַ ּפנדיקע
הענט פֿון די העפֿטלינגען בלײַבן הענגען אין דער לופֿט .אינגבאַ ך
שטייט אַ בלאַ סער ווי די וואַ נט .מיט אַ מאָל הערט זיך אַ
פֿרויען־שטים" :ראָ בערט!"
דער לאַ גער־קאָ מעדאַ נט דרייט אויס דעם קאָ ּפ .דערזעענדיק זײַן
פֿרוי קומט ער ווי צו זיך און שמייכלט צו אירּ .פאַ מעלעך ,ווי
ס'וואָ לט גאָ רניט ּפאַ סירט ,לייגט ער צוריק דעם רעוואָ לווער אויף
זײַן ּפלאַ ץ .דער גאַ נצער ּפובליקום העפֿטלינגען ,ווי אויך די
דײַטשישע פֿאַ רבעטענע געסט ברעכן אויס אין הילכיקע
אַ ּפלאָ דיסמענטן .דער לאַ גער־קאָ מענדאַ נט פֿאַ רנייגט זיך העפֿלעך
פֿאַ ר זײַנע געסט ,וואָס זיצן פֿון פֿאָ רנט אין דער ערשטער ריי,
שפרינגט אַ ראָ ּפ פֿון דער עסטראַ דע און פֿאַ רנעמט אַ ּפלאַ ץ צווישן
ּ
די געסט .זײַן פֿרוי האַ לט אים אין איין ווישן זײַן ֿפאַ רשוויצט ּפנים.
שפילן זיך זייער זעקסיאָ ריקע טאָ כטער און דער קליינער
לעבן זיי ּ
יהושוע ,וואָס איז אין צווישנצײַט עולה גדולה געוואָ רן בײַ דער
שיכפוצער,
פֿאַ מיליע פֿונעם לאַ גער־קאָ מענדאַ נט .ניט בלויז װי אַ
ּ
נאָ ר אויך אין האָ דעווען קראָ ליקעס ,רייניקן און ּפוצן זייער
רײַטפֿערד ,און נאָך פֿאַ רשיידענע הויזאַ רבעטן פֿירט ער אויס און
ספאָ רטיווע
כּ אילו געוואָ רן אַ טייל פֿון דער פֿאַ מיליע .ער טראָ גט ּ
געפאַ סטע רײַטהויזן מיט שטיוולעך .זײַן בלאָ נדער קאָ ּפ האָ ר איז ניט
ּ
אָ ּפגעגאָ לט ווי בײַ די העפֿטלינגען ,נאָ ר שיין פֿאַ רקעמט מיט אַ
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שרונד אין מיטן .בלויז בײַ נאַ כט שלאָ פֿט ער אונטער די
שטעכלדראָ טן אינעם בלאָ ק מיט די ּפראָ מינענטע פֿון לאַ גער .פֿון
דער ווײַטנס אויף דר'ערד זיצט איטשע־מאיר ,אַ געוועזענער גערער
חסיד און האַ לט אין איין ווינקען צום ייִ נגל .דאָס ייִ נגל ווינקט אים
צוריק ,אַז ער האָט פֿאַ רשטאַ נען ,אַז ער וויל אים זען .פֿאַ ר נאַ כט
קומט אַרײַן יהושוע אינעם בלאָ ק .13
איטשע־מאיר נעמט אים אַ רום און זאָ גט צו אים " :יהושוע ,דײַן
טאַ טע־מאַ מע אין הימל מיִ ען זיך פֿאַ ר דיר זייער שטאַ רק .הער זיך
צו ,יהושוע ,וואָס איך זאָ ג דיר .מאָ רגן איז ערבֿ ּפסח .איך וויל ,אַז
דו ,דער ייִ נגטער אין לאַ גער זאָ לסט פֿרעגן די פֿיר קשיות .כאָ טש
ס'איז הײַנט דאָ אַ סך מער ווי די פֿיר קשיות צו פֿרעגן .כ'זאָ ל,
חלילה ,ניט זינדיקן מיט די רייד ,ווער קאָ ן ען פֿאַ רשטיין דעם ה'
יתברכס דרכים? אַז דו זאָ לסט קענען פֿרעגן די פֿיר קשיות מוז מען
מוותר זײַן ,אָ בער
האָ בן מצות ,יאָ ? אויפֿן ווײַן וועלן מיר דאָס מאָל
ּ
מצות קענען מיר יאָ האָ בן ,בלויז יוצא זײַן .און צו באַ דויערן ,אויך
ניט אַ לע אסירים .איז הער זיך צו ,מאָ רגן ,ווען אַ לע וועלן זײַן בײַ
דער אַרבעט זאָ לסטו אַרײַנגיין אין דער קיך און זאָ גן הײַנריך דעם
שווײַצער ,וועלכער אַרבעט דאָ רט אַ לס צווייטער קאָ ך ,אַז איך,
איטשע־מאיר האָב דיך געשיקט ,אַז ער זאָ ל אַזוי גוט זײַן און
אָ רגאַ ניזירן פֿאַ ר מיר אַ ביסל מעל צו באַ קן מצות ,ווײַל מיר האָ בן
הײַנט בײַ נאַ כט ,נו ,קענסט דאָ ך אַ ביסל דײַטש ,אַ רעליגיעזע
צערעמאָ ניע .ער וועט שוין פֿאַ רשטיין וואָס איך מיין .ער איז אַ
וווילער יונג .ער זיצט ,נעבעך ,אין חד־גדיא און ווייסט ניט אַ פֿילו
פֿאַ ר וואָס ער זיצט .ער האַ לט זיך פֿאַ ר אַ דײַטש ,און די דײַטשן
זאָ גן ,אַז ער איז גאָ ר אַ ייִד ,ווײַל זײַן באָ בע איז געווען אַ ייִדישע".
הײַנריך דער שווײַצער האָט שווײַגנדיק אויסגעהערט יהושוען
און איז פֿאַ רשוווּנדן אין אַ זײַטיקער טיר פֿון דער גרויסער קיך.
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ווען ער איז צוריק געקומען האָט ער געהאַ לטן אַ ּפעקל מעל
רפאַ קט אין גרוי ּפאַ ּפיר און עס דערלאַ נגט יהושוע'ן ,זאָ גנדיק ווי
פֿאַ ּ
צו זיך" :יאַ  ,יאַ  ,דער איטשע־מאיר ,דער איטשע־מאיר"...
איטשע־מאיר שטייט אין מיטן בלאָ ק  13מיט פֿאַ רשאַ רצטע אַ רבל
פֿון זײַן קאַ צעט־בלוזע און קנעט דאָס ביסל אָ רעם טייג ,זאָ גנדיק
דערבײַ אויפֿן קול" :הללויה הללו עבדי ה' ...יהי שם ה' מבורך
מעתה ועד עולם ...בצאת ישׂ ראל ממצרים ,בית יעקבֿ מעם לעז"...
לעבן אים אויף אַ טישל וועלגערט אַ יונגער העפֿטלינג מיט אַ
שטיק האָ לץ די קליינע שטיקלעך טייג ,וואָס איטשע־מאיר
דערלאַ נגט אים .אַ דריטער העפֿטלינג לייגט עס אַ רויף אויף אַ
קליין אײַזערן צעגליט אייוועלע ,וואָס שטייט אין מיטן בלאָ ק .אַ רום
היפנאָ טיזירט ,אויסגעסוכעטע ביז צום טויט פֿון הונגער
שטייען ,ווי ּ
סקעלעטישע סטראַ שידלעס ,און אָ טעמען אין זיך אַרײַן דעם ריח
ניחוח משוגע צו ווערן פֿון די קליינע ,מיניאַ טור געבאַ קטע מצהלעך.
איינער אַזאַ אויסגעסוכעטער מוזלמאַ ן ,וואָס קען זיך מער ניט
באַ הערשן ,פֿאַ לט צו צום אייוועלע ,כאַ ּפט אַ ראָ ּפ אַ מצהלע און
פֿאַ רציקט עס אין אַ סעקונדע .ער באַ מערקט ווי צענדליקער אויגן
אַ רום קוקן אויף אים .ער ווערט שטאַ רק פֿאַ רשעמט און אין זײַנע
אויגן באַ ווײַזן זיך טרערן .אַ זעלטנקייט ,אַז אַ מוזלמאַ ן קען נאָך
וויינען .איטשע־מאיר דערנענטערט זיך צום העפֿטלינג ,וואָס זעט
אויס ווי אַ סטראַ שידלע מיט צעפֿליקטע ,פֿאַ רפֿוילטע,
אַ ראָ ּפגעהאָ נגענע לאַ גער־בגדים און פֿרעגט אים" :ווי אַ לט ביסטו?"
די סטראַ שידלע צעעפֿנט אַ ּפאָ ר קאַ צעטישע אויגן און ענטפֿערט:
"איך ...איך געדענק ניט .איך געדענק ,אַז אין דער היים ,קורץ
פֿאַ ר דער אַ קציע האָב איך אָ נגעהויבן צו לייגן ּתפֿילין".
" און ווי הייסטו? געדענקסטו?"

41

"אָ ט הייס איך" – ,און ער ווײַזט מיטן פֿינגער אויף זײַן
לאַ גער־נומער.27749 ,
"איך מיין ,אָ בער ,ווי אַזוי האָ סטו געהייסן אין דער היים?"
"יאָ  ,אין דער היים – ,האָט ער געענטפֿערט ,אַזוי ווי דאָס וואָ לט
געווען מיט אַ טויזנט יאָ ר צוריק – ,עס דאַ כט זיך מיר ,אַז חיימל.
יאָ  ,יאָ  ,חיימל האָב איך געהייסן" – ,האָט ער אויסגערופֿן מיט
ניצחון ,אַז ער געדענקט זײַן נאָ מען.
"איז הער זיך צו ,חיימל – ,זאָ גט צו אים איטשע־מאיר מיט אַ
שמייכל – ,אַ צינד קענסטו מער ניט עסן קיין מצות ,ווײַל דו וועסט
ניט האָ בן קיין אַ ּפעטיט צו די מצות בײַם סדר .און דער מינהג איז,
אַז בײַם סדר דאַ רף מען עסן די מצות מיט אַ גרויסן אַ ּפעטיט".
די אויסגעסוכעטע ,סקעלעטישע סטראַ שידלעס ,וואָס שטייען אַ רום,
ברעכן אויס אין אַ הילכיק געלעכטער ,וואָס איז ניט מער ווי אַ
פֿאַ רקרומט ּפנים ,אַ ספֿק פֿון לאַ כן אָ דער וויינען ,און אפֿשר ביידע
קאַפאָ פֿונעם בלאָ ק ,אַ
צוזאַ מען אין דער זעלבער צײַט .דער
ּ
ּפאָ ליטישער דײַטשישער העפֿטלינג שטייט אין אַ זײַט און קוקט זיך
צו מיט צעעפֿנטע אויגן צו דער צערעמאָ ניע ,וואָס גייט דאָ פֿאָ ר.
עס הערט זיך אַ שאָ ס .אַ לע הערצער שטעלן זיך אָ ּפ .אַ
העפֿטלינג ּפראַ לט אַרײַן אינעם בלאָ ק ,ניט קענענדיק דעם אָ טעם
כאַ ּפן" – ,ר' איטשע־מאיר! ר' איטשע־מאיר! – רופֿט ער – ,דער
לאַ גער־קאָ מענדאַ נט האָט דערשאָ סן יהושוע!!!

נארישער יוזעק
דער ַ
מע רופֿט מיך  ‒ Głupi Józekנאַ רישער יוזעק .עס איז דער
דריטער זונטיק נאָך מיטאָ ג פֿון חודש ,ווען מיר באַ קומען אַ האַ לבן
טאָ ג פֿ רײַ זיך צו לויזן .דער גאַ נצער לאַ גער הע ֿפטלינגען ליגט אין
דרויסן פֿאַ ר די באַ ראַ קן און מאַ כט " ּפאָ לאָ וואַ ניע" אויף די
אַ כט ֿפיסיקע שרצימלעך .די פֿרילינגזון וואַ רעמט און די
מאָ נסטערלעך קריכן אַרויס פֿון די נאַ רעס ,פֿון אונטער די
קאַ צעט־בלוזעס ,פֿון די הויזן ,פֿון צווישן די פֿיס ,פֿון אונטער די
אָ רעמס ,פֿון די נאָ זלעכער ,און ס'איז זיי לײַכטער צו פֿ אַ נגען .בלויז
די לײַז ,וואָס קלאַ מערן זיך טיף אינעם גוף און צאַ ּפן דאָס בלוט איז
שווער אַ וועקצורײַסן .דער גוף איז רויט ,צעבלוטיקט פֿון קאָ ּפ ביז
פֿיס .יעדער איינער האָט אַ פֿלעשל אַרײַנצולייגן וואָס מער לײַז.
זופ .איך פֿיל
פֿאַ ר אַ פֿערטל ליטער לײַז באַ קומט מען אַ ּפאָ רציע ּ
שטענדיק אָ ן ניט נאָ ר אַ פֿערטל ,נאָ ר אַ האַ לבן ליטער לײַז.
זופ מיט אַ ּפײַקע ברויט
דערפֿאַ ר באַ קום איך גאַ נצע צוויי ּפאָ רציעס ּ
דערצו ווי אַ באַ לוינונג .די חכמים אין לאַ גער וואַ שן זיך ווי נאָ ר זיי
האָ בן אַ ן אָ קאַ זיע און קענען אַ פֿילו ניט אָ נפֿילן דעם פֿערטל ליטער
לײַז .דערפֿאַ ר ּפגרן זיי אַ וועק פֿון הונגער ,אָ בער זויבערהייט .איך,
דער נאַ ר ,וואַ ש זיך קיין מאָל ניט .אַ פֿילו ניט די הענט .דערפֿאַ ר
האָ דעווע איך מער לײַז פֿון אַ לע .איך פֿאַ רטיליק זיי קיין מאָל ניט,
שטופ זיי לעבעדיקערהייט אינעם פֿ לעשל" .דאָ ך
ווי אַ נדערע ,נאָ ר
ּ
גאָ טס באַ שעפֿענישן" – ,טראַכט איך זיך" .אוי ,לײַז ,אָ רעמע לײַז,
– רעד איך צו זיי – ,אַ רחמנות אויף אײַך .איך קאָ ן אײַך
פֿאַ רזיכערן ,אַז קיין עולם־הבא וועט איר ניט יורשענען ,ווײַל איר
האָט ניט קיין קריסטלעך האַ רץ"...
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די העפֿטלינגען מאַ כן חוזק פֿון מיר ,פֿונעם נאַ רישן יוזק ,וואָס
שטאַ מט פֿון "  ,"Zimna Dupaאַ פֿאַ רוואָ רפֿן דאָ רף צווישן וואַ רשע
און לובלין ,די דײַטשן רופֿן עס " ".Dass kalte Arschlochדי באַ ן,
וואָס פֿאָ רט פֿאַ רבײַ דעם דאָ רף ,שטעלט זיך דאָ קיין מאָל ניט אָ ּפ,
אָ בער האַ לט אײַן די גיכקייט און דער קאָ נדוקטאָ ר רופֿט אויס:

!Zimna Dupa! Wyskakiwać
שפרינגען!"
קאַ לטער ּתחת! אַ ראָ ּפ ּ
מיר אַ רט ניט ,אַז מע לאַ כט פֿון מיר און מע רופֿט מיך "נאַ רישער
יוזעק ".כ'בין דאָ ך אַ נאַ ר ,טאָ וואָס קאָ ן מיך אַ רן? ווי אַ נאַ ר ,זאָ ג
איך יעדן איינעם אַרײַן דעם אמת ,וואָס עס קומט מיר אויף דער
צונג .ווען כ'האָב געזען ווי אַ זשיד האָט געשלאָ גן אַ צווייטן זשיד,
חרפה צו שלאָ גן
בין איך אויף אים אַ רויף מיט אַ קללה ,אַז ס'איז אַ
ּ
קאַפאָ פֿון אונדזערע מענטשן
אַ ן אייגענעם ברודער .אויך ווען אַ
ּ
האָט אַרײַנגעמקלט מיטן קאַ נטשיק פֿינף און צוואַ נציק אינעם גאָ לן
ּתחת פֿון אַ קליינעם זשיד אין מײַן עלטער ,האָב איך אים געמוסרט,
אַז ס'איז ניט שיין פֿאַ ר אַ ן עכטן ּפאָ ליאַ ק ,אַ קריסט ,דאָס צו טאָ ן.
קאַפאָ איז מיר איבערגעפֿאָ רן מיטן קאַ נטשיק ,אָ בער
דער
ּ
קלעפ ניט
אויפֿגעהערט צו שלאָ גן דאָס ייִ נגל ,וואָס וואָ לט די
ּ
אויסגעהאַ לטן.
ווען די וואַ רשעווער " ּפאָ ווסטאַ נצעס" זענען אָ נגעקומען אין
לאַ גער אַרײַן האָט מען זיי פֿײַנט געהאַ ט ,די אינטעליגענטן ,וואָס
קוקן אויף אונדז ,כלאָ ּפעס ,פֿון אויבן אַ ראָ ּפ .ניט איין מאָל פֿאַ לן
קלעפ צווישן אונדז ,שמוגלערס און גנבֿ ים .און זיי ,די
ּ
לומפרשטע ּפאַ טריאָ טן ,באָ האַ טירעס ,וואָס האָ בן חרובֿ געמאַ כט
מכּ
ּ
וואַ רשע...
"אײַ ,איר מעגט זיך שעמען! – זאָ ג איך זיי אַרײַן מיט מײַן
שטאַ מלדיק ּפויעריש – ,ווען ניט מיר ,שמוגלערס ,וואָ לט איר
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משפחות .מיר ,כלאָ ּפעס ,האָ בן
געפגרט פֿון הונגער מיט אײַערע
ּ
ּ
ריזיקירט מיטן לעבן און אַרײַנגעשמוגלט אין די שטעט ,אַז איר
זאָ לט האָ בן וואָס צו פֿרעסן .דערפֿאַ ר פֿוילן מיר דאָ אין
קאַ ־קאַ ־צעט".
אַ לע נעמען אָ ן אַ ּפאָ רציע שטומעניש ,און איינער רופֿט זיך אָ ן:
"דער נאַ רישער יוזעק איז ניט אַזאַ נאַ ר .ער טראָ גט אויף זײַן קאַ רק
אַ ממזרישן זשידאָ ווסקן קאָ ּפ".
שפײַ אויס ,צלם זיך איבער און ברעך אויף אים אויס מיט
איך ּ
די ערגסטע קללות ,דהײַנו – ,אַז אַ ממזר אַ זשיד איז ער אַ ליין .בײַ
דער אַרבעט אין דער "מעסערשמידט־פֿאַ בריק" ,וואָס געפֿינט זיך
אין אַ ריזיקן טונעל ,לעבן גוזענצווײַ ,טוען מיר ,די שמוגלערס און
גנבֿ ים ,די שווערסטע אַרבעט .די איידעלע שטאָ טישע אינטעליגענטן
וואָ לטן דאָס ניט אויסגעהאַ לטן ,גענוי ווי די ייִדן ,וואָס פֿאַ לן ווי די
פֿליגן.
אָ בער די ייִד ן געפֿינען זיך שוין אין לאַ גער עטלעכע יאָ ר און
מוזן אויך אַרבעטן אין די זונטיקן ,און די שטאָ טישע – קוים
עטלעכע וואָ כן .און דאָ ך האָ בן זיי פֿײַנט די ייִדן אַ סך מער ווי מיר.
קיין וווּנדער ניט .מיר ,שמוגלערס און גנבֿ ים ,האָ בן דאָ ך ריזיקירט
מיטן לעבן און זיך געפֿ ילט ווי האַ לבע ייִדן.
אין אַ שיינעם זונטיק נאָך מיטאָ ג ווען דער גאַ נצער לאַ גער איז
געווען אַרײַנגעטאָ ן אין דער עבֿ ודה צו פֿאַ נגען לײַז ,האָט דער
לאַ גער־עלטסטער באַ מערקט ווי איך רעד צו די לײַז .די
העפֿטלינגען האָ בן אים דערציילט ,אַז איך בין אַ דאָ רפֿישער
משוגענער .ער האָט זיך אויפֿגעשריבן מײַן קאַ צעט־נומער און
באַ שלאָ סן ,אַז קיין משוגענעם דאַ רף מען דאָ ניט האָ בן .צו מאָ רגנס
פֿרי ,ווען דער לאַ גער־קאָ מענדאַ נט האָט אויפֿגנומען דעם אַ ּפעל
פֿאַ רן אַרויסמאַ רש צו דער אַרבעט ,האָט ער אים װעגן מיר

45

געמאָ לדן .דער לאַ גער־קאָ מענדאַ נט האָט באַ פֿוילן אויסצופֿאָ רשן די
דאָ סיע פֿונעם העפֿטלינג .צוויי מאָל האָט מען מיך געפֿאָ רשט אין
דער קאָ מענדאַ טור פֿון לאַ גער דורך אַ ן איבערזעצער .פֿון מײַן
שטאַ מלדיקן ּפויערישן לשון האָט אַ פֿילו דער איבערזעצער קיין סך
ניט פֿאַ רשטאַ נען .עס האָט זיך אַרויסגעװיזן ,אַז איך זיץ אין לאַ גער
צוליב אַ טעות .אַ שמוגלער מיטן נאָ מען באָ גדאַ ן גאָ דיצקי ,וואָס מע
האָט אים דערשאָ סן צוזאַ מען מיט זײַן פֿרוי אויפֿן ּפאָ וויאַ ק ,אין
וואַ רשע ,פֿאַ ר שמוגלען געווער ,האָט אויסגענוצט אַ דאָ רפֿיש ייִ נגל
פֿון אַ יאָ ר דרײַצן־פֿערצן ,וואָס איז ניט אין גאַ נצן בײַ די קלאָ רע
געדאַ נקען .אויסצופֿאָ רשן מער ּפרטים וועגן מיר אין מײַן
דופאַ " איז ניט געװען מעגלעך ,װײַל די
געבורטסדאָ רף "זשימנאַ
ּ
געגנט איז שוין געװען פֿאַ רנומען דורך די באָ לשעװיקעס .אין גיכן
איז אָ נגעקומען אַ באַ פֿעל פֿון בערלין מיך צו באַ פֿרײַען .מע האָט
מיך געבראַ כט אין אַ באָ ד אַ רײַן ,געגעבן ציװילע מלבושים ,אַ גרין
שטיקל ּפאַ ּפיר ,אַז כ'בין באַ פֿרײַט ,אַ לאַ בן ברויט און אַ בילעט מיט
דער באַ ן קײן װאַ רשע .די העפֿטלינגען האָ בן מיך באַ גלײט ביז צום
אַרויסגאַ נג־טויער ניט גלײבנדיק זײערע אײגענע אױגן .וואָס הייסט,
אַ קאַ צעטניק ווערט באַ פֿרײַט?
"ררראַ וס!" – האָב איך דערהערט אַ געשרײ פֿונעם װאַ כמאַ ן,
װאָ ס איז געשטאַ נען בײַם טױער .איך האָב אָ נגעהױבן צו לױפֿן װי
אַ לונאַ טיקער מיט ציטערדיקע פֿיס ,מורא געהאַ ט אַ פֿילו זיך
אומצוקוקן .דאָ ך האָב איך זיך אומגעקוקט צי דער װאַ כמאַ ן יאָ גט
מיך ניט נאָ ך .כ'האָב דערזען װי דער גאַ נצער לאַ גער העפֿטלינגען
פֿאָ כען צו מיר מיט די הענט .פֿאַ רשטייט זיך ,מיר מקנא געווען .איך
האָב צוריקגעפֿאָ כעט מיט דער האַ נט און דאָס ערשטע מאָל צו זײ
געלאַ כט ,ניט װי דער נאַ רישער יוזעק ,נאָ ר ווי "יאָ סעלע קרוין",
װי מײַן מאַ מע פֿלעגט מיך רופֿן .באַ לד האָב איך זיך געכאַ ּפט װאָ ס
איך טו און אַרויסגעלאָ זט אַ הילכיק געלעכטער פֿון אַ ן אמתן
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משוגענעם ,ביז כ'בין ניט אָ נגעקומען אינעם חרובֿ געװאָ רענעם
װאַ רשע און זיך איבערגעשמוגלט איבערן װײַסל קײן ּפראַ גע ,װאָ ס
די סאָ װעטן האָ בן שוין געהאַ ט פֿאַ רנומען ,האָב איך אַ פֿילו מורא
געהאַ ט צו טראַכטן װער איך בין...
ביסלעכװײַז האָב איך אָ נגעהױבן זיך צו דערמאָ נען אין מײַן
מאַ מע .זי איז מיר געשטאַ נען פֿאַ ר די אױגן ,געצײלטע מינוטן
אײדער מען איז אונדז געקומען נעמען.
"יאָ סעלע קרוין ,מײַן אוצר – ,האָט זי זיך בײַ מיר געבעטן – ,זע
שפילסטו ,נאָ כמאַ כן
זיך צו ראַ טעװען! ּפױעריש רעדסטו ,טריאַ טער ּ
מאַ כסטו אַ לע נאָ ך ,בלאָ נד ביסטו ,גרינע אױגן האָ סטו ,טאָ לױף
איבער דער װעלט װי אַ משוגענער .דו ביסט מער ניט קײן ייִד!"
און איך האָב אָ נגעהױבן צו לױפֿן...
כ'בין אַרײַנגעלאָ פֿן צו מײַן חבֿ ר טאַ דעק ,װאָ ס האָט געװױנט
בשכנות מיט אונדז אין עק דאָ רף .ער האָט מיך באַ האַ לטן אונטער
דער קאָ רעטע פֿאַ ר די חזירים .אַ מאָל האָט ער מיך באַ שולדיקט אין
שפעטער זענען מיר געװאָ רן די
דערהרגענען זײער גאָ ט ,אָ בער ּ
בעסטע חבֿ רים .זעט אויס ,אַז ער האָט גוט געדענקט דעם שאָ ס,
װאָ ס ער האָט פֿון מיר אַרײַנגעכאַ ּפט נאָך אַזאַ באַ שולדיקונג .אַזוי
װי כ'בין געװען דער שטאַ רקסטער פֿון אַ לע שקצים אין דאָ רף ,בין
איך געװאָ רן דער ראָ ש פֿון אַ באַ נדע ,װאָ ס האָט געקעמפֿט קעגן אַ
באַ נדע שקצים פֿון אַ צװײטן דאָ רף.
די מאַ מע מײַנע פֿלעגט מיך מוסרן ,אַז איך גיי ניט אין חדר
אַ רײַן ,און אַז אַ פֿילו קיין קדיש װעל איך נאָך איר ניט קענען זאָ גן.
איך האָב פֿײַנט געהאַ ט דעם חדר װאָ ס איז געװען אין שטאָ ט ,אַ
װיאָ רסט צװײ פֿון דאָ רף .װען אַ לע ייִ נגלעך האָ בן שױן געלערנט
חומש־רש'י ,האָב איך נאָך ניט געקענט דעם אַלף־בית .די ייִ נגלעך
פֿלעגן פֿון מיר לאַ כן ,בײַ זײ בין איך געװען "יאָ סעלע פֿערד ".איך
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בין טאַ קע שטאַ רק געװען ווי אַ פֿערד און ליב געהאַ ט צו רײַטן מיט
די שקצים אויף פֿערד .פֿון צװײ זאַ כן האָ בן די חדר־ייִ נגלעך
אָ נגעקװאָ לן – ,װען כ'האָב נאָ כגעמאַ כט דעם רבין ,און װען כ'האָב
שטופ געגעבן און ער איז געפֿאַ לן אויף דער ערד,
אײן מאָל אים אַ
ּ
װען ער האָט אויפֿגעהױבן דעם קאַ נטשיק אויף מיר .דער רבי איז
אױפֿגעשטאַ נען אַ בלאַ סער װי די װאַ נט און אַ זאָ ג געטאָ ן:
"שמדניק! ממזר װאָ ס דו ביסט!" פֿון דעמאָ לט אָ ן בין איך מער ניט
געגאַ נגען אין חדר.
נאָך אײדער כ'בין געגאַ נגען אין חדר אַ רײַן ,האָט די מאַ מע מיר
דערצײלט דעם אמת ,אַז דער טאַ טע איז ניט געשטאָ רבן ,װי זי
פֿלעגט מיר ּתמיד ענטפֿערן אויף מײַן פֿראַ גע – פֿאַ ר װאָ ס איך האָב
ניט קיין טאַ טע װי די אַ נדערע קינדער ,נאָ ר נאָך ערגער װי
געשטאָ רבן .דערבײַ האָט זי זיך געװישט די טרערן מיטן טיכל און
אַ רױסגעלאָ זט אַ קללה" :דער שמדניק ,ימח שמו ,איז אַ װעק מיט אַ
שיקסע און מיך איבערגעלאָ זט אַ לײן מיט אַ ן עופֿהלע ,מיט דיר,
יאָ סעלע־קרױן ,מיט דיר ".איך האָב רחמנות באַ קומען אױף דער
מאַ מען און פֿײַנט געקראָ גן דעם טאַ טן ,װאָ ס כ'האָב גאָ ר ניט
געקענט.
לופע ,האָט די מאַ מע
װען אַ װאָ גן איז פֿאַ רבײַגעפֿאָ רן אונדזער כאַ ּ
געװיזן מיטן פֿינגער" :אָ ט איז ער ,דער שמדניק" – ,און
אַ רױסגעלאָ זט אַ קללה .איך בין אַ רױסגעלאָ פֿן פֿון דער שטוב און
נאָ כגעלאָ פֿן דער פֿור מיט כּ עס און נײַגער .כ'האָב געװאָ לט רופֿן:
"משומד! שמדניק!"
עפעס האָט אין מיר גערופֿן "טאַ טע ,טאַ טע" ,אָ בער בלויז אין
ּ
מיר ,אינעװײניק .איך בין געװען געלײמט ,פֿאַ רשטומט ,און דאָס
װאָ רט "טאַ טע" ,װאָ ס כ'האָב עס קײן מאָל ניט אַ רױסגערעדט,
בשום־אופֿן ניט געקענט אַ רױסברענגען פֿון מײַן מױל .כ'בין אַ רויף
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אױפֿן עק װאָ גן פֿון הינטן .דער טאַ טע האָט זיך אומגעקוקט און
געװאָ לט מיר פֿאַ ר ֿפאָ רן מיט דער בײַטש .אָ בער זי איז געבליבן
הענגען אין דער לופֿטן .ער האָט מיך אַ רומגענומען און צו מיר
געזאָ גט" :יאָ סעלע ,דו ביסט ניט מײַן זון! דײַן מאַ מע האָט זיך
געבאַ רעט מיט אַ " ּפאַ ראָ בעק" ,1װאָ ס האָט בײַ אונדז געאַ רבעט .ער
געשפרונגען פֿונעם װאָ גן מיט אַ
איז דײַן טאַ טע!" איך בין אַ ראָ ּפ
ּ
געװײן און אין כּ עס ,ניט װיסנדיק קעגן װעמען.
דער מאַ מען האָב איך דאָס קײן מאָל ניט דערצײלט .איך האָב דאָ ך
די מאַ מע ליב געהאַ ט ,כ'לעבן ,גענוי װי זי האָט מיך ליב געהאַ ט.
עטלעכע מאָל אין יאָ ר ,אום יום־טובֿ  ,זענען מיר געגאַ נגען אין
שטאָ ט ,אין שול אַרײַן דאַ װנען.
ס'איז געװען יום־כּ ּיפור בײַנאַ כט .כאָ טש די מאַ מע האָט מיר
געגעבן אַ מחזור ,האָב איך ניט געװוּסט פֿון מײַן לעבן װאָ ס צו
זאָ גן .כ'בין געשטאַ נען װי אַ גולם .אַ ייִד לעבן מיר האָט מיר
געװיזן װ ּו מען האַ לט .ס'האָ ט אָ בער גאָ רניט געהאָ לפֿן .פֿאַ ר בושה
האָב איך זיך געמאַ כט כּ אילו דאַ װנען ,און זיך געשאָ קלט מער פֿון
די אַ נדערע .דער ייִד לעבן מיר האָט אױף מיר געקוקט און אַ זיפֿץ
געטאָ ן" :נעבעך ,אַ דאָ רפֿס־ייִ נגל ,אַ ן עם־ארץ..".
מיט אַ מאָל האָט זיך געלאָ זט הערן אַ גװאַ לד פֿון דער
װײַבערישער שול" – ,אַ שׂ ריפֿה!" עס זעט אויס ,פֿון אַ ליכטל ,און
שוין ברענט דער גאַ נצער בנין .אַ בהלה ,אַ דרענגעניש ,געהרגעט
צו װערן .געשרײען ,געװאַ לדן" :פֿײַער־לעשערס! פֿײַער־לעשערס!"
דער ֿפײַערגלאָ ק אוי ֿפן מאַ רק מיט די גלאָ קן פֿון דער טומאה
צעהילכן זיך איבער דער שטאָ ט .מענטשן ,מענטשן אָ ן אַ שיִ ער!

ּ 1פאַ ראָ בעק  -אַ ּפױערן־קנעכט
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אָ בער װ ּו זענען די פֿײַער־לעשערס? אַ יונגע ייִדענע צעיעלכט זיך,
רײַסט זיך בײַ די האָ ר ,איר קינד אינעם װיגעלע איז געבליבן אין
דער ברענענדיקער שול .איך קלער ניט קיין סך ,רײַס אַ ראָ ּפ דאָס
טיכל פֿון איר קאָ ּפ ,לײג עס אַרײַן אין אַ װיאָ דרע װאַ סער ,װיקל
עס מיר אַ רום איבערן קאָ ּפ און לױף אַרײַן אין דער ברענענדיקער
שול .איך כאַ ּפ אָ ן דאָס װיגעלע מיטן קינד און דאָ דערזע איך אַ ן
אַ לטיטשקע שטיין װי געלײמט .כ'לױף קודם־כּ ל אַ רױס מיטן קינד,
װאָ ס שטיקט זיך פֿון רויך און שױן בין איך צוריק .איך כאַ ּפ אָ ן די
אַ לטיטשקע און באַ מערק אַ יונג מײדל ,זעט אויס ניט אין גאַ נצן בײַ
כ'שלעפ זײ בײדע אַ רױס .אױפֿן מײדל
די קלאָ רע געדאַ נקען– ,
ּ
ברענען שױן די קלײדער .איך נעם אָ ן אַ װיאָ דרע װאַ סער און
צװאָ ג זי אָ ן ,װאַ רף זי אַ װעק אויף דער ערד און װאַ לגער זי אױפֿן
זאַ מד .נאָך אײדער די ֿפײַער־לעשערס גראַ בלען זיך אױס ,שטײט
שױן די שול אין אַ ש .קײן װוּנדער נישט .די שול איז געװען פֿון
האָ לץ און דערבײַ נאָך די װענט פֿול מיט ספֿרים .שױן שטײען די
מענטשן אַ רום מיר מיט דער מאַ מען און האַ לדזן מיך ,װײַבער קושן
מיר די הענט און האַ לטן מיך אין אײן לױבן .דער רבֿ פֿון שטאָ ט
קומט צו און רופֿט אױס" :אַ צדיק! דאָס ייִ נגל איז אַ צדיק און זײַן
מאַ מע איז אַ צדקת!"
ער לײגט אַ רױף די הענט אױף מײַן קאָ ּפ און בענטשט מיך.
"אָמן!" – רופֿט דער עולם אַ רױס .מע טוט גומל בענטשן.
"ייִ דן – ,זאָ גט דער רבֿ  – ,מיר װעלן ממשיך זײַן כּ ל־נדרי דאָ ,
אין דרױסן".
בעל־תפֿילה הײבט
די װײַבער רוקן זיך אָ ּפ אין אַ זײַט און דער
ּ
אָ ן דאָ רט ,װ ּו ער איז איבערגעהאַ קט געװאָרן .די גוייִ ם פֿון דער
שטאָ ט שטײען אַ רום און קוקן זיך צו .אַ טײל פֿון זײ צלמען זיך,
הערנדיק די האַ רצרײַסנדיקע ּתפֿילה.
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זינט דעמאָ לט אָ ן פֿלעגט מען אונדז פֿאַ רבעטן אין די ייִדישע
הײמען אין שטאָ ט .מ'האָ ט אָ נגעהױבן זוכן אַ שידוך פֿאַ ר דער
מאַ מען .די צרה איז אָ בער געװען װאָ ס דער טאַ טע האָט בשום־אופֿן
ניט געװאָ לט געבן קײן גט .מע האָט ּפרובירט מיט גוטן און מיט
דין־תורה איז ער ניט געגאַ נגען
בײזן ,ס'האָ ט ניט געהאָ לפֿן .צו אַ
ּ
און אַ פֿילו קײן געלט ניט געװאָ לט נעמען .צום סוף האָט מען
אונטערגעקױפֿט דעם קאָ מענדאַ נט פֿון דער ּפאָ ליצײ און דעם טאַ טע
האָט מען אַ רעסטירט.
נאָך אַ װאָ ך זיצן אין דער חד־גדיא און אַרײַנכאַ ּפן געזונטע
ּפעטש פֿונעם קאָ מענדאַ נט ,מיט אַ באַ שולדיקונג ,אַז ער איז אַ
קאָ מוניסט ,װײַל ער װיל זיך ניט אונטערװאַ רפֿן די געבאָ טן פֿון זײַן
ייִדישן גלױבן ,און קײן אַ נדערן גלױבן האָט ער ניט ,איז דער טאַ טע
מסכּ ים געװען אונטערשרײַבן דעם גט .די מאַ מע האָט מען משדך
געשפילט שײן אויפֿן
געװען מיטן טױבן שטאָ ט־פֿריזירער ,װאָ ס האָט
ּ
פֿידל .אָ בער דער אינטעליגענטער פֿריזירער ,אַ פֿילו ער האָט ליב
געהאַ ט מײַן שײנע און יונגע מאַ מע ,האָט ניט געװאָ לט לעבן אין
דאָ רף און די מאַ מע האָט ניט געװאָ לט זיך שײדן מיט דער ערד ,צו
װעלכער זי איז געװען שטאַ רק צוגעבונדן .דאָס האָט זי געירשנט
פֿון אירע עלטערן ,זײדעס און עלטער־זײדעס ,נאָך דעם װי איר
עלטערער ברודער ,דער יורש ,איז אַ װעקגעפֿאָ רן קײן אַ מעריקע.
צום סוף האָט מען די מאַ מע משדך געװען מיט אַ פֿאַ רזעסענעם
שוסטער־יונג ,װאָ ס איז געװען גרײט צו קומען אין דאָ רף און װערן
אַ ן ערד־אַ רבעטער .אַ לץ איז גוט און שײן ,איז אָ בער אַ מלחמה
געשפרונגען אין מיטן.
אַרײַנ
ּ
דעם שוסטער־יונג ,פֿײַװעלע איז געװען זײַן נאָ מען ,האָב איך
ליב באַ קומען פֿון ערשטן אויגנבליק .מע האָט אים ,אָ בער,
מאָ ביליזירט און ער איז געפֿאַ לן בײַם פֿאַ רטײדיקן װאַ רשע.
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איך מיט דער מאַ מען זענען געבליבן אין דאָ רף ,די ייִדן אין
שטאָ ט זענען אַרײַן אין געטאָ און דער סוף איז באַ קאַ נט...
בײַ טאַ דעקן אונטער דער קאָ רעטע פֿאַ ר די חזירים בין איך
געלעגן עטלעכע טעג .כ'געדענק ניט װיפֿל .דאָס עסן האָט ער מיר
אײן מאָל אין טאָ ג דערלאַ נגט מיט זײַן מאַ מעס װיסן.
ֿגעשפרונגען אױף דער
אין אַ רעגנטאָ ג פֿאַ רנאַ כט בין איך אַ רױפ
ּ
באַ ן קײן װאַ רשע .װען דער קאָ נדוקטאָ ר האָט בײַ מיר געבעטן דעם
בילעט ,האָב איך אַ רױסגענומען עטלעכע זלאָ טעס און עס אים
דערלאַ נגט .ער האָט פֿאַ רשטאַ נען ,אַז איך קען ניט צײלן ,האָט ער
גענומן דרײַ זלאָ טעס און אַרײַנגעלײגט אין קעשענע .איך בין
שפילן אַ נאַ ר ,װי די
געװען צופֿרידן ,אַז דער ערשטער ּפרוּװ צו ּ
מאַ מע האָט מיר אָ נגעזאָ גט ,איז מיר געלונגען .אַ מאַ ן ,װאָ ס איז
געזעסן אַ נטקעגן האָט געהאַ לטן אין אײן קוקן אױף מיר .כ'האָב
געפֿילט ,אַז ער װוּנדערט זיך װאָ ס איך בין באָ רװעס.
"װוּהין ,ייִ נגל?" – האָט ער מיך געפֿרעגט.
"צו ...צו ...צו זוכן אַרבעט" – ,האָב איך געשטאַ מלט אין מײַן
ּפויעריש לשון.
"קײן װאַ רשע?"
"קאַ  ...קאַ װאַ רשע".
אַ מינוט האָט ער געשװיגן.
"װי הײסטו?"

" " Józek... Gu... Gu... Głupi Józek.
"דו ביסט ניט אַזאַ גלו ּפי ,נאָ ר דו שטאַ מלסט".
"יאַ  ...יאַ ך שטאַ מל ניט .יאַ ך רע ...רעד אַזוי".
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"איך האָב פֿאַ ר דיר אַרבעט .אויך אַ בעט צו שלאָ פֿן .איך װױן
אין לובלין .דו האָ סט אַ שװיאַ דעצטװע? װי אַ לט ביסטו?"
"כ' ...כ' ...כ'װײס ניט .כ'בין אַ ּ'פאַ ראָ בעק" – ,און כ'האָב זיך
געצלמט.
"אָ ט האָ סטו אַ קויש מיט אײער און ּפוטער .אױב ס'װעט
אָ נקומען אַ דײַטשישער קאָ נטראָ ל זאָ לסטו זיך מאַ כן שלאָ פֿן".
און אַזוי בין איך געװאָ רן אַ געהילפֿס־שמוגלער בײַ באָ גדאַ ן
גאָ דיצקי .ער האָט ניט געאַ רבעט אַ לײן .ס'איז געװען אַ גאַ נצע
באַ נדע ,װאָ ס האָט געשמוגלט ּפראָ דוקטן מיט פֿאַ רשידענע סחורות,
און אַ פֿילו געװער ,קײן װאַ רשע .װאָ כן און חדשים זענען פֿאַ רבײַ
מיט אַ סך ּפחד און ציטערניש ,מע זאָ ל אונדז ניט כאַ ּפן .ניט אײן
מאָל האָ בן אונדז דײַטשישע זשאַ נדאַ רמען פֿאַ רהאַ לטן ,קאָ נפֿיסקירט
די סחורה און אַ רױפֿגעלײגט אױף אונדז אַ געלטשטראָ ף.
גאָ דיצקי ,זײַן פֿרוי און זײערע דרײַ קינדער האָ בן זיך לגבי מיר
זײער גוט אױפֿגעפֿירט .קײן געלט האָט ער מיר ניט געגעבן ,נאָ ר
געגעסן האָב איך דאָס זעלבע װאָ ס זײ און געשלאָ פֿן אין אַ שטוב,
אָ נגעלײגט מיט סחורות און מיט אַ גרױסן װאָ לפֿהונט ,מיט װעלכן
איך האָב זיך גלײַך באַ ֿפרײַנדט .איך פֿלעג שלאָ פֿן מיט אַ שמאַ טע
אין מױל און געאָ טעמט נאָ ר דורך דער נאָ ז .כ'האָב מורא געהאַ ט,
אַז כ'װעל רעדן פֿון שלאָ ף אין מאַ מע־לשון .זונטיק בין איך מיט
משפחה געגאַ נגען אין קלױסטער אַרײַן צו דער
דער גאַ נצער
ּ
פֿרימאָ רגן־מעסע ,און אין טאָ ג פֿון ניטל האָב איך מיטגעמאַ כט דעם
װידױ בײַם גלח און באַ קומען אױף דער צונג דאָס הײליקע,
געבענטשטע ברױט – האָ סטיע־ברױט.
די אידיליע האָט לאַ נג ניט אָ נגעהאַ לטן .אין אַ שײנעם טאָ ג ,װען
משפחה איז געזעסן בײַם טיש צום מיטאָ ג האָט זיך די געסטאַ ּפאָ
די
ּ
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אַרײַנגעריסן אין הױז און דורכגעפֿירט אַ רעװיזיע .דעם װאָ לפֿהונט
האָ בן זײ אױפֿן אָ רט דערשאָ סן ,אַ לע אַ רעסטירט און אַ װעקגעשיקט
קײן װאַ רשע .נאָך אַ חודש צײַט זיצן אױפֿן ּפאַ װיאַ ק האָט מען
גאָ דיצקין מיט זײַן פֿרױ דערשאָ סן .װאָ ס מיט זײערע דרײַ קינדער
איז געװאָ רן װײס איך ניט .נאָך אַ קורצער אױספֿאָ רשונג ,כ'האָב
בלױז אַרײַנגעכאַ ּפט עטלעכע גוטע ּפעטש ,האָט מען מיך
נספאָ רט שמוגלערס און גנבֿ ים קײן
אָ ּפגעשיקט מיט אַ טראַ ּ
מאַ וטהאַ וזען ,און פֿון דאָ רטן קײַן גוזענצװײַ ,װ ּו מיר האָ בן
געאַ רבעט אין דער ֿפאַ בריק פֿון מעסערשמידט בײַ בױען
עראָ ּפלאַ נען.
איצט ,אַ באַ פֿ רײַטער ,בין איך צוריקגעפֿאָ רן אין מײַן דאָ רף אַרײַן
זוכן די מאַ מע .טאַ דעק האָט מיר דערצײלט ,אַז װען אַ דײַטשישער
זשאַ נדאַ רם מיט אַ ּפױלישן ּפאָ ליציאַ נט זענען געקומען נעמען די
אײנציקע ייִדישע פֿאַ מיליע אין דאָ רף און געטראָ פֿן בלױז די מאַ מע,
האָ בן זײ זי אױפֿן אָ רט דערשאָ סן.
איך בין אַ צײַט געבליבן אין דאָ רף ,מקבר געװען די מאַ מע
אױפֿן ייִדישן בית־עולם אין שטאָ ט ,פֿאַ רקױפֿט פֿ אַ ר חצי־חינם
די־פי־לאַ גער .פֿון
אונדזער פֿעלד און אַ װעק קײן דײַטשלאַ נד אין אַ
ּ
דאָ רט האָב איך עמיגרירט קײן אַ מעריקע צו מײַנעם אַ פֿעטער ,דער
מאַ מעס אַ ברודער.

כ'בין געווען אַ הונט
נאָך דער ערשטער אַ קציע האָב איך געאַ רבעט בײַ אַ דײַטשישן
אָ פֿיציר אין שטאָ ט .יעדן פֿאַ רטאָ ג פֿלעג איך פֿאַ ר אים ּפוצן די
שטיוול ,ווי אויך די עלעגאַ נטע שיך פֿון זײַן קאָ כאַ נקע ,און זיי
ספאָ דיני",
אַ וועקשטעלן פֿאַ ר זייער שלאָ פֿצימער .פֿאַ ר דער "גאָ ּ
וואָס האָט אָ נגעפֿירט מיט דער ווירשאַ פֿט האָב איך אויסגעפֿירט
פֿאַ רשיידענע אַרבעטן .כ'האָב גערייניקט די קיך ,אַרויסגעשאַ רט
דאָס אַ ש פֿונעם אויוון און עס פֿאַ רהייצט .בעת זי האָט פֿאַ ר זיי
געגרייט דעם פֿרישטיק האָב איך אין סאַ לאָ ן פֿאַ רהייצט דעם גרויסן
קאַ כל־אויוון ,וואָס מיט צוויי וואָ כן צוריק האָט נאָך געהערט ,אַזוי
ווי דאָס גאַ נצע הויז ,צו דעם רײַכן בן־ציון מור .דער מענטש ,וואָס
האָט אַ מאָל אײַנגעלייגט וועלטן איז בעת דער אַ קציע געווען אַזוי
צעתּמט ,אַז פֿאר די אויגן פֿון די זשאַ נדאַ רמען איז ער אַרײַנגעלאָ פֿן
אין אַ ליקל ,צווישן צוויי הײַזיר זיך אויסצובאַ האַ לטן .די דײַטשן
האָ בן אויסגעבראָ כן אין אַ הילכיק געלעכטער און אים דערשאָ סן.
כ'האָב אויך אויסגעפֿירט פֿאַ רשיידענע שליחותן פֿאַ ר דער
ספאָ דיני" ,און זעט אויס ,אַז זי איז געווען צופֿרידן פֿון מיר.
"גאָ ּ
אָ פֿט מאָל פֿלעגט דער אָ פֿיציר מיט זײַן קאָ כאַ נקע אַ וועקפֿאָ רן מיט אַ
עשפאַ נט אין צוויי ,אין דער קרײַזשטאָ ט ,וואָס האָט זיך
בריטשקע ,ג ּ
געפֿונען אַ צען קילאָ מעטער פֿון אונדז .דעמאָ לט פֿלעגט די
לעווייקע־זופ און אַ
ספאָ דיני" מיר דערלאַ נגען אַ שיסל זאַ
ּ
"גאָ ּ
לחמא־ברויט מיט ּפוטער.
קיין חבֿ רים האָב איך מער נישט געהאַ ט .מע האָט זיי אַ לע
אַ וועקגעפֿירט און אומגעבראַ כט .בלויז מיט עטלעכע גוייִ שע חבֿ רים
בין איך נאָך געווען פֿאַ רבונדן.
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ס'רובֿ טאָ ג האָב איך פֿ אַ רבראַ כט אין "יודנראַ ט" ,זיי געהאָ לפֿן
אײַנפאַ קן און פֿאַ רזיגלען דאָס ייִדישע פֿאַ רמעגן ,איידער די דײַטשן
ּ
האָ בן עס אַ וועקגעפֿירט.
ספאָ דיני" מיר באַ פֿוילן
אין איינעם אַ פֿאַ רטאָ ג האָט די "גאָ ּ
אויספוצן אויף גיך די שטיוול פֿונעם אָ פֿיציר .ער האָט שוין געגעסן
ּ
זײַן פֿרישטיק ,דאָס מאָל אַ ליין ,אָ ן זײַן קאָ כאַ נקע .ס'האָ ט אויסגעזען
אַזוי ,ווי ער וואָ לט געוואַ רט אויף מיר .ער האָט זיך אויסגעקליבן אַ
געווער צווישן אַ טוץ ביקסן און צו מיר דאָס ערשטע מאָל
אַרויסגערעדט אַ וואָ רט – ,קום! דאָס איז דער סוף מײַנער – ,האָט
מיך געוואָ רפֿן פֿון ּפחד – ,ער גייט מיך דערשיסן .איך בין אים
נאָ כגעגאַ נגען אין די פֿעלדער ,אַ דורכגעהאַ קט סעדערּ ,פויערישע
לופעס ,הויפֿן און ווידער פֿעלדער .מיט אַ מאָל נעמט ער אַ ראָ ּפ
כאַ ּ
שפרינגען און
דאָס געווער און גיט אַ שאָ ס .אַ האָ ז האָט אָ נגעהויבן ּ
געוואָ לט אַ נטלויפֿן .נאָך אַ שאָ ס און דער האָ ז איז געבליבן ליגן
פֿאַ רבלוטיקט" .הונט" – ,האָט מיר באַ פֿוילן דער דײַטש און
אָ נגעוויזן מיטן פֿינגער .אָ ן צו קלערן בין איך אויף אַ לע פֿיר
אַ הינגעלאָ פֿן ,טאַ קע ווי אַ הונט ,און מיט די ציין אים געבראַ כט
דעם דערשאָ סענעם האָ ז ,וואָס האָט זיך נאָך געוואָ רפֿן.
מיר האָ בן געהאַ לטן אין איין גיין .ער אויף זײַנע צוויי און איך
אויף אַ לע פֿיר .ס'האָ ט זיך מיר אויסגעדאַ כט ,אַז מײַן רעשט לעבן
וועל איך שוין קריכן אויף אַ לע פֿיר .ווען מיר זענען
פֿאַ רבײַגעגאַ נגען אַ דאָ רף זענען די דאָ רפֿישע אַרויסגעלאָ פֿן פֿון
לופעס זיך צוצוקוקן ווי אַ ייִדיש ייִ נגל האָט זיך
זייערע כאַ ּ
פֿאַ רוואַ נדלט אין אַ הונט .טייל ּפויערטעס האָ בן זיך געצלמט ,טייל
האָ בן געלאַכט ,און אַ טייל זענען געשטאַ נען ֿפאַ רשטומט .די
שקאָ צימלעך זענען מיר נאָ כגעלאָ פֿן ,מיך געקאָ ּפעט און איך האָב
געבילט פֿון ווייטיק ,טאַ קע ווי אַ ן אמתער הונט .נאָך גוט וואָס דער
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דײַטשישער אָ פֿיציר האָט זיי אַ וועקגעטריבן און געדרויעט מיטן
געווער.
מיטאָ גצײַט איז אָ נגעקומען זײַן קאָ כאַ נקע מיט עטלעכע
דײַטשישע געסט און זיך ּפאָ סמאַ קעוועט מיט די ּפגרים ,וואָס די
ספאָ דיני" האָט פֿאַ ר זיי צוגעגרייט .ווען זי האָט מיר דערלאַ נגט
"גאָ ּ
זופ מיט שטיקער פֿעט פֿלייש פֿון די ּפגרים האָט מיך
אַ שיסל ּ
געאיבלט עס צו עסן .און אַזוי יעדן פֿרימאָ רגן ֿפלעגן מיר זיך
אַרויסלאָ זן אויף יאַ גד .ער ווי אַ דײַטשישער אָ פֿיציר און איך ווי זײַן
הונט .איך געדענק שוין נישט ווי לאַ נג דאָס האָט געדויערט .אפֿשר
אַ חודש און אפֿשר מער.
אין איינעם אַ טאָ ג ,ווען מיר זענען געווען אין מיטן פֿעלד ,האָב
איך באַ מערקט ,אַז מען טרײַבט די רעשטלעך ייִדן פֿון מײַן שטעטל
צום בית־הקבֿ רות .אויך די מענטשן פֿון "יודנראַ ט" גייען מיט
שפעטער האָט זיך געהערט
אַ ראָ ּפגעלאָ זטע
קעפ .אין עטלעכע מינוט ּ
ּ
אַ שיסערײַ.
ווען כ'בין צוריקגעקומען איז שוין מײַן שטעטל געווען
"יודנרײַן ".מיט אַ מאָל האָ בן זיך מײַנע אויגן אָ נגעטראָ פֿן מיט אַ
קליינעם דײַטש ,דעם קאָ מענדאַ נט פֿון די "גראַ נאַ טאָ ווע מונדירן",
די ּפוילישע ּפאָ ליציי .איך בין געווען זיכער ,אַז ער איז געקומען
מיך צו דערשיסן .דעם זעלבן טאָ ג האָט ער דערשאָ סן אויפֿן
בית־עולם אַ מאַ מע מיט אַ זון ,וואָס זענען געווען אויסבאַ האַ לטן.
דער זון פֿון אַ יאָ ר זעכצן האָט זיך אין דער לעצטער מינוט ,ווען זיי
זענען שוין געווען אויסגעטאָ ן נאַ קעט ,אַ וואָ רף געטאָ ן אויפֿן דײַטש.
ביידע האָ בן זיך שווער געראַ נגלט אויף דער ערד ,אָ בער דער
שייגעץ ,וואָס האָט געגראָ בן דעם גרוב איז דעם דײַטש געקומען
צו הילף און מיטן רידל זאַ טלאַ מטשעט דאָס ייִ נגל.
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ספאָ דיני" צי קען איך נישט נעכטיקן
איך האָב געבעטן די "גאָ ּ
אין הויז ,ווײַל כ'האָב מער נישט קיין היים .זי האָט מיר אָ נגעוויזן
אויף דער קוילן־קאַ מער און מיר צוגעוואָ רפֿן אַ קוילנזאַ ק זיך
צוצודעקן.
"זשידעק ,אַ נטלויף וואָס גיכער – ,האָט מיך אין איינעם אַ טאָ ג
זײַן קאָ כאַ נקע אַ שיקסע געוואָ רנט – ,ווײַל הײַנט וועט ער דיך
דערשיסן!"
איך האָב אָ בער מער נישט געקאָ נט אַ נטלויפֿן .דער דײַטשישער
אָ פֿיציר איז שוין געשטאַ נען לעבן מיר .ווי געוויינטלעך זײַנען מיר
אַרויס אין די פֿעלדער אויף יאַ גד .צוויי דערשאָ סענע האָ זן האָב איך
אים שוין געהאַ ט געבראַ כט ,ווי אַ הונט ,מיט די ציין .מיט אַ מאָל ,
ווי פֿון הימל אַ ראָ ּפגעפֿאַ לן אַ וועלדל ,אָ ן צו קלערן ,האָב איך זיך אַ
לפן שאָ סן
לאָ ז געגעבן אין אַ זיגזאַ ג גאַ לאָ ּפ צווישן די ביימער .זאַ ּ
זענען געפֿאַ לן אַ רום מיר ,לעבן מיר און איבער מיר .אויך ווען קיין
שאָ סן האָב איך מער נישט געהערט און אַרויס פֿון דער צווייטער
זײַט וועלדל האָב איך נאָך געהאַ לטן אין איין לויפֿן ,ביז כ'בין
אַ וועקגעפֿאַ לן חלשות אין מיטן פֿעלד ,ניט קענענדיק דעם אָ טעם
כאַ ּפן.
זעט אויס ,אַז פֿון גרויס מידקייט בין איך אײַנגעשלאָ פֿן.
" זשיד!" – האָט מיך אַ קול אויפֿגעוועקט .איבער מיר איז
געשטאַ נען אַ שייגעץ מיט אַ שטעקן און לעבן אים אַ שייגעצל ניט
גרעסער פֿון מיר.
"שטיי אויף ,גאָ טסמערדער" – ,האָט ער מיר באַ פֿוילן און
דערבײַ האָב איך אַרײַנגעכאַ ּפט אַ זעץ מיטן שטעקן.
כ'האָב זי ך אָ נגעהויבן בעטן פֿאַ ר מײַן לעבן .ס'האָ ט אָ בער גאָ ר
נישט געהאָ לפֿן און כ'האָב אַרײַנגעכאַ ּפט נאָך אַ זעץ מיטן שטעקן
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און קאָ ּפעס מיט זײַנע בוטשאָ רעס .ס'בלוט האָט מיך פֿ אַ רגאָ סן .דאָס
קליינע שייגעצל ,זעט אויס זײַנס אַ ברודער ,האָט זיך בײַ אים
געבעטן ער זאָ ל מיך ניט שלאָ גן .און דאָ איז מיר אײַנגעפֿאַ לן אַ
געדאַ נק ,אַז כ"וויל זיך אויסטוישן מיט די בגדים מיטן שייגעצל.
ס'זעט אויס ,אַז דאָס האָט געהאָ לפֿן .דאָס שייגעצל האָט זיך
געפֿרייט מיט מײַנע לײַטישע בגדים און גוטע שיך .און איך האָב
זיך געפֿרייט מיט זײַנע ּפויערישע בגדים ,אַ ֿפילו אַז ס'איז מיר
שווער געווען צו גיין באָ רוועס .בלויז די אויגן מײַנע האָ בן מיך
פֿאַ ראַ טן ,אַז כ'בין אַ ייִד.
"זעסט דאָ רטן ,וו ּו די זון שטייט אין מיטן הימל – ,האָט דער
שייגעץ אָ נגעוויזן מיטן פֿינגער – ,דאָ רט איז קראָ קע ,וו ּו עס זײַנען
נאָך פֿאַ ראַ ן ייִדן אין געטאָ  .גיי גלײַך ,האַ ק אַ דורך די פֿעלדער ,אַ
וואַ לד און אַ טײַך ,און מאָ רגן פֿרי וועסטו אָ נקומען קיין קראָ קע".
דער וועג איז געווען אַ שווערער .כ'האָב אויסגעמיטן מענטשן.
ווען כ'האָב זיך דאָ ך אָ נגעטראָ פֿן מיט אַ ּפויער האָב איך אים
באַ גריסט מיט " – "Czczesc bozeגאָ ט זאָ ל אײַך באַ גליקןDaj .
" ,panie bozeגיב אונדז ,הער גאָ ט" – ,האָט ער מיר געענטפֿערט.
ווען כ'האָב געבעטן בײַ אַ ּפויערטע אַ שטעקל ברויט האָט זי זיך
טעפל
געצלמט .נישט בלויז ברויט האָט זי מיר געגעבן ,נאָ ר אויך אַ
ּ
מילך.
"גיי נישט קיין קראָ קע – ,האָט זי מיך געוואָ רנט – ,קיין ייִדן
זענען דאָ רט מער נישטאָ ".
איצט בין איך געווען פֿאַ רלוירן און געוואַ נדערט איבער דער
וועלט ,ווי אַן אױף טויט איבערגעשראָ קן חיהלע ,אָ ן אַ ציל.
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באנדיט
דער ַ
"נאָ ר אײן ּפלאַ ץ איז פֿרײַ" – ,האָט דער שאָ פֿער אויסגערופֿן.
כ'בין אַרײַן אינעם אױטאָ בוס און זיך אַ װעקגעזעצט .לעבן מיר איז
געזעסן אַ ן אַ לטער מאַ ן אין שװאַ רצן ,אײַנגעגראָ בן מיטן ּפנים אין אַ
משניות .דער װעג קײן ירושלים האָט זיך געצױגן װי אַ ן אײביקײַט.
דער שאָסײ איז געװען ֿפאַ רשטאָ ּפט מיט כּלערלײ אױטאָס ,און מיר
זענען מער געשטאַ נען װי געפֿאָ רן.
די היץ איז געװען נישט אױסצוהאַ לטן .נאָ ר װאָ ס האָט דער
ראַ דיאָ איבערגעריסן אַ לײַדנשאַ פֿטלעך קלאָ גליד פֿון דער
באַ רימטער מיצרישער זינגערין אום קולטום און מודיע געװען װעגן
אַ באָ מבע־אױפֿרײַס אױף דער צענטראַ לער אױטאָ בוס־סטאַ נציע אין
ירושלים" .זעקס הרוגים און אַ סך פֿאַ רװוּנדענע ,גענױ װײסט מען
נאָך נישט װיפֿל"...
די ּפאַ סאַ זשירן זענען געװען װי פֿאַ רשטײנערט .אַ פֿרױ ,װאָ ס
האָט געקאָ רמעט אַ ן עופֿעלע ,איז געזעסן װי אַ געלײמטע און דאָס
עופֿעלע מיט אַ ן אָ פֿן מױל האָט געגלאָ צט מיט די אױגן פֿון ּפחד.
דער אַ לטער אין שװאַ רצן האָט נישט אַ װעקגענומען אױף קײן רגע
זײַנע אױגן פֿונעם ספֿר ,אַזױ װי דאָס אַ לץ װאָ לט אים נישט
אָ נגעגאַ נגען" .װיפֿל קרבנות?" – הער איך מיט אַ מאָל זײַן
הײזעריקע שטים.
"זעקס קרבנות און אַ סך פֿאַ רװוּנדעטע" – ,ענטפֿ ער איך שטיל,
װי צו זיך אַ לײן .זײַנע צװײ װערטער האָ בן געקלונגען אין מײַנע
אױערן מיט אַ הײמישן פֿאַ רלױרענעם אַ מאָ ל...
מסכתא
איך כאַ ּפ אַ זײַטיקן בליק און באַ מערק ,אַז ער לערנט די
ּ
ברכות.
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זעט אױס ,אַז ער האָט דערפֿילט מײַן בליק ,װײַל איך הער
מסכתא ברכות?"
װידער זײַן קול" :איר האָט װען געלערנט די
ּ
"געלערנט ,געלערנט אַ מאָל אין חדר – ,ענטפֿער איך– ,
אײגנטלעך ,בלױז אָ נגעהױבן לערנען".
"פֿאַ ר װאָ ס בלױז אָ נגעהױבן?"
"װײַל אַ מלחמה איז אַרײַן אין מיטן".
דער אַ לטער האָט אַ װײַלע געשװיגן ,מיטן ּפנים נאָך אַ לץ
אײַנגעגראָ בן אינעם ספֿר.
"װ ּו איז דאָס געװען?" – האָט ער איבערגעריסן זײַן שװײַגן.
"אין מײַן שטעטל אין ּפױלן".
"אין װעלכן שטעטל?"
"אין סקאָלמיעזש".
"סקאָ למיעזש?! – האָט ער דאָס ערשטע מאָל אױפֿגעהױבן זײַנע
אױגן פֿונעם ספֿר און מיך טיף אַ דורכגעדרונגען – ,איך בין אַ
ּפאַ טשענעװער ,געװען פֿאַ רהײראַ ט אין סקאָ למיעזש ,און
מלחמה־צײַט ,ביז דער אַ קציע ,דאָ רט געװױנט".
"איר זענט ר' איסר באַ ראַ נסקי ,דער באַנ"...
"יאָ  ,דער באַ נדיט ,װי די רשעים האָ בן מיך גערופֿן".
בײדע האָ בן מיר געשװיגן ,װי דאָס לשון װאָ לט פֿון אונדז
אָ ּפגענומען געװאָ רן.
ר' איסר איז אַ מינוט געזעסן מיט פֿאַ רטראַכטע אױגן אין דער
װײַטנס אַ רײַן ,און באַ לד זײ אַ ראָ ּפגעלאָ זט צוריק צום ספֿר.
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אַ גערודפֿטער ,ליג איך אױסבאַ האַ לטן אינעם לאָ ך פֿון דער
קאַ פֿלאַ רניע בײַ אונדזער גױיִ שן פֿרײַנד קװיאַ טעק .די ּפױערים ,װאָ ס
קומען אַרײַן קױפֿן קאַ ֿפליעס ,בעיקר אינעם יריד־טאָ ג ,דערצײלן זיך
אָ ן מעשׂ יות װעגן דעם געפֿערלעכן באַ נדיט באַ ראַ סקי ,װאָ ס
גראַ סירט אין די נעכט איבער די דערפֿער ,און װאַ רפֿט אָ ן אַ ּפחד.
ער נעמט נקמה אין יעדן אײנעם ,װאָ ס באַ רױבט און דערהרגעט אַ ן
אױסבאַ האַ לטענעם ייִד ,אָ דער גיט אים איבער צו די דײַטשן .װאָ ס
מער די ּפױערים דערצײלן ,אַ לץ מער גיבן זײ צו פֿון זײערע
ּפױערישע פֿאַ נטאַ זיעס ,אָ פֿ ט מאָל מיט באַ װוּנדערונג פֿאַ ר דעם זשיד.
איך ליג אײַנגעקאָ רטשעט אינעם ענגן לאָ ך און ציטער צו אָ טעמען,
אַז מע זאָ ל מיך ,חלילה ,נישט הערן .די ּפױערישע פֿאַ נטאַ זיעס
צעבלאָ זן זיך און צעפֿלאַ קערן ,אפֿשר טױזנט מאָל שטאַ רקער ,װי
מײַנע ייִ נגלשע ֿפאַ נטאַ זיעס ,אַז אָ ט אָ ט װעט ר' איסר קומען מיך
באַ פֿרײַען .װי אַזױ דאָס איז מעגלעך ,דאַ רף מען נישט פֿרעגן בײַ
אױף טױט איבערגעשראָ קן ייִ נגל ,װאָ ס װיל אַזױ לעבן...
"ר' איסר – ,האָב איך זיך אומגעריכט צו אים געװאָ נדן – ,איר
קענט זיך נישט פֿאָ רשטעלן װאָ ס איר זענט געװען פֿאַ ר מיר אין
יענע יאָ רן"...
ר' איסר האָט האַ סטיק אױפֿגעהױבן זײַנע אױגן און מיט אַ
דורכגעשפיזט .באַ לד האָט ער,
שפאָ טישן בליק מיך אַ
ּ
פֿאַ רביטערטןּ ,
אָ ן אַ װאָ רט ,זײ צוריק אַרײַנגעגראָ בן אינעם ספֿר ,נאָך טיפֿער װי
פֿריִ ער .איך בין געבליבן זיצן פֿאַ רשעמט .אַ לץ האָט אין מיר
געקאָ כט און זיך געמישט אין קאָ ּפ :די פֿאַ נטאַ סטישע מעשׂ יות פֿון די
שפעטער אין לאַ גער ,װאָ ס מע האָט דערצײלט װעגן אים,
ּפױעריםּ ,
שפעטער ,נאָך דער באַ פֿרײַונג ,װאָ ס אַ בן־עיר מײַנער האָט
און נאָך ּ
װעגן ר' איסרן דערצײלט .װי אַזױ ער האָט דאָס אַ לץ גענױ
געװוּסט ,װײס איך נישט ביזן הײַנטיקן טאָ ג.
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ער האָט דערצײלט:
ר' איסר מיט זײַן װײַב און אַ קלײן טעכטערל זענען אין דער
לעצטער מינוט פֿאַ ר דער אַ קציע אַ רױס פֿון שטאָ ט ,צו אַ באַ קאַ נטן
ּפױער ,װאָ ס האָט צוגעזאָ גט זײ אױסצובאַ האַ לטן פֿאַ ר אַ גרױסער
סומע געלט .בײַ נאַ כט ,װען זײ זענען געשלאָ פֿן אין דער סטאָ דאָ לע
אױפֿן הײ ,איז דער ּפױער מיט זײַן זון אַרײַנגעקומען מיט העק און
דערהרגעט זײַן פֿרױ מיטן טעכטערל פֿון אַ יאָ ר זעקס .ר' איסר,
שפאַ ן װײַטער ,האָט זיך אױפֿגעכאַ ּפט
װאָ ס איז געשלאָ פֿן עטלעכע ּ
און זיך געװאָ רפֿן אױפֿן ּפױער .נאָך אַ קורץ געראַ נגלעניש איז אים
געלונגען אַ רױסצוכאַ ּפן די האַ ק פֿונעם ּפױער און אים פֿאַ רװאָ רפֿן
איבערן קאָ ּפ .װען דעם ּפױערס פֿופֿצן־יאָ ריקער זון האָט דאָס
דערזען ,האָט ער אַ װעקגעװאָ רפֿן די האַ ק און איז אַ נטלאָ פֿן .ר'
איסר האָט אים געיאָ גט איבער דער פֿינצטערער סטאָ דאָ לע ,און
ערשט בײַם טױער־אַ רױסגאַ נג אים צעבענדיקט צום טױט .ער איז
לופע צום ּפױערס װײַב ,אױך זי פֿאַ רטיק צו מאַ כן.
אַרײַן אין דער כאַ ּ
די ּפױערטע האָט זיך אָ נגעהױבן בעטן פֿאַ ר איר לעבן ,זיך געצלמט
און גערופֿן צו אַ לע הײליקע .ר' איסר האָט אױף איר אױפֿגעהױבן
די האַ ק ,אָ בער אַ נשטאָ ט זי אַ ראָ ּפצולאָ זן אױף איר קאָ ּפ ,האָט ער אַ
צעשפאָ לטן אױף צװײ.
זעץ געגעבן אינעם טיש און אים
ּ
אין דער זעלבער נאַ כט האָט ר' איסר קובֿ ר געװען זײַן װײַב און
טאָ כטער .ער איז אַ װעק מיט דער האַ ק און געװען גרײט צו
דערהרגענען יעדן אײנעם װאָ ס װעט זיך צו אים צורירן.
צעשפרײט איבער דער גאַ נצער געגנט :אַ ן
די ידיעה האָט זיך
ּ
אָ ּפגעהיטענער זשיד ,אַ ראַ בין ,איז געװאָ רן אַ באַ נדיט...
לופע און
ער פֿלעגט אין מיטן נאַ כט אַרײַנ ּפראַ לן אין אַ כאַ ּ
געפֿאָ דערט עסן .די ּפױערים פֿלעגן ציטערן און אים אַ לץ געבן .ר'
איסר האָט אָ בער בלױז ֿפאַ רלאַ נגט ברױט מיט הײס װאַ סער ,װײַל
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קײן טריפֿה האָט ער נישט געגעסן .די דײַטשן און די ּפאָ ליצײ האָ בן
אים געזוכט .אױך די ּפױערים האָ בן זיך אַ רױסגעלאָ זט אין די
פֿעלדער מיט העק ,קאָ סעס און װידלעס ,אים צו זוכן.
לופעס אױפֿגעגאַ נגען
אין דער זעלבער נאַ כט זענען זײערע כאַ ּ
אין פֿלאַ מען.
די ּפױערים האָ בן אים אױפֿגעהערט צו זוכן...
מע האָט דערצײלט ,אַז דער זשיד פֿאַ רמאָ גט אין זיך טײַװלאָ נישע
עפעס הײליקס זיצט אין אים.
כּ וחות .טײל האָ בן געגלײבט ,אַז ּ
געװען אױך ּפױערים ,װאָ ס האָ בן מיט אים מיטגעאַ רבעט .אים
איבערגעגעבן נעמען פֿון די ,װאָ ס האָ בן דערהרגעט ייִדן ,אָ דער זײ
שפעטער איבערגעגעבן צו די דײַטשן .ר' איסר
באַ רױבט און
ּ
פֿלעגט זיך אַרײַנרײַסן אין מיטן נאַ כט צו אַזאַ ּפױער און אים
פֿאַ רטיק מאַ כן .ער איז שױן דעמאָ לט נישט געװען אַ לײן .געשטאַ נען
בראָ ש פֿון אַ קלײנער באַ נדע ,צו װעלכער ס'זײַנען צוגעשטאַ נען די
ברידער גראָ ומאַ ן .טאַ קע אַ דאַ נק אַזאַ ּפױער ,װאָ ס האָט מיט אים
מיטגעאַ רבעט ,האָט ער זיך געטראָ פֿן מיט די דרײַ ברידער,
פֿײַערדיקע בית"ריסטן ,װאָ ס האָ בן זיך אױסגעבאַ האַ לטן אין די
פֿעלדער און דערפֿער.
אַ מאָל  ,װי אַ חדר־ייִ נגל ,פֿלעג איך לױפֿן צו די בראָ ניעס זיך
צוצוקוקן װי די ברידער גראָ ומאַ ן ,מיט נאָך יאַ טן ,בית"ריסטן,
שפיציקע שטעקנס,
מושטרירן זיך אין זײערע ברױנע מונדירן ,מיט ּ
װי געװער ,און זינגען" :העי! קדימה! זשאַ באָ טינסקי"...
די דרײַ ברידער גראָ ומאַ ן ,יאַ נקל ,אַ בֿ רמטשע און ישׂ ראל זענען
אומגעקומען אין אַ קאַ מף קעגן די דײַטשן ,בשעת אַ ן אָ בלאַ װע אין
װאַ לד .דעמאָ לט זענען זײ שױן געװען אױף יענער זײַט װײַסל,
צװישן די ּ Armia Ludowa־פאַ רטיזאַ נערס .ר' איסר איז שױן
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דעמאָ לט געװען אַ קאָ מאַ נדיר בײַ די ּפאַ רטיזאַ נערס און זיך
אױסגעצײכנט מיט געװאַ גטקײט און גבֿ ורה...
װען מיר זענען אָ נגעקומען קײן ירושלים אױף דער
הױפט־סטאַ נציע ,איז דער טומל פֿון מענטשן געװען אַ נאָ רמאַ לער,
ּ
אַזױ װי ס'װאָ לט גאָ רנישט ּפאַ סירט .בלױז חײלים אין גרינע
בערעטן האָ בן קאָ נטראָ לירט יעדן אײנעם ,װאָ ס איז אַרײַן אין דער
סטאַ נציע בײַם אױסשטײַגן פֿונעם אױטאָ בוס.
ר' איסר האָט צו מיר אױסגעשטרעקט זײַן האַ נט און געזאָ גט:
"יעקבֿ  ,איך האָב געקאָ נט דײַן טאַ טן ר' ּפלטיאל ,ע"ה ,געװען אַ
טײַערער ,אָ ּפגעהיטענער ייִד .זײַ מצליח!"
ער האָט זיך אױסגעדרייט און איז אַ װעק ,אײַנגעבױגן װי אַ זקן,
אָ בער מיט פֿעסטע טריט .איך בין געשטאַ נען מיט אַ ן אָ פֿן מױל– ,
פֿון װאַ נען װײסט ער װער איך בין ,איך האָב דאָ ך אים מײַן נאָ מען
נישט געזאָ גט?...

דער גזר־דין
עלפלאַ ץ!"
"אַ כטונג! אַ כטונג! אַ לע העפֿטלינגען זאָ פֿאָ רט צום אַ ּפ ּ
– האָט דער הילכער גערופֿן .אין געצײלטע מינוטן איז דער גאַ נצער
לאַ גער געשטאַ נען אױסגעשטעלט װי אַ װירע ,לױט די בלאָ קן ,און
קאַפאָס בראָ ש מיט שטעקנס אין די הענט.
די
ּ
עלפלאַ ץ שטײט שױן גרײט די ּתליה מיט אַ
אין מיטן דעם אַ ּפ ּ
שפיץ .קײנער װײסט נאָך נישט װער ס'האָ ט
גרױסן מגן־דוד אױפֿן ּ
דאָ די ערע צו שטאַ רבן מיט אַזאַ כּ בֿ וד ,לױט דעם ּפסוק פֿון אַ
סתם אַזױ דערשאָ סן װערן ,אָ דער
'בית־דין' און נישט
ּ
אַ װעקגעהרגעט װערן מיט אַ שטעקן װי אַ הונט.
"אַ כטונג! מיצען אָ ּפ! אאַ וּגען לינקס!" – הערט זיך אַ באַ פֿעל,
און פֿונעם "טרען־הײַזל" ,װי די העפֿטלינגען רופֿן דאָס אָ רט פֿון
דער קאָ מענדאַ טור ,װ ּו מען ּפײַניקט די מענטשן ,קומען די ערשטע
אַ רױס דער לאַ גער־קאָ מענדאַ נט מיטן װאַ כפֿירער.
הינטער זײ גײט אַ האָ רדע װאַ כמענער און אין מיטן דער
רמישפטער ,אַ בחורל פֿון אַ יאָ ר פֿופֿצן־זעכצן .פֿונעם מױל און
פֿאַ
ּ
פֿון דער נאָ ז רינט אים בלוט .דעם קאָ ּפ האַ לט ער אַ ראָ ּפ ,אַ פֿילו ער
ּפרובירט אים אױפֿהייבן ,גיט זיך עס אים נישט אײַן .די װאַ כמענער
שטעלן זיך אַ רום דער ּתליה מיטן געװער אױסגעשטרעקט צו די
רמישפטן צו דער ּתליה
קאַפאָס פֿירן צו דעם פֿאַ
העפֿטלינגען .צװײ
ּ
ּ
און שטעלן אים אַ װעק אױף אַ טישל .דער לאַ גער־קאָ מענדאַ נט ,אַ
לקע־פנים ,טראָ גט לכּ בֿ וד דעם מעמד אַן
דיקער מיט אַ לאַ כנדיק ליאַ
ּ
אױסגעפוצטן גאַ לאַ ־מונדיר מיט װײַסע זײַדענע הענטשקעס.
ּ
ּפאַ מעלעך נעמט ער אַ רױס פֿון זײַן טאַ ש אַ ּפאַ ּפיר ,קוקט זיך אַ רום
מיט אַ זיס שמײכעלע און הײבט אָ ן צו לײענען אױפֿן קול:
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"הײַנט האָב איך אַ נטדעקט אַ פֿאַ רברעכערישן סאַ באָ טאַ זש־אַ קט.
דער העפֿטלינג נומער  57852פֿונעם בלאָ ק  19האָט בײַ זיך געהאַ ט
אױסבאַ האַ לטן אַ גומענע שלאַ ו־רער ,2װאָ ס ער האָט אַ ראָ ּפגעשניטן
נספאָ רט־װאַ גאָ ן ,צװײ ברױטן און אַ ּפעקל מאַ רגאַ רין,
פֿון אַ טראַ ּ
װאָ ס ער האָט געקױפֿט בײַ אַ ּפױלישן אַרבעטער מיטן נאָ מען
מאַ יעװסקי ,װעלכער געפֿינט זיך שױן אונטערן אַ רעסט .דער
העפֿטלינג נומער  57852איז באַ שולדיקט אין די פֿאָ לגנדיקע
פֿאַ רברעכנס:
 .1קומען אין ּפריװאַ טן קאָ נטאַ קט מיט אַ ּפאָ ליאַ ק אױף זײַן
אַרבעט ּפלאַ ץ.
 .2באַ זיצן בײַ זיך געלט.
 .3טרײַבן שװאַ רצהאַ נדל.
 .4סאַ באָ טירן דאָס אײגנטום און די קריגס־אָ נשטרענגונג פֿונעם
דײַטשישן דריטן רײַך.
דערפֿאַ ר האָט דאָס געריכט פֿונעם דײַטשישן דריטן רײַך
פֿאַ ראורטײלט דעם פֿאַ רברעכערישן העפֿטלינג נומער  57852פֿונעם
בלאָ ק  19צום טױט דורך אױפֿהענגען .מיט דעם אורטײל װאָ רן איך,
אַז פֿון הײַנט אָ ן װעט יעדער בלאָ ק זײַן פֿאַ ראַ נטװאָ רטלעך אײנער
פֿאַ רן צװײטן ,און דער גאַ נצער בלאָ ק העפֿטלינגען װעט װערן
שװער באַ שטראָ פֿן פֿאַ ר יעדן קלענסטן סאַ באָ טאַ זש!"

 2גומענע שלאַ ו־רער  -אַ גומענע שלאַ נגרער ,װאָ ס פֿאַ רבינדט די װעגענער
אײנער מיטן צװײטן .די אסירים האָ בן פֿון דער גומע געמאַ כט זױלן צו די שיך,
אַ נשטאָ ט די הילצערנע זױלן ,װאָ ס מע האָ ט געטראָ גן.
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ּפאַ מעלעך לײגט דער לאַ גער־קאָ מענדאַ נט צוריק דאָס ּפאַ ּפיר אין
קאַפאָ ,אַז ער זאָ ל אַ רױפֿלײגן
זײַן טאַ ש אַרײַן און גיט אַ צײכן דעם
ּ
ישפטן.
די ּפעטליע אױפֿן האַ לדז פֿונעם פֿאַ רמ ּ
רמישפטער שטײט די גאַ נצע צײַט מיט אַ פֿ אַ רגליװערטן
דער פֿאַ
ּ
בליק ,װי נישט אים װאָ לט מען דאָ געמײנט .ער איז אין גאַ נצן
באַ גאָ סן מיט בלוט ,װאָ ס רינט אים פֿון קאָ ּפ ,פֿונעם מױל און פֿון
דער נאָ ז .אַ רום אים איז טױט שטיל ,בלױז אין דער הײך פֿליִ ען
אַ רום שװאַ רצע װאָ ראָ נעס ,װאָ ס װאַ רטן שױן אױף זײער קרבן .מיט
אַ מאָל דערנענטערט זיך אַ העפֿטלינג צום לאַ גער־קאָ מענדאַ נט ,ציט
זיך אױס מיט דרך־ארץ און זאָ גט:
"הער לאַ גער־קאָ מענדאַ נט ,איך ,העפֿטלינג נומער ,57851
מעלדע געהאָ רכזאַ ם ,אַז איך בין דער פֿאָ טער פֿונעם פֿ אַ ראורטײלטן.
איך בעט אײַך זײער ,לאָ זט מײַן זון לעבן .איך בין גרײט
אומצוקומען אױף דער ּתליה אַ נשטאָ ט מײַן זון .ער איז נאָך זײער
יונג און איז מער נוצלעך צו דער אַרבעט װי איך".
אָ ן דער מינדסטער רעאַ קציע גיט דער לאַ גער־קאָ מענדאַ נט אַ
קאַפאָ ,אַז ער זאָ ל אַ ראָ ּפנעמען די ּפעטליע פֿונעם ייִ נגל
װוּנק צום
ּ
און זי אַ רױפֿלײגן אױפֿן ֿפאָ טערס האַ לדז .דאָס ייִ נגל ,װאָ ס איז אין
צעתמט ,בלײַבט שטײן בײַ דער ּתליה און רירט זיך נישט פֿון
גאַ נצן
ּ
אָ רט.
דער לאַ גער־קאָ מענדאַ נט פֿרעגט אים " :ביסט זײַן זון?"
"יאַ װאָ ל ,הער לאַ גער־קאָ מענדאַ נט" – ,ענטפֿערט דאָס ייִ נגל,
אַזוי װי ער װאָ לט זיך ערשט איצט אױפֿגעכאַ ּפט פֿון אַ טיפֿן שלאָ ף.
"אויך דײַן ֿפאָ טער ,גענוי װי דו ,איז אַ סאַ באָ טאַ זש־פֿאַ רברעכער
קעגן דעם דײַטשישן דריטן רײַך ,װײַל ער האָט דיך אַזױ
אױפֿגעצױגן .ביסטו אײַנשטימיק מיטן אורטײל?"
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דאָס ייִ נגל ענטפֿערט נישט.
"אַ ן ענטפֿער װיל איך הערן! יאָ אָ דער נײן?" – און דערבײַ
נעמט ער אַ רױס דעם רעװאָ לװער און לײגט אים צו צום ייִ נגלס
קאָ ּפ.
"אײַנ־שטי־מיק" – ,ענטפֿערט דאָס ייִ נגל מיט אַ צידערדיקער
שטים.
לאַ גער־קאָ מענדאַ נט,
אַ
מען
ענטפֿערט
אַזױ
"נישט
ופטשאַ רפֿיורער פֿון דער עס־עס! מע זאָ גט' :יאַ װאָ ל ,הער
האַ ּ
לאַ גער־קאָ מענדאַ נט ,איך בין אײַנשטימיק מיט דעם גערעכטן
אורטײל פֿונעם דײַטשישן דריטן רײַך קעגן מײַן ֿפאַ רברעכערישן
סאַ באָ טאַ זש־אַ קט ,און דעם פֿאַ רברעכערישן פֿאָ טער מײַנעם ,װאָ ס
האָט מיך אַזױ נידערטרעכטיק אױפֿגעצױגן!"
דאָס ייִ נגל זאָ גט אים נאָך מיט אַ שטים ,װאָ ס צאַ ּפלט זיך אין
גאַ נצן פֿון ּפחד.
"דו ,אײַן שװײַנע װאַ ס דו ביסט! הויך אױף אַ קול זאָ לסטו זאָ גן,
אַז אַ לע זאָ לן הערן!"
דאָס ייִ נגל זאָ גט איצט הויך ,אַז אַ לע זאָ לן הערן .דער
לאַ גער־קאָ מענדאַ נט לאָ זט אַ רױס אַ געלעכטער און זאָ גט:
"אױב אַזוי ,אױב דו ביסט אײַנשטימיק אױף דעם גערעכטן
אורטײל פֿונעם דײַטשישן דריטן רײַך ,דאַ ן װעסטו מיט דײַנע
אײגענע הענט אױפֿהענגען דײַן פֿאַ רברעכערישן פֿאָ טער ,װאָ ס האָט
דיך אַזױ אױפֿגעצױגן".
ֿגעפראַ לטע אױגן גלײַך אין די אױגן
דאָס ייִ נגל קוקט מיט אױפ ּ
פֿונעם לאַ גער־קאָ מענדאַ נט .דער לאַ גער־קאָ מענדאַ נט װערט מיט אַ
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מאָל ערנסט פֿונעם ייִ נגלס דרײסטן קוק .ער לײגט װידער צו דעם
רעװאָ לװער צו זײַן קאָ פ און גיט אַ געשרײ:
"פֿאָ ראַ וס! פֿאַ רפֿלוכט נאָך אײַן מאָל!"
אַ ֿפאַ רשטײנערטער קוקט איצט דאָס ייִ נגל אױפֿן פֿ אָ טער.
"גבֿ ריאל ,מײַן זונעשי ,האָב נישט קײן מורא – ,זאָ גט דער
רמישפט צו שטאַ רבן .דו ,אָ בער ,ביסט
פֿאָ טער – ,סײַ װי בין איך פֿאַ
ּ
נאָך אַזױ יונג ,אפֿשר װעסטו איבערלעבן .טו ,מײַן קינד ,איך בעט
דיך .בעסער צו שטאַ רבן פֿ ון דײַנע הענט אײדער פֿון די רשעימס
לאַ ּפעס .גאָ ט װעט דיר מוחל זײַן".
דאָס ייִ נגל ,אָ בער ,גיט זיך נישט קײן ריר .נאָ ר אַ טרער רינט
אים אַ רױס פֿון אױג און גליטשעט זיך אַ ראָ פ אױף זײַן בלאַ סער
אױסגעדאַ רטער באַ ק.
"װײַטער מאַ כען ,אָ דער איך קנאַ ל דיך אַ װעק װי אַ הונט"– ,
דערנענטערט זיך דער רעװאָ לװער צום ייִ נגלס קאָ ּפ.
"גבֿ ריאל ,אין נאָ מען פֿון כּ בֿ וד־אָ בֿ בין איך אױף דיר גוזר– ,
הײבט דער פֿאָ טער אױף זײַן קול ,גאָ ט װעט דיר מוחל זײַן .ער מוז
דיר מוחל זײַן".
"ט־אַ ־ט־ע!!!" – לאָ זט גבֿ ריאל אַ רױס אַ געװאַ לד און זײַן
ציטערדיקע האַ נט שטרעקט זיך אױס און גיט אַ צי בײַם שטריקל.
דער גאַ נצער לאַ גער גיט זיך אַ װאַ קל און האַ לט אײַן דעם
קערפער
אָ טעם .דאָס טישל רוקט זיך אַ װעק און דעם ֿפאָ טערס
ּ
הײבט אָ ן קאָ נװוּלסירן אין דער לופֿט און בלײַבט הענגען.
אַ װילד געקראַ קערײַ פֿון אַ סטײַע װאָ ראָ נעס ,װאָ ס לאָ זן זיך
אַ ראָ ּפ איבער דער ּתליה מיט אַ חיהיש ריטשערײַ פֿונעם ייִ נגל ,װאָ ס
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װאַ רפֿט זיך אַ װעק אױף דער ערד .זײַנע געשרײען – "טאַ טע!
טאַ טע! װאָ ס האָב איך געטאָ ן?!" – האַ קן איבער די שטילקײט.
געפלעפֿט פֿון
דער לאַ גער־קאָ מענדאַ נט בלײַבט אַ סעקונדע װי
ּ
דער סצענע ,װאָ ס ער האָט דאָ אַ הערגעשטעלט .באַ לד אָ בער קומט
ער צו זיך און שטעלט צו דעם רעװאָ לװער צו גבֿ ריאלס קאָ ּפ און
מיט אײן קנאַ ל װערט אַ לץ צוריק שטיל.
שפעטער צעזינגט זיך דער לאַ גער־קאָ מענדאַ נט:
מיט אַ רגע ּ

Es geht alles vorueber,
Es geht alles vorbei,
Nach dem Dezember
Kommt wieder der Mai...

מ ן מענאַשקע
מײַן מענאַשקע האָב איך געטראָגן צוגעבונדן אויפֿ ן בויך מיט אַ
שטריק און אַ דראָט .נישט ווי בײַ די אַנדערע העפֿ טלינגען ,וואָס
האָבן זייערע בלעכלעך געטראָגן אויף דער זײַט ,איז מײַן
מענאַשקע תּמיד געווען גרייט פֿון ֿפאָרנט ,זיך צו וואַרפֿן אויף יעדן
מאכל צי נישט מאכל ,וואָס מע קען אַרײַנכאַ ּפן אין מויל .נישט איין
מאָל האָב איך דער ֿפאַר טײַער באַצאָלט ,אָבער מיט דער צײַט האָב
איך באַקומען מער דער ֿפאַרונג.
רעפעטע"
כ'בין געוואָרן אַ מומחה ,ווי אַזוי אַרויסצובאַקומען אַ " ּ
זופ פֿון אַ קאַ ּפאָ אָדער פֿון אַ ֿפאָראַרבעטער .ווען און ווי אַזוי זיך
ּ
אַוועקצושטעלן אין דער ריי ,אַז ווען כ'וועל אויסשטרעקן מײַן
זופ אינעם קעסל זײַן צום מיינסטן געדיכט .ווי אַ
מענאַשקע ,זאָל די ּ
ווילד אויסגעהונגערט חיהלע פֿלעג איך באַ ֿפאַלן די ּפוילישע
זופ פֿון די
קאַנטינע און אין אַ סעקונדע אויסליידיקן רעשטלעך ּ
טעלער ,וואָס די אַרבעטערס פֿלעגן איבערלאָזן .ווען דאָס איז מיר
זופ .טייל מאָל
נישט געלונגעןֿ ,פלעג איך אויסשנאָרן אַ ביסל ּ
אַפֿילו אַ קראָמקע ברויט .כאָטש ֿפאַר אַ ייִד אַרײַנשטעלן אַהין אַ
פֿוס איז געווען געפֿערלעך.
"! ,Śmierdzisz jak gównoדו שטינקסט ווי דרעק! טראָג זיך
אָפּ פֿון דאַנעט!" – האָט צו מיר איין מאָל אַן אַרבעטער אַ געשריי
געטאָן און דערבײַ מיר אַרײַנגעלאָזט אַ קאָפּע אין הינטן אַ רײַן ,אַז
כ'האָב אַזש דערזען די שטערן פֿון הימל .פֿון גרויס ווייטיק האָב
איך זיך גאָר צעזונגען מיט ּפויערישע געפֿעפֿערטע לידלעך ,וואָס
כ'האָב געקענט פֿון דער היים ,ווען די ּפויערים פֿלעגן זיך אָנשיכּורן
און זיך צעהוליען אין די זונטיקן נאָך דער מעסע בײַ ר' וואָלף אין
דער קרעטשמע .די אַרבעטערס אַרום די טישן זענען געוואָרן אַזוי
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איבערראַשט פֿון די געמיינע ּפויערישע לידלעך ,אַז זיי האָבן צום
סוף אויסגעשאָסן מיט אַ געלעכטער .און ֿפאַר מיר איבערגעלאָזט
זופ מיט ברויט.
האַלבע טעלערס ּ
דער קאָפּע־געבער ,אַ קליינער גראָבער אַרבעטער ,האָט אפֿילו
זופ אין
זופ און מיר אַרײַנגעגאָסן די ּ
נישט אָנגערירט זײַן טעלער ּ
דער מענאַשקע .אַ שיקסע ,וואָס האָט געאַרבעט אין דער קיך ,האָט
זופ מיט אַ מאַרכביין .ממש טעם
מיר דערלאַנגט אַ שיסל געדיכטע ּ
זופ גלײַך פֿון שיסל אין מויל אַרײַן מיט
גן־עדן .כ'האב ֿפאַרצוקט די ּ
אַזאַ געשווינדקייט ,אַז די שיקסע האָט אַזש צעעפֿנט די אויגן ,ווי זי
זופ.
וואָלט דאָס ערשטע מאָל געזען ווי אַ צווייפֿיסיקער עסט ּ

"!"O Boże! No, czegoś takiego jeszcze nie widziałam
עפעס אַזוינס האָב איך נאָך נישט געזען" – ,האָט
אָ ,מײַן גאָט! ּ
זי גערעדט צו זיך.
אַז מען גיט ,נעמט מען .צו מאָרגנס בין איך ווידער אַרײַן אין
דער קאַנטינע.

"!"Mały, wynoś się stąd
"קליינער ,טראָג זיך אָפּ פֿון דאַנעט" – ,האָט די זעלביקע
שיקסע צו מיר אַ געשריי געטאָן.
ערשט ווען כ'בין אַרויס אין דרויסן ,האָט זי מיר געזאָגט ,אַז די
אַרבעטערס זענען קעגן ,אַז אַ ייִד זאָל אַרײַנקומען אין דער
קאַנטינע ,ווײַל ס'איז געפֿערלעך אויך ֿפאַר זיי .איך האָב זיך אָבער
נישט אָפּגעזאָגט פֿון אַזעלכע גליקן .פֿון דעמאָלט אָן פֿלעג איך
שטיין אין דרויסן און אַרײַנקוקן ,כאָטש אויך דאָס איז געווען
געפֿערלעך .אפֿשר נאָך מער געפֿערלעך ,ווײַל אַ וואַכמאַן אָדער אַ
מײַנסטער האָט מיך געקענט באַמערקן און דער ֿפאַר טײַער באַצאָלן.
די אָנגעשפּיצטע אויגן מײַנע האָבן געוואַנדערט איבער די טישן און
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פֿון
אַרויסגעגאַנגען
זײַנען
אַרבעטערס
די
נאָ ר
ווי
מיטאָג־איבעררײַס ,פֿלעג איך אַרײַנלויפֿן אין דער קאַנטינע און
אויף גיך אַריבערגיסן די רעשטלעך פֿון די טעלערס אין דער
מענאַשקע אַרײַן .דאָך האָב איך איין מאָל אַרײַנגעכאַפּט אַ זעץ
איבערן קאָ ּפ ,אַז כ'בין שיער נישט אַוועקגע ֿפאַלן .דאָס ביסל
זופ האָט זיך פֿון דער מענאַשקע אויסגעגאָסן אויף
אויסגעשנאָרטע ּ
דר'ערד .געכאַ ּפט דעם זעץ האָב איך גאָר פֿון אַ ייִדישן
ֿפאָראַרבעטער.
" ּפענטאַק – ,האָט ער מיך געוואָרנט – ,אויב איך וועל דיך דאָ
נאָך איין מאָל זען ,שיק איך דיך גלײַך צו דער הימל־קאָמאַנדע!"
אַזוי זײַנען ֿפאַרשוווּנדן געװאָרן מײַנע לאַגער־גליקן .די
מענאַשקע מײַנע האָט מיר נאָך אָבער לאַנג געדינט בײַ ֿפאַרשידענע
צופֿעליקע און ניט־צופֿעליקע אָקאַזיעס .כאָטש תּמיד איז עס געווען
ֿפאַרבונדן מיט סכּנות ,סײַ דרויסנדיקע ,כ'מיין פֿון די דײַטשן ,און
סײַ אינערלעכע ,פֿון אונדזערע בני־ישּׂראל.
אָבער איך בין דעמאָלט אויך נישט געווען קיין גרויסער צדיק,
ווען ס'האָט זיך געהאַנדלט וועגן לייגן אין מויל אַרײַן .קיין מאָל
אָבער איז מײַן מענאַשקע מער נישט געוואָרן אָנגעפֿ ילט אַזוי ווי
אין דער ּפוילישער קאַנטינע.
באַקומען האָב איך די מענאַשקע פֿון סטאַשעקן ,בײַ וועמען איך
האָב געאַרבעט ווי אַ הייצער און ברעמזער בײַ דער "אָסטבאַן" אין
קראָקע .אין איינעם אַ פֿ אַרנאַכט ,נאָך דער אַרבעט ,האָט דער
שייגעץ צו מיר געזאָגט:
"יאַנעק ,אָט האָסטו מײַן מענאַשקע .מאָרגן קום איך מער נישט
צו דער אַרבעט .איך ֿפאַרשווינד"...

75

איך האָב ֿפאַרשטאַנען ,אַז דער ניט־אויסשטודירטער סטודענט,
וואָס האָט געמוזט אַרבעטן ֿפאַר די דײַטשן ,כּדי מע זאָל אים נישט
אַוועקשיקן קיין דײַטשלאַנד אויף אַרבעטֿ ,פאַרשווינדט אינעם
ּפוילישן אונטערגרונט און גייט אפֿשר אין וואַלד קעמפֿן קעגן דעם
אָקופּאַנט – ,"Cześć, skalbmierzak" .האָט ער צו מיר
אויסגעשטרעקט זײַן האַנט – ,איך וועל נאָך דיר בענקען.
סטאַשעק ,אַן עכטער "קראַקאָוויאַק" ,איז געווען אַ וווילער
יאַט ,ווי עס זינגט זיך אינעם לידל ...כאָטש ער איז געווען אַן
ענדעק ,איז ער געווען ֿפרײַנדלעך צו ייִדן .און אפֿשר האָט ער אַ
מאָל יאָ פֿײַנט געהאַט יידן? ...אָבער אונטער דער דײַטשער
קופאַציע האָט ער אויסגעדרייט דעם דישעל ,און די גאַנצע שּׂינאה
אָ ּ
שפעטער האָב איך געהערט ,אַז
קופאַנטּ .
אַרײַנגעלייגט קעגן דעם אָ ּ
אָט דער פֿרײַנדלעכער סטאַשעק ,דער ענדעק ,האָט ֿפאַר דער
מלחמה אויף דער עלעגאַנטער קאַרמיעליצקאַ־גאַס אין קראָקע
אַראָ ּפגעלאָזט אַ ּפאַטש אַ ּפוילישן אָפֿיציר ,אַ ייִד .דער ֿפאַר איז ער
אָ ּפגעזעסן אין חד־גדיא גאַנצע זעקס חדשים .ניט ,חלילה ,ווײַל ער
געפאַטשט אַ ּפוילישן
געפאַטשט אַ ייִד ,נאָר ווײַל ער האָט
האָט
ּ
ּ
אָפֿיציר.
דער אָפֿיציר האָט אַרויסגעצויגן זײַן שווערד און האָט
אויסגערופֿןֿ " :פאַרן האָנאָר פֿונעם ֿפאָטערלאַנד און מונדיר" – ,און
געוואָלט אים דערשטעכן .אָבער דער יונגער סטאַשעק ,נאָך אַ
גימנאַזיסט ,האָט געהויבן פֿיס .די ֿפאַרבײַגייערס אויף דער גאַס
האָבן אים געכאַ ּפט און איבערגעגעבן צו דער ּפאָליציי.
איידער איך האָב באַקומען די מענאַשקע פֿון סטאַשעקן ,האָב
איך געטראָגן אויפֿן בויך אַ ֿפאַרראָסטן טאָ ּפ .אַ מאָל האָט דער טאָ ּפ
טעפ פֿון מײַן טאַטעס
געהערט צו דעם בלוי־געשיר .די טײַערסטע
ּ
געשעפֿט ,וואָס ער ֿפלעגט אײַנקויפֿן אין דער באַרימטער
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עמאַל־ ֿפאַבריק אין קראָקע .אויך די מענאַשקע איז נישט געווען קיין
געוויינטלעכע סאָלדאַטסקע מענאַשקע .אַ מיוחסדיקע מענאַשקע איז
דאָס געווען .אַ טיפֿערע און ברייטערע ,אַז נישט בלויז מײַן
גראָבער פֿינגער האָט געקענט דאָרט דערגרייכן ביז צום דנאָ ,נאָר
אויך מײַן צונג ,כּדי זי אויסצולעקן ביז זי פֿלעגט בלישטשען זויבער
ריין .דער קאָליר פֿון דער מענאַשקע איז געווען פֿון זילבער .און
אפֿשר איז זי געווען פֿון עכטן זילבער? צו שיין און געפֿערלעך.
דערפֿאר האָב איך די מענאַשקע אין גאַנצן צעקראַצט מיט אַ
טשוואָק ,כּדי זי זאָל אויסזען מער לײַטיש ֿפאַר אַ "לאַ גראָ וויעץ".
אויך דעם ייחוסדיקן נאָמען ,צו וועמען זי האָט אַ מאָל געהערט,
האָב איך נישט בלויז צעקראַצט ,נאָר אויך אויסגעמעקט ,אַז קיין
זכר זאָל נישט בלײַבן .אויף דער זײַט פֿון דער מענאַשקע איז
געווען אויסגעקריצט מיט גאָלדענע גאָטישע בוכשטאַבן:

Friedrich von Radt
Oberleutenant
Geboren am 5 januar 1894
Wien
איך פֿלעג שטענדיק טראַכטן וועגן פֿרידריכן ,אַפֿילו ווען כ'האב
נישט געוואָלט טראַכטן .אין לאַגער האָט קיינער נישט געטראַכט
וועגן יענעם .בלויז וועגן זיך .ווי אַזוי איבערצולעבן דעם טאָג ,די
שעה ,די מינוט .דאָך האָב איך וועגן פֿרידריכן געטראַכט און
געחלומט .צי איז ער גע ֿפאַלן אין דער ערשטער וועלט־מלחמה? און
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אפֿשר האָט ער געקעמפֿט צוזאַמען מיט מײַן פֿעטער הערש־צבֿ י
ֿפאַר קיר"ה און דעם גוטן קײַזער פֿראַנץ־יוזעף? און אפֿשר לעבט
ער און קעמפֿט איצט אויפֿן פֿראָנט ֿפאַרן פֿירער? ווי אַזוי איז די
מענאַשקע אַרײַנגע ֿפאַלן צו סטאַשעקן? ווער נאָך האָט זיך מיט דער
מענאַשקע באַנוצט ֿפאַר סטאַשעקן ,ביז איך האָב זי באַקומען?...
צוויי מאָל האָט מען די מענאַשקע מיר אַרויסגעריסן פֿ ון דער האַנט
זופ .איינער האָט דער ֿפאַר כּמעט באַצאָלט מיטן
מיט ּפאָרציעס ּ
קאַפאָ האָט דאָס באַמערקט .דער צווייטער איז
לעבן ,ווען אַ
ּ
אויסגעגאַנגען פֿון הונגער ,און איך האָב די מענאַשקע
אָ ּפגעיורשנט .אָבער דאָס זענען מעשׂיות ֿפאַר זיך .אין פֿיר
ֿפאַרשידענע לאַגערן האָט די מענאַשקע מיר געדינט .ערשט ווען
כ'בין אָנגעקומען קיין בוכענוואַלד האָב איך זיך געמוזט מיט איר
צעשיידן .אָבער דעמאָלט בין איך געווען זיכער ,אַז כ'שייד זיך
אויך מיטן לעבן.
דער רויך פֿון דער קרעמאַטאָריע האָט זיך געדיכט געשלענגלט,
און איך בין געווען זיכער ,אַז באַלד וועל איך זיך פֿון דאָרט
אַרויסשלענגלען צום הימל .אַ נאַקעטער ,אַ ציטערדיקער ,מיט
קלאַ ּפנדיקע ציין בין איך געשטאַנען אויפֿן שניי מיטן גאַנצן
נספאָרט העפֿטלינגען ,וואָס האָבן זיך געטרייסלט פֿון ּפחד און
טראַ ּ
פאַר אַ בנין מיט אַן אויפֿשריפֿט – .ENTLAUSUNG
קעלטֿ ,
קאַפאָ ,וואָס האָט אונדז געיאָגט ,האָט געהאַלטן אין איין
דער
ּ
זאָגן:
"דאָ ,אין בוכענוואַלד ,ברענט מען נישט קיין לעבעדיקע ,נאָר
טויטע סקעלעטן ,און די סחורה פֿעלט דאָ נישט אויס".
קאַפאָ האָט דער גאַנצער
דערהערנדיק אַזעלכע ווערטער פֿון אַ
ּ
נספאָרט אָנגעהויבן נאָך שטאַרקער זיך צו טרייסלעך און
טראַ ּ
קלאַ ּפן מיט די ציין פֿון ּפחד .ממש אַן אָרקעסטער פֿון
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קאַפאָ טרייסט "העפֿטלינגען" דאַרף
ציין־קלאַ ּפעניש ,ווײַל אַז אַ
ּ
מען ֿפאַרשטיין ּפונקט ֿפאַרקערט .אין אַ שעה אַרום בין איך אַרויס
נישט דורכן קוימען ,נאָר דורך דער טיר ,אַ פֿריש געבאַקענער
קאַצעטניק .אויפֿן בויך האָב איך איצט געטראָגן סתּם אַ פֿאַרראָסט
בלעכל .אַ כּ ּפרה די מענאַשקע ,האָב איך זיך געטראַכט ,דער עיקר
אַז איך לעב נאָך .ווי דערשטוינט בין איך געוואָרן ,ווען צו
מאָרגנס ,אויפֿן אַ ּפעל ,האָב איך באַמערקט ,ווי אַ קאַ צעטניק טראָגט
מײַן מענאַשקע! נישט קלערנדיק בין איך צו אים צוגעגאַנגען און
חוצפהדיק באַפֿוילן" – ,די מענאַשקע געהערט צו מיר! אָט האָסטו
ּ
מײַן בלעכל און אַהער מיט דער מענאַשקע ".דער קאַ צעטניק האָט
אויף מיר אויסגעשטעלט אַ ֿפאָר איבערגעשראָקענע קאַצעטישע
אויגן און אָן אַ וואָרט האָבן מיר זיך געביטן מיט די כּלים .כאָטש
ער איז געווען צוויי מאָל אַזוי גרויס ווי איך ,האָט ער ֿפאַר מיר
געציטערט און מײַן געוויסן האָט מיך אָנגעהויבן ּפײַניקן" .דו זעסט,
– האָב איך צו אים געזאָגט שוין אין גאַנצן אַ ֿפאַרלוירענער– ,
דאָס בלעכל איז אַפֿילו גרעסער פֿון דער מענאַשקע ,ס'קען דאָ
זופ".
אַרײַן אַ סך ּ
זעט אויס ,אַז דער קאַצעטניק איז געווען זיכער ,אַז איך בין אַ
קאַפאָ .ערשט אויפֿן טויטנמאַרש
ּפראָמינענטער ,אַ " ּפ ּיפעל" 3פֿון אַ
ּ
האָט מיר אַ מענטשן־פֿרעסער אַרויסגעריסן די מענאַשקע בשעת
כ'האָב געטרונקען אַ ביסל שוואַרץ ֿפאַרמורזשעװעט וואַסער ,וואָס
מע האָט גערו ֿפן קאַווע.
זאָל אים ווויל באַקומען...

ּ 3פ ּיפעל ־ אַ געליבטער פֿון אַ קאַפּאָ
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טאטנס אורחים
דעם ַ
דעם טאַ טנס אורחים ֿפלעג איך ליב האָ בן .װאָ ס מער דער אורח
איז געװען אָ ּפגעריסן־אָ ּפגעשליסן ,אַ לץ מער האָב איך אים ליב
געהאַ ט .יעדן פֿרײַטיק צו נאַ כטס פֿלעגט דער טאַ טע אַרײַננעמען פֿון
בית־מדרש אַ ן אורח אױף שבת .אין דער װאָ כן האָט מען אַזאַ אורח,
װאָ ס איז אַ רומגעגאַ נגען איבער די הײַזער ,גערופֿן "אַ בעטלער".
מײַן מאַ מע פֿלעגט ּתמיד צוגעבן צום װאָ רט אָ רעמאַ ן אָ דער
בעטלער ,דאָ ס װאָ רט "נעבעך ".אַ שנאָ רער האָט זי קײן מאָל נישט
ליפן.
אַ רױפֿגעבראַ כט אױף אירע ּ
דאָס איז געװען אַ באַ ליידיקונגס־װאָ רט .שבת צי יום־טובֿ איז
אַזאַ בעטלער פֿאַ רװאַ נדלט געװאָ רן אין אַ ן אורח .אַ כּ בֿ וד װאָ ס אױך
ראָ טשילדן װאָ לט מען קײן בעסערן נישט אָ ּפגעגעבן .דער טאַ טע
מתפללים .דערפֿאַ ר
איז ּתמיד אַ רײס פֿון בית־מדרש מיט די לעצטע
ּ
איז פֿאַ ר אים געבליבן דער מײנסטן אָ ּפגעריסענער אורח .אָ פֿט מאָל
אַ קאַ ליקע .איך האָב חושד געװען דעם טאַ טן ,אַז ער טוט עס
בעלי־בתים זאָ לן זיך קענען אױסקלײַבן אַ ן
בכװנה ,כּ די אַ נדערע
ּ
אורח לױט זײער געשמאַ ק ,אָ דער בכלל נישט נעמען אַהײם קײן
אורח .צװײטנס ,אַ ייִד דאַ רף זיך קײן מאָל נישט אײַלן אַ הײם גײן
פֿון דאַ װענען .אין בית־מדרש אַרײַן פֿלעגט מען זיך אײַלן און לױפֿן,
אָ בער נישט פֿון בית־מדרש .דעמאָ לט ֿפלעגט מען אַ הײם גיין בנחת,
רי־תורה .אין דער הײם איז שױן דער
ּפאַ מעלעך און שמועסן דבֿ ּ
שבתדיקער טיש געװען גרײט צום קידוש .דער טאַ טע איז געזעסן
אױבן אָ ן ,אין אַ ברײטן ּפלושענעם שטול ,װאָ ס קײנער האָט דאָ רט
נישט געטאָ רט זיצן ,צוליב דרך־ארץ פֿאַ רן טאַ טן ,אַ חוץ די טעג װען
דער טאַ טע איז געפֿאָ רן צום רבין.
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דעמאָ לט האָט מען מיך ,דעם בן־יחיד ,אַ רױפֿגעזעצט אױפֿן
טאַ טנס שטול און איך האָב געמאַ כט קידוש .מע האָט מיך קױם
אַ רױסגעזען ,אָ בער דאָ ך אַ מאַ נס ּפאַ רשױן .און איך בין דעמאָ לט
קױם אַ לט געװען פֿינף צי זעקס יאָ ר.
בײַם טיש בין איך ּתמיד געזעסן פֿון דער רעכטער זײַט פֿון
טאַ טן .אױב דער אורח איז געװען אַ פֿאַ רהײראַ טער מאַ ן האָט די
מאַ מע פֿאַ ר אים געדעקט לחם־מישנה ,צװײ קלענערע חלות,
באַ דעקט מיט אַ שבתדיקן סערװעט ,גענױ װי פֿאַ רן טאַ טן .װען די
שװעסטער פֿלעגן זיך באַ קלאָ גן ,אַ ז דער אורח שטינקט ,האָט דער
שפירט
טאַ טע זײ געמוסרט ,אַז אַ ן אורח שטינקט נישט ,העכסטנס ּ
זיך אַ ביסל פֿון אים .איך בין געװען אױפֿגערעגט אױף מײַנע
ליפעלעך
שװעסטער ,די " ּפאַ ניענקעלעך" מיט די רױט פֿאַ רשמירטע ּ
און נעגלעך ,װאָ ס דרײען מיט דער נאָ ז ,און זעען נישט דאָס װאָ ס
שפאַ נונג
איך זע ,אַז דער אורח ,קײן זײַן ,משיח .איך פֿלעג מיט ּ
קוקן אױפֿן אורח ,װײַל אין יעדער רגע קאָ ן ער זיך נתגלה זײַן,
ֿשפרינגען אױפֿן טיש און אױסרופֿן" :איך בין משיח בן־דוד!"
אַ רױפ ּ
זײַן קול װאָ לט זיך געהערט פֿון אײן עק װעלט ביז דעם צװײטן.
דעמאָ לט װאָ לטן זיך די הימלען צעעפֿנט מיט פֿײַער און אַ
שפינװעב־בריק װאָ לט אַ ראָ ּפגענידערט ,אױף װעלכער מיר ,ייִדן,
ּ
װאָלטן צוריקגעגאַנגען קײן ארץ־ישׂ ראל .אַ לע װאָ לטן זיך געגרײט
אין װעג אַ רײַן .קײן סך צײַט װאָ לט נישט געװען" .ייִ דן – ,װאָ לט
זיך דערהערט אַ בת־קול פֿון הימל – ,איר דאַ רפֿט מיט זיך גאָ רנישט
בתי־מדרשים מיט די
מיטנעמען ,אַ חוץ די הײליקע ספֿרים .די
ּ
ֿרי־תורה װעלן מיט אײַך מיטגײן .אַ לץ איז פֿאַ ר אײַך גרײט
ספ ּ
אינעם הײליקן לאַ נד ".נאָך דרײַ טעג אַרום װאָ לט געקומען צו
ּתחית־המתים .די טױטע װאָ לטן זיך געקײַקלט אונטער דר'ערד
צוריק אַ הײם ,קײן ארץ־ישׂ ראל .די ייִדן מיט די גוטע גױיִ ם ,די אַזױ
גערופֿענע "חסדי־אומות־העולם" װאָ לטן געגאַ נגען אױף אַ ריזיקער
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שפינװעב־בריק ,װאָ ס װאָ לט געװען שטאַ רקער פֿון אײַזן .די רשעים
ּ
װאָ לטן זיך טאַ קע אױף דער גיך אױפֿגעבױט אַ ן אײַזערנע,
שטאָ לענע בריק ,אָ בער ס'װאָ לט גאָ רנישט געהאָ לפֿן ,װײַל די בריק
װאָ לט זיך צעפֿאַ לן װי אַ ּפודעלע זאַ ּפלקעס ,און די רשעים װאָ לטן
אַרײַנגעפֿאַ לן אין ים אַרײַן װי ּפרעה פֿון מצרים.
איך װאָ לט מיט זיך מיטגענומען דעם באַ לעבאָ ס' הונט ,רעקס,
װאָ ס מיר האָ בן זיך אַזױ ליב ,און מײַן באָ בעס קאַ ץ ,װאָ ס טוליעט
זיך צו מיר און לעקט מיר די פֿינגער .װײַטער ,באָ לעקן ,מײַן גױיִ שן
חבֿ ר ,װאָ ס באַ שולדיקט מיך אין דערהרגענען זײער גאָ ט ,בשעת
שפילן זיך ,װאָ לט איך אױך מיטגענומען .דאָ ך אַ חבֿ ר!
מיר
ּ
משפחה ,די אַ ניעלסקיס ,אונדזערע
פֿאַ רשטײט זיך ,מיט זײַן גאַ נצער
ּ
ספאָ דאַ זש"ּ ,פאַ ן װױטשיק מיט זײַן פֿאַ מיליע
שכנים .אונדזער "גאָ ּ
װאָ לט איך אױך מיטגענומען .און װער שמועסט נאָ ך ,אַז מײַן
לערערין אין קלאַ ס ,די שײנע ּפאַ ני יאַ נושעװסקאַ  ,װאָ ס איך בין אין
איר פֿאַ רליבט ,און רופֿט אונדז ,ייִדישע קינדער " ּפאָ ליאַ קן פֿון
משהס גלױבן" ,װאָ לט איך אַ װדאי מיטגענומען ,אַז זײ אַ לע זאָ לן
שפינװעב־בריק .װעמען נאָך װאָ לט איך מיטגענומען?
גײן אױף דער ּ
יאָ  ,דעם דאָ קטער דודקעװיטשן ,װ ּו די מאַ מע נעמט מיך צו אים װען
כ'בין פֿאַ רקילט אױף אַ "קאָ קלוש" ,און ער איז מיך ּתמיד מכבד
מיט שאָ קאָ לאַ ד און צוקערלעך .דעם דענטיסט ,אַ ייִד ,אַ
רשע־מרושע ,װאָ ס כ'װיל אַ פֿילו נישט דערמאָ נען זײַן נאָ מען ,װאָ ס
כ'שפרינג פֿון װײטיק ,און צו
רײַסט מיר די צײן אָ ן רחמנות ,אַז
ּ
דעם אַ לעם פֿאַ רבאָ ט ער מיר צו עסן שאָ קאָ לאַ ד מיט צוקערלעך,
װאָ ס איך האָב אַזוי ליב ,װאָ לט איך באַ שטימט נישט אַ רױפֿגעלאָ זט
שפינװעב־בריק ,און זאָ ל ער גײן מיט אַ לע רשעים אױף
אױף דער ּ
דער אײַזערנער בריק און זיך דערטרינקען אינעם קאַ לטן װאַ סער.
אױ ,איך זאָ ל נישט פֿאַ רגעסן מיטצונעמען דעם אַ ּפטײקער סאַ װיצקי,
װאָ ס זאָ גט ,אַז די ייִ דן זענען זײַנע בעסטע קליענטן ,װײַל די ייִדן
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שלינגען רפֿואות און די גױיִ ם טרינקען .אױך די שײנע אַ ניעלאַ ,
דעם רעיענטס טאָ כטער ,װאָ ס איך פֿלעג זיך ,אױפֿן װעג אין חדר
שפילן
אַרײַן אָ ּפשטעלן בײַ זײער פֿענצטער און זיך צוהערן צו איר ּ
רטעפיאַ ן ,װאָ לט איך באַשטימט מיטגענומען .װען אײן
אױף אַ פֿאָ
ּ
מאָל האָט זי דאָס באַ מערקט האָט זי מיך פֿאַ רבעטן אין זײער
רטעפיאַ ן ,אַז
געשפילט אױף אַ ריזן־פֿ אָ
סאַ לאָ ן אַ רײַן ,װ ּו זי האָט
ּ
ּ
ס'האָ ט פֿאַ רכאַ ּפט דאָס האַ רץ .אַ ניעלאַ האָט מיר געגעבן צו
שפילט ּפרעלודן פֿון שאָ ּפען ,און איך האָב
פֿאַ רשטײן ,אַז זי
ּ
פֿאַ רגעסן צו גײן אין חדר אַ רײַן .דעם רבין פֿון חדר ,װאָ ס הײבט
דעם קאַ נטשיק ,װאָ לט איך דאָ  ,אינעם ביטערן גלות ,װי מײַן באָ בע
זאָ גט ,איבערגעלאָ זט .דאָס װאָ ס ס'קומט אים .נאָך פֿאַ רשידענע
מענשטן װאָ לט איך מיטגענומען .צום סוף װאָ לט איך דאָס גאַ נצע
שטעטל סקאָ למיעזש מיטגענומען .די ייִדן מיט די גױיִ ם ,די הינט
מיט די קעץ ,די בהמות ,עופֿות און אַ פֿ ילו די הײַזער מיט די גאַ סן,
די "מאַ טקע באָ סקע" ,און דעם פֿײַערגלאָ ק מיט דעם ברונעם ,װאָ ס
שטײט אין מיטן מאַ רק .אױך דעם קאָ שטשאָ ל מיטן טורעמגלאָ ק,
װאָ ס איך קלינג מיט מײַן גױיִ שן חבֿ ר באָ לעק אױף אַ נדזעלוס ,אױף
אַ לװיה צי חתונה ,װאָ לט איך מיטגענומען .איך װאָ לט גאָ רנישט
איבערגעלאָ זט ,אַ חוץ די חזירים.
"זונעשי – ,הער איך װי די מאַ מע זאָ גט – ,פֿאַ ר װאָ ס גאַ ּפעסטו
זיך און עסט נישט?" איך כאַ ּפ זיך אױף פֿון מײַנע ייִ נגלשע חלומות
און זע װי דער אורח האַ קט אַ סעודה אױף בײדע באַ קן ,און די
מאַ מע רוקט אים כּ סדר אונטער נאָך און נאָך חלה ,ער זאָ ל ,חלילה,
נישט פֿאַ רהונגערן .ער גריזשעט דעם עוף און דעם פֿעטן בײן ,און
שלינגט די חלה מיט אַזאַ אַ ּפעטיט ,אַז איך ,דער קנאַ ּפער עסער
מיטן פֿאַ רגרינטן ּפנים ,װי די מאַ מע זאָ גט אױף מיר ,באַ קום מיט אַ
מאָל אַ ן אַ ּפעטיט .בײַם סוף ,נאָ כן בענטשן ,דערלאַ נגט אים די
מאַ מע די רעשט חלה מיט אַ לחמא־ ּפוטערקוכן ,און זאָ גט צו אים– ,
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"ר' אורח ,דאָס איז פֿאַ ר מאָ רגן פֿרי ,און פֿאַ רגעסט נישט צוריק צו
קומען נאָ כן צװײטן מנין װ ּו די חסידים דאַ װענען".
און אַזױ פֿלעג איך יעדן שבת זען אינעם אורח משיחן .די
אורחים פֿלעגן זײַן פֿאַ רשידענע .טײל אָ נגעטאָ ן אין לײַטישע
שמאַ טעס ,און טײל אין צעפֿליקטע שמאַ טעס .טײל שעמעװדיקע,
װאָ ס זענען געזעסן בײַם טיש מיט אַ ן אַ ראָ ּפגעלאָ זטן קאָ פ ,און טײל
מער דראַ סטישע ,װאָ ס האָ בן דערצײלט כּ ישוף־מעשׂ יות װעגן זײער
װאַ נדערן איבער ּפױלנלאַ נד.
געװען אורחים װאָ ס האָ בן שײן געזונגען זמירות .און אַזעלכע
װאָ ס האָ בן געקענט לערנען ,און דער טאַ טע האָט מיט זײ גערעדט
רי־תורה .זײ האָ בן שטאַ רק געלױבט אונדזער שטעטל
דבֿ ּ
סקאָ למיעזש מיט די ּתלמידי־חכמים ,און מיט זײער ברײטער האַ נט
פֿאַ ר אַ ן אָ רעמאַ ן .קײן װוּנדער נישט .סײַ די סקאָ למיעזשער ייִדן און
סײַ די גױיִ ם האָ בן פֿון זיך שטאַ רק געהאַ לטן ,אַ פֿ ילו אַז דאָס
שטעטל איז געװען גרױס װי אַ גענעץ.
די ייִדן פֿלעגן זאָ גן ,אַז דאָס װאָ ס אַ סקאָ למיעזשער לערנער
פֿאַ רמאָ גט אױפֿן קלײנעם פֿינגער ,פֿאַ רמאָ גט נישט גאַ נץ זאַ לעשיץ
מיט װײַליץ ,און אַ פֿילו נישט ּפוטשעװ מיט מאַ כעװ צוזאַ מען .דער
רבֿ פֿון שטאָ ט ר' יענקעלע איז געפֿאָ רן איבער דער גמרא גיכער װי
מען זאָ גט אַ קאַ ּפיטל ּתהילים .װען אַ סקאָ למיעזשער לערנער האָט
געשפאַ רט מיט אַ צװײטן לערנער
זיך פֿאַ ר טאָ ג אין בית־מדרש
ּ
לוגתא אין דער גמרא האָ בן זיך די קולות געטראָ גן
איבער אַ ּפ ּ
עד־לבֿ ־השמים און דאָס גאַ נצע שטעטל אױפֿגעװעקט פֿון שלאָ ף .די
יריד־ייִ דן מיט די פֿורמאַ נעס ,װאָ ס זענען געקומען צום ערשטן מנין
דאַ װענען ,האָ בן געמוזט געדולדיק װאַ רטן ביז די צװײ לערנערס
ילפולט .און גלײַך װי מ'האָ ט אָ נגעזאָ גט "עלינו"
האָ בן זיך
אױסגעפ ּ
ּ
שפאַ רעניש װײַטער אָ נגעגאַ נגען .נאָך צװײ
ילפול מיטן ּ
איז דער ּפ ּ
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לערנערס האָ בן זיך אַרײַנגעמישט אינעם װיכּ וח און אײנער האָט
מער נישט געהערט דעם צװײטן.
מײַן זײדע ר' מאיר האָט זיך מער נישט געקאָ נט אײַנהאַ לטן,
האָט זיך מיט אַ מאָל צעברומט װי אַ לײב ,און אױף זײ אַ רױף מיט
געװאַ לדן:
שוסטערקעפ װאָ ס איר זײַט! צי זעט איר נישט װי
חמורים־קעפ!
"
ּ
ּ
שטופט מיט זײער ּפשט?!" די
ש"י קװעטשט און דער רמב"ן
ּ
מפערניש ,אַז װען אַ נוכרי
לערנערס האָ בן זיך אַזוי צעהיצט מיטן אַ ּ
װאָ לט אַרײַנגעקומען אינעם בית־מדרש װאָ לט ער געמײנט ,אַז
באַ לד װעט מען דאָ גײן אױף מעסערס און בלוט װעט זיך גיסן.
אָ בער נישט געזאָ רגט ,אַ לץ איז געװען לשם־שמײם .טאַ קע צוליב
דעם גרױסהאַ לטן זיך און אײַנרעדעניש פֿון סקאָ למיעזשער ייִדן,
האָ בן זײ אױך געקענט פֿון זיך אָ ּפלאַ כן .זעט אױס ,אַ ז נאָ ר דער
װאָ ס האַ לט פֿון זיך שטאַ רק ,און איז בײַ זיך זיכער ,איז אױך מסוגל
שפעטן אָ ן מורא.
פֿון זיך צו לאַ כן און צו ּ
נישט װײניקער האָ בן אױך אונדזערע גױיִ שע שכנים פֿון זיך
שטאַ רק געהאַ לטן צוליב זײער היסטאָ רישער גאָ טישער קירכע,
געבױט אינעם עלפֿטן יאָ רהונדערט ,װאָ ס האָט אַ מאָל געהערט צו
ביסקופן און שליאַ כטע .אױך האָ בן זײ זיך געגרײסט
די קראָ קעװער
ּ
מיט די שײנע מײדלעך אין שטאָ ט ,װאָ ס האָ בן געהאַ ט אַ שם אין
דער גאַ נצער סבֿ יבֿ ה .געװען אַ פֿילו לידלעך װעגן די שײנע
"סקאַ לבמיערסקע ּפאַ ניענקי" ,װאָ ס אױך מײַנע צװײ שװעסטער
האָ בן צו זײ געהערט .װען זײ זענען נאָ ך געגאַ נגען אין דער שול
האָ בן שױן שדכנים געקלאַ ּפט אין טאַ טנס טיר.
מיט אַ מאָל איז אַ ראָ ּפגעפֿאַ לן פֿון הימל אַ נישט געװײנטלעכער
אורח אין שטאָ ט .פֿאַ ר מיר איז דער אורח געװען משיח ,װײַל נאָ ר
משיח קאָ ן אַ ראָ ּפפֿאַ לן פֿון הימל .געװען איז ער אַ ישיבֿ ה־בחור מיט
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לאַ נגע געדרײטע ּפאות ,און אַ ּפנימל פֿון אַ מלאך .ער איז קױם
אַ לט געװען זיבעצן אָ דער אַ כצן יאָ ר ,און אפֿשר אױך דאָס נישט.
פֿון װאַ נען ער שטאַ מט האָט קײנער נישט געװוּסט .אַז מ'האָ ט אים
געפֿרעגט האָט ער נישט געענטפֿערט ,אַ ראָ ּפגעלאָ זט דעם קאָ פ און
געשװיגן .מע האָט בלױז געװוּסט ,אַז ער הײסט חײמל און
גענעכטיקט בײַם רבֿ  .צו מאָ רגנס פֿרי נאָ כן דאַ װענען האָ ט דער רבֿ
פֿאַ רבעטן צו זיך אינעם בית־דין־שטיבל עטלעכע פֿאַ רמעגלעכע
בעלי־בתים פֿון שטאָ ט .ער האָט זײ דערצײלט ,אַז חײמל שטאַ מט
ּ
פֿון אַ פֿאַ רמעגלעכער פֿאַ מיליע אין װאַ רשע ,און האָ ט מיטגעמאַ כט
אַ גרױס אומגליק .װאָ ס פֿאַ ר אַ ן אומגליק װיל חײמל נישט
דערצײלן .דער בחור איז אָ בער אַ ן עילױ אין לערנען ,און מען מוז
פֿאַ ר אים אײַנאָ רדענען ,אַז יעדן טאָ ג זאָ ל ער עסן קעסט בײַ אַ ן
אַ נדערן בעל־הבית.
מײַן טאַ טע האָט זיך דער ערשטער אָ נגערופֿן ,אַז ער װיל דעם
בחור האָ בן אױף די שבתים .און אַזױ האָט חײמל געגעסן קעסט
יעדן טאָ ג בײַ אַ ן אנדערן בעל־הבית .דאָס שטעטל איז געגאַ נגען
אױף רעדער .יעדער אײנער האָט געװאָ לט װיסן װאָ ס פֿאַ ר אַ ן
אומגליק דער בחור האָ ט מיטגעמאַ כט .און אַז אַ סקאָ למיעזשער
עפעס װיסן ,מוז ער װיסן .און אױב ער װײסט נישט ,געפֿינט
װיל ּ
עפעס ,װײַל אַ סקאָ למיעזשער ,װי קלײן דאָס שטעטל
ער שױן אױס ּ
זאָ ל נישט זײַן ,האָט גרױסע פֿאַ נטאַ זיעס .באַ לד האָט זיך
רשפרײט אַ קלאַ נג אין שטאָ ט ,אַז חײמל איז אַ ממזר פֿון גילױ
פֿאַ
ּ
עריות ,לא־עלינו .און װען חײמל האָט זיך דערװוּסט ,אַז ער איז אַ
ממזר איז ער אַ נטלאָ פֿן פֿון דער הײם ,און צופֿעליק צי נישט
יטשעפױ סקאָ למיעזש.
צופֿעליק אַרײַנגעפֿאַ לן קײן ּפ
ּ
היתכן? – האָ בן די נאַ יִ װע געפֿרעגט – ,פֿון װאַ נען װײסט מען
" ּ
װעגן דעם?"
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"מען װײסט! – האָ בן די קלוגע געענטפֿערט – ,װײַל שײן איז ער
װי אַ ממזר ,אױגן האָט ער װי אַ ממזר ,אַ פֿילו אַז ער האַ לט זײ
ּתמיד אַ ראָ ּפגעלאָ זט ,פֿאַ רשעמט ,אױף דר'ערד .און אַ קאָ ּפ האָט ער
װי אַ ממזר ,והראיה ,אַז טאָ ג און נאַ כט לערנט ער אין בית־מדרש
און שלאָ פֿט כּ מעט נישט ,אַ חוץ אַ דרימל װאָ ס ער כאַ ּפט בײַ דער
אָ פֿענער גמרא .ער פֿאַ סט יעדן מאָ נטיק און דאָ נערשטיק ,און לאָ זט
זיך שלאָ גן מלקות ,װאָ ס ּפאַ סט בכלל נישט פֿאַ ר אַ חסיד .און אין
גאַ נצן איז ער נאָ ך אַ ייִ נגל .נו ,איז דאָס נישט קײן באַ װײַז ,אַז ער
עפעס .װען די לערנערס אין
איז אַ ממזר און טוט ּתשובֿ ה? און נאָך ּ
שפאַ רן זיך בײַ דער גמרא האָט ער ּתמיד אַ קלאָ רן
בית־מדרש ּ
ממזרישן ענטפֿער ,אַז אַ לע װערן פֿאַ רשטומט".
יאָ ממזר ,נישט ממזר ,פֿאַ ר מיר ,אַ זעקס־יאָ ריק חדר־ייִ נג ,איז
חײמל געװען משיח .און אױב נישט בן־דוד ,איז ער באַ אײַנשטימיקט
משיח בן־יוסף ,אַ פֿילו ער בינדט זיך נישט די אָ פֿענע װוּנדזן פֿון
להיפוך ,ער איז
גלות ,װי משיח ,אײדער ער װעט זיך נתגלה זײַן.
ּ
געװען אָ נגעטאָ ן זױבער און ציכטיק ,װי אַ גבֿ יריש זונדל ,אין אַ
געפאַ סט װי אַ װירע,
געהאַ קט יוביצל ,װאָ ס איז אױף אים געלעגן
ּ
און געטראָ גן װײַסע הױכע זאָ קן פֿון אַ גערער חסיד.
געפסקנט פֿאַ ר אַ מנין חשובֿ ע
דער רבֿ פֿון שטאָ ט האָט
ּ
י־בתים ,אַ ז אַ זױ װי עס איז נישטאָ קײן באַ װײַז פֿ ון צװײ עדות,
בעל ּ
אַז חײמל איז אַ ממזר ,איז דער בחור הלמדן "אַ כּ שרער ייִד ".צו
מאָ רגנס איז געהאָנגען אױף דער טיר פֿון בית־מדרש אַ קול־קורא
פֿונעם רבֿ ר' יענקעלע שליט"א צו דער הײליקער עדה
סקאָ למיעזש" ,אַ ז מען זאָ ל אױ ֿפהערן צו רעדן לשון־הרע ,װאָ ס
ברענגט צו שׂ ינאת־חינם ,ר"ל ,װײַל צוליב שׂ ינאת־חינם איז חרובֿ
געװאָ רן דאָס בית־המיקדש ".און זע אַ ּפלא .מיט אַ מאָל איז חײמל
פֿאַ רװאַ נדלט געװאָ רן פֿון אַ ממזר אין אַ מלאך .דאָס ּפנימל זײַנס,
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האָ בן ייִ דן געזאָ גט ,איז װי בײַ אַ מלאך .די אױגן ליכטיק ,װי בײַ אַ
מלאך ,און זײַן קאַ רנאָ סע ,פֿאַ רריסן נעזל ,ממש װי בײַ אַ מלאך.
לי־ביתים ,װאָ ס האָ בן געטראַכט אַז חײמל דער עילױ קאָ ן
געװען בע
ּ
זײַן אַ גוטער שידוך פֿאַ ר זײערס אַ טאָ כטער .אין די שבתים בײַם
טאַ טנס טיש זענען אַ לע געװען צופֿרידן ,בעיקר מײַנע צװײ
שװעסטער ,װײַל פֿון חײמלען האָט זיך נישט געפֿילט קײן
להיפוך ,דער בחור האָ ט
שלעכטער ריח װי בײַ אַ נדערע אורחים.
ּ
אַ װעקגעשמעקט .די מאַ מע האָט סערװירט די שבתדיקע מאכלים
און די שװעסטער פֿלעגן איר אַ רױסהעלפֿן .װען אײנע פֿון די
שװעסטער האָ ט אים דערלאַ נגט דאָס עסן ,פֿלעגט זיך חײמל
פֿאַ ררױטלען און אײַנגראָ בן דעם קאָ ּפ נאָך טיפֿער .זײ פֿלעגן הנאָ ה
עפעס
האָ בן װי אַזױ חײמל שעמט זיך ,און װי צו להכעיס אים ּ
פֿרעגן .חײמל ,אַ צעפֿלאַ מטער און פֿאַ רשװיצטער ,אַזױ װי ער
װאָ לט געזעסן אױף הײסע קױלן ,האָט נישט געװוּסט װוּהין זיך
עפעס אַ רױסגעשטאַ מלט .איך האָ ב מאַ לטשען,
אַ הינצוטאָ ן ,און קױם ּ
מײַן ייִ נגערער שװעסטער ,חושד געװען ,אַז זי איז פֿאַ רליבט אינעם
בחור .דער טאַ טע ,זעט אױס ,האָט דאָס באַ מערקט ,און אים אַ
פֿרעג געטאָ ן אַ ּפסוק פֿון דער גמרא .חײמל האָט מיט אַ מאָל
אױפֿגעלעבט ,װי מע װאָ לט אים אַ רױסגעראַ טעװעט פֿון
" ּפאַ זורקעס" ,חיהישע קרעלן .ער האָט אױפֿגעהױבן די אױגן צום
טאַ טן ,אַזױ װי ער װאָ לט זיך פֿאַ רװאַ נדלט אין אַ ן אַ נדערן חײמל,
און געענטפֿערט שאַ רף און דײַטלעך װי אַ ן אמתער עילױ.
װען די דײַטשן האָ בן פֿ אַ רנומען די שטאָ ט ,האָ בן זײ אין דער
זעלבער נאַ כט געהערט װי דער בחור לערנט .זײ האָ בן
געפראַ לט אין בית־מדרש און חײמלען דערשאָ סן בײַ דער
אַרײַנ ּ
אָ פֿענער גמרא.
און דעמאָ לט האָב איך פֿ אַ רשטאַ נען ,אַז משיח װעט מער נישט
קומען פֿאַ ר די ייִדן.
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לענא
ַ
אַלטאַ
אַ ן אַ לאַ רם.
מע נעמט אַ ראָ ּפ אין אײַלעניש מאַ טראָ סן פֿון די שיפֿן.
אױסגעשפרײט לענג־אױס דעם ברעג ים אין
פֿאַ רנאַ כט ליגן מיר
ּ
ּתל־אָ בֿ יבֿ מיט געװער אין האַ נט .מע װאַ רט אױף אַ פֿײַנטלעכער
שיף.
די שיף ,זאָ גט מען ,איז גאָ ר אַ ייִדישע ,װאָ ס פֿירט געװער פֿאַ ר
די ּפורשים.
קײנער פֿאַ רשטײט נישט װאָ ס דאָ קומט פֿאָ ר.
די זון האָט זיך שױן געזעצט איבערן ים און דער הימל האָט זיך
צעפֿלאַ קערט װי פֿאַ ר אַ ן אומגליק.
אַ לעמענס אױגן זענען געװאָ נדן אױף צפֿון .פֿון דאָ רטן דאַ רף
קומען דאָס שלעכטס...
און אָ ט דערנענטערט זיך אױפֿן האָ ריזאָ נט אַ שיף .אַ בלױ װײַסע
פֿאָ ן פֿלאַ טערט אױף איר מיט אַ ן אױפֿשריפֿט "אַ לטאַ לענאַ " .באַ לד
לפ אין דער ריכטונג צו דרום.
לאָ זט די שיף אַ רױס אַ זאַ ּ
דאָס האַ רץ שטעלט זיך אָ ּפ ,און מיר גראָ בן זיך נאָך מער אײַן
אין דער זאַ מדיקער ערד מיטן געװער אָ נגעצילט אױף דער שיף.
אַ לץ שרײַט אין מיר פֿון אױפֿטרײסלונג און ּפחד און איך פֿיל װי
דאָס געװער גליטשט זיך מיר אַ רױס פֿון דער האַ נט.
װער װײסט װער עס געפֿינט זיך אױף דער שיף – ,זעצט מיר
דער מוח .אפֿשר ,ניצול־געװאָ רענע פֿון די טױט־לאַ גערן .אפֿשר
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מײַנס אַ קרובֿ ? אַ חבֿ ר? און אפֿשר גאָ ר מײַן אײגענער טאַ טע ,װאָ ס
האָט זיך געראַ טעװעט?
נײן! אַ געװעזענער קאַ צעטניק ,אַ "מוזלמאַ ן" ,װי איך ,װעט
בשום־אופֿן נישט שיסן אױף אַ צװײטן קאַ צעטניק ,מעג ער אַ פֿילו
זײַן דער גרעסטער רשע.
מיט אַ מאָל דרײט זיך די שיף אױס אין מערבֿ און פֿאַ רשװינדט
הינטער דעם בין־השמשותדיקן האָ ריזאָ נט.
אַ פֿינצטערע ,געדיכטע נאַ כט לאָ זט זיך אַ ראָ ּפ אױף דער שטאָ ט.
דאָ און דאָ רטן באַ װײַזן זיך ליכט ,אַ סימן פֿון װאָ פֿנשטילשטאַ נד מיט
די אַ ראַ בער" .בלױז די ייִדן פֿירן צװישן זיך מלחמה" – ,זאָ גט צו
מיר אַ סאָ לדאַ ט ,װאָ ס ליגט לעבן מיר .צװײ סאָ לדאַ טן דעזערטירן
אין דער נאַ כט אַ רײַן ,זעט אױס – צום צװײטן צד.
אױך איך װיל דעזערטירן .אָ בער פֿון װעמען און צו װעמען?
אפֿשר פֿון זיך אַ לײן? און אַזױ אױסגעמוטשעט שלאָ ף אין אײַן אױפֿן
פֿײַכטן זאַ מד.
פֿאַ ר טאָ ג דערזע איך די "אַ לטאַ לענאַ " שטײן אַ נטקעגן אונדז װי
אַ גולם ,פֿאַ ראַ נקערט אױפֿן פֿלאַ כן זאַ מדיקן ים.
"דאָ רעדט צבֿ א הגנה לישׂ ראל – ,הערט זיך אַ קול דורך אַ
הילכער – ,דאָס געװער ,װאָ ס געפֿינט זיך אױף דער שיף ,מוז
ּתיכּ ף־ומיד אױסגעליװערט װערן צום צה"ל ,װאָ ס איז דער
אײנציקער מיליטער־כּ וח פֿון מדינת־ישׂ ראל".
קײן ענטפֿער קומט נישט" .מיר װאָ רענען אײַך – ,הערט זיך
װידער דאָס קול – ,אױב איר װעט זיך נישט אונטערגעבן װעט
צה"ל זײַן געצװוּנגען אָ נצוּװענדן כּ וח!"
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װידער קומט נישט קײן ענטפֿער" .מיר װילן נישט קײן
בלוט־פֿאַ רגיסונג" – ,װאָ רנט דאָס קול .מיט אַ מאָל פֿאַ רפֿלײצט
אונדז אַ שטראָ ם מענטשן פֿון אַ רומיקע גאַ סן – ,מענער ,פֿרױען און
קינדער פֿול מיט רציחה .אַ האָ גל פֿון שטײנער באַ שיט אונדז פֿון
אַ לע זײַטן מיט גװאַ לד" :נאַ ציס! נאַ ציס!"
איך קריג אַ שטײן אין לינקן אָ רעם ,און אַ צװײטער סאָ לדאַ ט,
װאָ ס שטײט לעבן מיר – ,גלײַך אין קאָ ּפ אַרײַן.
"הערסט װי מע רופֿט אונדז?" – שרײַט צו מיר דער
פֿאַ רװוּנדעטער מאַ טראָ ס .דאָ ס ,װאָ ס מע רופֿט אונדז "נאַ ציס",
קרענקט אים מער װי זײַן צעבלוטיקטער קאָ ּפ .מע פֿירט אים אַ װעק
מיט אַ ן אַ מבולאַ נס און איך באַ װײַז נאָך צו זען אױף זײַן לינקן
אָ רעם דעם אױסשװיץ־נומער.
הױפטקװאַ רטיר .קײנעם
מיר ציִ ען זיך צוריק אינעם בנין פֿון דער
ּ
פֿאַ לט אַ פֿילו נישט אײַן זיך קעגנצושטעלן .בלױז בײַ דער טיר
מיליטער־פאָ ליצײ ,כּ די דער
בלײַבן עטלעכע סאָ לדאַ טן פֿון דער
ּ
המון זאָ ל זיך נישט אַרײַנרײַסן אין בנין.
אױפֿן דאַ ך הערט זיך נאָך אַ לץ פֿונעם הילכער דאָ ס קול פֿון
צה"ל .קײן ענטפֿער קומט אָ בער נישט ,אַזױ װי אױף דער שיף
װאָ לטן נישט געװען קײן מענשטן ,נאָ ר רוחות.
איך ליג אײַנגעלײגט אין אַ װינקל אױפֿן דאַ ך .דאָס געװער לעבן
מיר ,װי כ'װאָ לט מורא געהאַ ט עס אָ נצורירן.
ערשט מיט אַ טאָ ג פֿריִ ער האָב איך דאָס געװער געטראָ גן מיט
שטאָ לץ .און שױן איז דאָס געװער פֿאַ ר מיר אַ ן עקל ,װאָ ס כ'האָב
מורא דערױף אַ פֿילו צו קוקן.
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װי אָ ן אַ פֿאַ רװאָ ס און אָ ן אַ פֿאַ רװען הײבן אָ ן אַ רום דער שיף
פֿאַ לן שראַ ּפנעלן אין ים אַרײַן און שאַ פֿן כװאַ ליעס ,װי די שיף
צעװײגט זיך.
אַ מינוט װערט טױט שטיל ...עס דערהערט זיך אַ קנאַ ל ,און אַ
רויך שלענגלט זיך אַ רױס פֿון דער שיף .מיר װערן אױפֿגעציטערט,
גלײבן נישט אונדזערע אײגענע אױגן.
"ייִ דן שיסן אין ייִדן!" – צעשרײַט זיך אַ מאַ טראָ ס און װאַ רפֿט
פֿון זיך אַ װעק די ביקס" .דאָס קען נישט זײַן!" – רײַסט זיך אַ
שפרינגט
צװײטער די האָ ר פֿון קאָ ּפ .אַ דריטער װערט משוגעּ ,
אַ ראָ ּפ פֿונעם בנין ,צעברעכט זיך אַ פֿוס און לױפֿט װײַטער...
מע װײנט ,מע שרײַט ,מע מאַ כט גװאַ לד ,מע דראָ ט מיט די
פֿױסטן און מע װײסט נישט קעגן װעמען .אפֿשר קעגן זיך אַ לײן?...
איך ברעך אױס אין אַ מאָ דנעם געװײן פֿון אַ געװעזענעם
"מוזלמאַ ן" ,װאָ ס איז נישט קײן געװײן ,נאָ ר אַ פֿאַ רקרומט ּפנים.
שפרינגען אין ים זיך צו ראַ טעװען.
מענטשן פֿון "אַ לטאַ לענאַ " ּ
ערשט איצט זעט מען ,אַז נישט קײן רוחות זענען אױף דער שיף,
נאָ ר מענטשן .אַ סך מענטשן .שיפֿלער ציִ ען זײ אַ רױס פֿון װאַ סער,
– טױטע ,לעבעדיקע און פֿאַ רװוּנדעטע .ריטשנדיקע אַ מבולאַ נסן פֿירן
שפיטאָ לן.
זײ אַ װעק אין די ּ
אַ טומל אױף די גאַ סן .די אײַנװױנערס בײַם ים פֿאַ רלאָ זן די
הײַזער – די שיף מיט אַ מוניציע קען יעדער רגע אױ ֿפרײַסן.
"אַ רײַן אין די מיליטער־אױטאָ בוסן!" – הערט זיך אַ באַ פֿעל.
און מע פֿירט אונדז צוריק קײן חיפֿה.

לאך
דער ָ
גאַ נצע נעכט ליג איך בײַם לאָ ך פֿון די שטעכלדראָ טן און גײ
נישט אַ דורך .עס איז דאָ ך נאָ ר אײן טריט צו דער פֿ רײַהײט! װאָ ס
פֿאַ ר אַ פֿרײַהײט? דאָ רט ,אױף יענער זײַט דראָ טן אינעם װאַ לד,
לױערן דאָ ך די ּפאַ רטיזאַ נערס ,די באַ נדיטן ,װי די דײַטשן רופֿן זײ.
יאָ  ,די דײַטשן זענען גערעכט ,זײ זענען באַ נדיטן! מע דערצײלט,
אַז די כּ לומרשטיקע ּפאַ רטיזאַ נערס ,װי זײ רופֿן זיך ,קעמפֿן מער
קעגן ייִדן ,װי קעגן דײַטשן .און אפֿשר טרײַבט מען איבער? אױף
דער קױקע ,פֿאַ רן אײַנשלאָ פֿן ,האַ לט איך אין אײן אַ רױסקוקן דורך
שפאַ רע פֿונעם באַ ראַ ק אַרײַן צום לאָ ך ,װאָ ס איז באַ לױכטן מיט
אַ ּ
אַ קרענקלעכער שײַן פֿון דער לבֿ נה.
און שױן ליג איך װידער בײַם לאָ ך ,צװישן דעם װילד
צעװאַ קסענעם גראָ ז ,אַז מע זעט מיך קױם אַ רױס .איך װאַ רט ביז
דער רעפֿלעקטאָ ר אױפֿן שמירה־טורעם װעט פֿאַ רשװינדן אױף
דורכשטופן זיך אױפֿן בױך
עטלעכע רגעס אַ רום דעם לאַ גער און אַ
ּ
צו דער פֿרײַהײט.
אָ בער יעדעס מאָל װען כ'האָב קױם געצײלטע סעקונדעס צײַט
דאָס צו טאָ ן װער איך געלײמט פֿון ּפחד.
און אַז ױ װאַ רט איך מינוטן ,שעהען ,טעג ,װאָ כן און גײ נישט
דערשלעפ איך זיך אַ ן
אַ דורך .צום סוף ,װי יעדן אָ װנט,
ּ
אױסגעמאַ טערטער צוריק אױף דער קױקע .קױם שלאָ ף איך אײַן
און שױן פֿײַפֿט מען צום פֿרימאָ רגן־אַ ּפעל אַ רױסצומאַ רשירן צו דער
אַרבעט .דערװײַל רעדט צו מיר די מאַ מע אין חלום" :אליטשקע,
מײַן אוצר ,דו װעסט לעבן! דו װעסט לעבן!"..
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אָ בער די מאַ מע זאָ גט מיר נישט ,צי איך װעל לעבן ,אױב כ'װעל
אַ דורך דעם לאָ ך פֿון די דראָ טן ,צי פֿאַ רקערט .יעדע נאַ כט ,פֿאַ רן
אײַשלאָ פֿן ,װאַ רט איך אױף אַ צײכן פֿון דער מאַ מען .אָ בער די
מאַ מע קומט מער נישט צוריק .און װען זי איז שױן יאָ אײן מאָל
צוריקגעקומען ,האָב איך צו מאָ רגנס גאָ רנישט געדענקט.
דער מײַנסטער בײַ דער אַרבעט האַ לט אױף מיר אין אײן קוקן
מיט זײַן רוצחישן בליק .זינט איך האָב אים געסטראַ שעט ,אַז אױב
ער װעט זיך צו מיר צורירן מיט זײַן אײַזן װעל איך אַ ראָ ּפװאַ רפֿן
שפיץ אַ ראָ ּפ ,און
אױף דר'ערד דעם שװערן האַ רמאַ טן־גראַ נאַ ט מיטן ּ
עקספלאָ דירן ,װײס איך ,אַז מײַנע טעג זענען
די גאַ נצע האַ לע װעט
ּ
געצײלטע .אַ לע בײַ דער אַרבעט קײַלט ער מיט זײַן אײַזן
מכּ ות־רצח ,אױב זײ פֿילן נישט אױס גענױ די טעגלעכע
אַרבעט־נאָ רמע ,װאָ ס ער באַ שליסט .צו מיר אָ בער רירט ער זיך
נישט צו .בלױז מיט זײַנע האַ לב פֿאַ רמרוזשעטע ,אימהדיקע אױגן
קוקט ער אין מיר לאַ נג אַ רײַן.
װאָ ס הײסט ,אַ ייִד האָ ט אים געדראָ ט! ..פֿון ּפחד לאָ ז איך אַ ראָ ּפ
שיספלאַ ץ ,גענױ
די אױגן .ער קאָ ן דאָ ך מיך יעדע רגע שיקן צום
ּ
װי ער טוט מיט די אַ נדערע ,אָ דער ּפשוט אַ רױסנעמען דעם
רעװאָ לװער ,װאָ ס ער טראָ גט אױף דער זײַט און מיך דערשיסן.
אָ בער ער טוט דאָס נישט .אפֿשר דערפֿאַ ר ,װאָ ס איך געהער נאָ ך
כּ לומרשט צו די שטאַ רקע און געזונטע? און קײן ייִדן צו דער
אַרבעט זענען מער ניטאָ אין רעזערװ .נאָך דרײַ ,פֿיר חדשים פֿאַ לן
די מענטשן אַ װעק פֿון אָ ּפשװאַ כונג און האָ ּפ צום
"הימעל־קאָ מאַ נדאָ " ,װי דער מײַנסטער װיצלט זיך .דײַטשן גיבן
זופ מיט צװאַ נציק דעקאָ ברױט אַ טאָ ג.
סתם ּפאַ ראַ זיטן אַ ּ
נישט ּ
מיט דער צײַט הײב איך אָ ן צו פֿילן ,אַז די כּ וחות פֿאַ רלאָ זן מיך.
אָ ט אַ צינד ,װען איך בין נאָך אַ ביסל בײַ די כּ וחות ,מוז איך אַ דורך

דעם לאָ ך אין די דראָ טן .איך פֿאַ רשטײ אָ בער נישט פֿאַ ר װאָ ס די
װאַ כמענער פֿאַ רריכטן נישט די דראָ טן? זײ זעען דאָ ך דעם לאָ ך
יעדן טאָ ג .און דער לאָ ך בעט זיך ממש אים אַ דורכצוגײן ...אָ דער
איז זײ נישט קײן חילוק װי אַ זױ דער ייִד װעט אומקומען ,פֿון דער
זײַט דראָ טן ,צי פֿון יענער זײַט דראָ טן?...
ביז איצט ,זעט אױס ,איז נאָך דאָ קײנער נישט אַ נטלאָ פֿן ,אַזױ װי
דער כּ וח פֿון װילן צום לעבן איז בײַ אַ לע אַ װעקגענומען געװאָ רן.
און אַזױ ,נאַ כט בײַ נאַ כט ליג איך בײַם לאָ ך פֿון די
שטעכלדראָ טן ,װאָ ס זענען שױן פֿון לאַ נג אָ ן עלעקטרע ,און גײ
נישט אַ דורך .אַ פֿאַ רפֿױלטער לאַ גער מיט פֿאַ ר ֿפױלטע ייִדן און
דײַטשן! אױך איך בין פֿאַ רפֿ ױלט!
דערװײַל קומט דער האַ רבסט ,דער װינטער דערנענטערט זיך און
איך װער שװאַ כער און שװאַ כער .װען עס צעשטורעמט זיך אַ
שלעפ איך קױם די פֿיס .דער גוף איז סקעלעטיש און
זאַ װערוכע,
ּ
אײַנגעהױקערט װי בײַ אַ ן אַ לטן מאַ ן .דער מוזלמאַ ן קוקט שױן
אַ רױס פֿון מײַנע אױגן ,און איך בין נאָך נישט קײן פֿערצן יאָ ר
אַ לט.
דערשלעפ זיך קױם צום לאָ ך אין די דראָ טן
װען איך
ּ
צעשטורעמט זיך װידער אַ זאַ װערוכע .אַ לץ אַ רום איז װײַס
פֿאַ רפֿרױרן .קײן לבֿ נה איז ניטאָ און מען זעט נישט קײן שטערן .אַ ן
דורכצושטופן דורכן לאָ ך צו דער פֿרײַהײט.
אידעאַ לע נאַ כט זיך אַ
ּ
איצט איז מײַן לעצטער שאַ נס .מאָ רגן ,זונטיק ,בײַ דער סעלעקציע
שיספלאַ ץ.
װעט מען מיך נעמען צום
ּ
פֿון דער װײַטנס הער איך װי די דײַטשן זינגען:
""Stille Nacht, Heilige Nacht
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ס'איז װײַנאַ כט .אַ פֿילו דער ּפראָ זשעקטאָ ר אױפֿן טורעם אַרבעטן
נישט.
ס'איז רוטאָ ג ...שבת...
דער טאַ טע זינגט "שלום־עליכם ,מלאכי־השרת" .ער װעט באַ לד
מאַ כן קידוש .די מאַ מע ּפאָ רעט זיך אין דער קיך.
עס שמעקט מיט שבתדיקע ריחות.
די מאַ מע נעמט מיך אַ רום ,טוליעט מיך צו צו זיך אױפֿן בױך.
שטופ מיך אַרײַן אין
אָ ט פֿ יל איך די האָ ר פֿון איר געשלעכט און
ּ
דעם לאָ ך.
אַ ן אױסערגעװײנלעכע װאַ רעמקײט נעמט מיך אַ רום װאָ ס אַ מאָל
שטאַ רקער און שטאַ רקער...
קערפער ליגן
צו מאָ רגנס האָט מען געפֿונען אַ ן אָ ּפגעפֿרױרענעם
ּ
אױפֿן שנײ.
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קלאון פֿון אױשװיץ
ָ
דער
עפ פֿון דער "ניו־יאָ רקער
גאַ נצע טעג זיצט ער אױף די טר ּ
ע ֿפענטלעכע ביבליאָ טעק" און שװײַגט .זײַן ּפנים – אַ מאַ סקע ,איז
װײַס .די אױגן זײַנען טרױעריק ,כאָ טש די מאַ סקע לאַ כט .זײַן
מלבוש מיט אַ געשטרײַפֿט קײַלעכדיק היטל דערמאָ נט דעם
"דאָ רט ".מענטשן ,װאָ ס גײען פֿאַ רבײַ ,שטעלן זיך אָ ּפ אױף אַ
װײַלע ,צעלאַ כן זיך און װאַ רפֿן אים צו אַ קװאָ טער .אָ פֿט מאָל אַ
רשפעטיקן זיך די מענטשן צו דער
גאַ נצן דאָ לער .ניט אײן מאָל פֿאַ
ּ
אַרבעט צוליב דעם קלאָ ון.
מיטאָ גצײַט ,װען די זון שײַנט ,קומען זײ אַ רױס פֿון די ביוראָ ען,
זעצן זיך אַ װעק אַ נטקעגן איבער דעם קלאָ ון און עסן זײערע
סענדװיטשן .ס'איז זײ שװער צו עסן ,װײַל זײ האַ לטן אין אײן
לאַ כן .װאָ ס מער דער קלאָ ון איז "דאָ רטן" ,אַ לץ מער לאַ כן דאָ די
מענטשן .יעדער קלענסטע באַ װעגונג פֿונעם קלאָ ון רופֿט אַ רױס אַ
געלעכטער .דער דורכגאַ נג אױף דער גאַ ס איז דאָ ּתמיד אַ
געדרענגטער .אױטאָ מאָ בילן מיט אױטאָ בוסן ,װאָ ס פֿ אָ רן פֿאַ רבײַ,
שטעלן זיך אָ ּפ אױף אַ רגע כּ די הנאה האָ בן פֿונעם קלאָ ון .דער
טרעפ פֿון דער "ניו־יאָ רקער
שװײַגנדיקער קלאָ ון אױף די
ּ
עפֿנטלעכער ביבליאָ טעק" איז אײנער פֿון די אַ טראַ קטיװסטע
מקומות פֿאַ ר טוריסטן ,װאָ ס קומען באַ זוכן מאַ נהעטען .מאַ מעס מיט
קינדער זעט מען דאָ אָ פֿט .טײל פֿון די קינדער רירן אים אָ ן און
גלעטן .אַ נדערע דאָ קוטשען אים ,װי קינדער .דעמאָ לט ציט זיך דער
טרעפ און דער עולם שיסט אױס מיט
קלאָ ון העכער אַ רױף אױף די
ּ
אַ הילכיקן געלעכטער צוליב זײַן קאָ מישן גײן ,װאָ ס ס'איז אין דער
אמתן אַ מוזלמעניש גײן.
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צעשפרײט אױף די
די מטבעות ,װאָ ס מע װאַ רפֿט אים צו ,ליגן
ּ
טרעפ ,אַ זױ װי דאָס גײט אים ניט אָ ן .נאָ ר אַ יונג מײדל ,װאָ ס זיצט
ּ
אָ פֿט לעבן אים קלײַבט צוזאַ מען דאָס געלט און לײגט אים אַרײַן
אין דער טאַ ש.
צװישן די מטבעות טרעפֿן זיך צען און צװאַ נציק דאָ לער ,אַ מאָל
אַ פֿילו אַ פֿופֿציקער .אײן מאָל איז געלעגן אַ גאַ נצער הונדערטער
ניו־יאָ רקער
באַ קאַ נטן
אַ
פֿון
װיזיט־קאַ רטל
אַ
מיט
טעאַ טער־אונטערנעמער מיט אַ צושריפֿט" :זײַ אַזױ גוט און
פֿאַ רבינדט זיך מיט מיר ".אין עטלעכע טעג אַ רום – װידער דאָס
זעלבע װיזיט־קאַ רטל" :פֿאַ ר װאָ ס טעלעפֿאָ נירסטו מיר ניט?" צװישן
טרעפ צעטלעך און
פֿאַ רשידענע מטבעות ליגן צעװאָ רפֿן אױף די
ּ
בריװ פֿון פֿאַ רערערס ,װי אױך ליבעבריװ פֿון מײדלעך ,פֿרױען און
אַ פֿילו פֿון מענער .אױך קינדער לאָ זן אים איבער צעטלעך און
בריװעלעך" :הער קלאָ ון ,הײַנט האָב איך אַ סך געלאַ כט .אַ דאַ נק
דיר .מאָ רגן קום איך װידער ".אױך דער ּפאָ סט־טרעגער ברענגט
טרעפ פֿון
אים בריװ און ּפעקלעך פֿון קינדער מיטן אַ דרעס – ,די
ּ
דער ניו־יאָ רקער ע ֿפענטלעכער ביבליאָ טעק ,פֿינפֿטע אַ װעניו".
אין אײן בריװ איז געװען געשריבן:
"מיסטער קלאָון ,איך הײס סוזי .כ'בין זעקס מיט אַ האַ לב יאָ ר
אַ לט און מיר װױנען אין אָ האַ יאָ  .מיט אַ װאָ ך צוריק האָב איך מיט
"מאַ מי און דאַ די" באַ זוכט ניו־יאָ רק .אַ שײנע ריזנשטאָ ט מיט אַ סך
אינטערעסאַ נטע ערטער ,אָ בער די בעסטע אַ טראַ קציע ביסט געװען
דו .װען אַ לע אַ רום דיר האָ בן געלאַ כט האָב איך געװײנט ,װײַל דו
ביסט געװען אַזױ טרױעריק .מיסטער קלאָון ,איך בעט דיך ,שרײַב
מיר .אין די װײַנאַכט־װאַ קאַ ציעס װעלן מיר װידער באַ זוכן ניו־יאָ רק,
אַזױ האָ בן מיר "מאַ מי" און "דאַ די" צוגעזאָ גט ,װײַל איך װיל דיך
װידער זען .מיר װעלן דיר ברענגען אַ װאָ לענעם סװיטער ,װײַל
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טרעפ ,װ ּו דו זיצסט איז װינטערצײַט זײער קאַ לט .סוזי,
אױף די
ּ
װאָ ס בענקט שטאַ רק נאָך דיר".
טרעפ לעבן דעם קלאָ ון און
דאָס מײדל ,װאָ ס זיצט אױף די
ּ
קלײַבט צונױף די צוגעװאָ רפֿענע מטבעות ,גײט אים כּ סדר נאָ ך ,װען
ער פֿאָ רט אַ הײם מיטן "סאַ בװײ ".ער װױנט אין "דאַ ון טאַ ון" ,אין
אַ פֿאַ רװאָ רפֿן געסל לעבן קאַ נאַ ל־סטריט ,אין אַ ן אײן־צימערדיקער
דירה אױפֿן דריטן שטאָ ק .און כאָ טש ער פֿילט ,װי דאָס מײדל
פֿאָ לגט אים נאָ ך ,קוקט ער זיך אַ פֿילו אױף איר ניט אָ ן .װען ער
קומט אַ רױף צו זײַן װױנונג ,און זי נאָ ך אים ,פֿאַ רהאַ קט ער די טיר
הינטער זיך ,און דאָס מײדל בלײַבט שטײן מיט דער נאָ ז פֿאַ ר דער
טיר .אין אירע אױגן באַ װײַזן זיך טרערן און זי לױפֿט אַ ראָ ּפ פֿון די
להיפוך ,װאָ ס מער ער
טרעפ .און דאָ ך פֿילט זי זיך ניט באַ לײדיקט.
ּ
ּ
שטױסט זי אָ ּפ פֿון זיך ,אַ לץ מער לױפֿט זי אים נאָ ך .װען זי האָט
אים דאָס צװײטע מאָל נאָ כגעפֿאָ לגט אַ הײם ,האָט זיך צעהאָ גלט אַ
גאָ סרעגן מיט דונערן און בליצן .מענטשן אױף דער גאַ ס זײַנען
אַרײַנגעלאָ פֿן אין די טױערן און אין די געשעפֿטן איבערצוּװאַ רטן
דעם שטורעם .מענטשן ,אָ בער ניט דער קלאָ ון...
דער קלאָ ון איז געװען "דאָ רט ..".דאָ רט ,װ ּו דער מלאך־המװת
אין װײַסע בגדים פֿרעגט זײַן פֿאָ טער בעתן אָ נקומען קײן אױשװיץ:
"דו ביסט אַ ייִד? דאָס קען דאָ ך ניט זײַן!"
"יאָ  – ,האָט דער פֿאָ טער געענטפֿערט מיט ציטער – ,איך בין אַ
שפחה".
ייִ ד ,מיר זײַנען אַ ייִדישע מ ּ
"פֿאָ ר־ר־ראַ ־וססס! שײַסע װאַ ס דו ביסט!" – האָט דער
מלאך־המװת אין װײַסן צו אים אַ געשרײ געטאָ ן מיט כּ עס ,אַזױ װי
ער װאָ לט אים דאָ צעשטױסן און אָ ּפגעלײקנט די גאַ נצע
ראַ סן־טעאָ ריע.
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דער ֿפאָ טער ,אַ הױכער שטאַ נדיקער מאַ ן מיט העל בלאָ נדע האָ ר
און ליכטיק בלאָ ע אױגן האָט אױסגעזען װי אַ העכסטער נאָ רדישער
אַ ריִ ער.
ער איז געװען העלער און העכער ניט נאָ ר פֿונעם מלאך־המװת אין
װײַסע בגדים ,נאָ ר אױך פֿון אַ סך דײַטשן אין אױשװיץ .בלױז דאָ ס
קלײנע ייִ נגל ,װאָ ס איז געװען בלאָ נד װי זײַן טאַ טע ,האָט ער
אַ רױסגעצױגן פֿון דער רײ .דאָס ייִ נגל האָט אָ נגעהױבן װײנען און
רופֿן" :מאַ מע! טאַ טע! איך װיל זײַן מיט אײַך צוזאַ מען!"
"זונעניו ,בלײַב דאָ רט .דאָ רט װעט דיר זײַן בעסער װי מיט
אונדז".
אין צװײ טעג אַ רום האָט מען אױפֿן ייִ נגל אָ נגעהױבן מאַ כן
סע־עקספערימענטן.
ראַ
ּ
װי ּתמיד האָט דער קלאָ ון פֿאַ רהאַ קט די טיר הינטער זיך .דאָס
מײדל איז געבליבן אין דרױסן ,דורכגעװײקט און ציטערדיק פֿון
קעלט ,און ניט געװוּסט װוּהין זיך אַ הינצוטאָ ן.
טרעפ .ניו־יאָ רק
צו מאָ רגנס איז דער קלאָ ון פֿאַ רשװוּנדן פֿון די
ּ
איז װי פֿאַ ריתומט געװאָ רן ,פֿאַ רלױרן אַ ן אַ טראַ קציע .פֿאַ רן מײדל
איז אַ לץ מיט אַ מאָל װי פֿ אַ רחושכט געװאָ רן .זי האָט דערפֿילט אין
טרעפ
זיך אַ ּפוסטקײט און דאָ ך איז זי יעדן טאָ ג געזעסן אױף די
ּ
און געהאָ פֿט ,אַז דער קלאָ ון װעט װידער קומען .די פֿ אַ רבײַגײערס,
װאָ ס האָ בן זי שױן געקענט ,האָ בן בײַ איר כּ סדר געפֿרעגט צי
אפֿשר װײסט זי װוּהין דער קלאָ ון איז פֿאַ רשװוּנדן געװאָ רן?
מאַ מעס מיט קינדער זײַנען געװען אַ נטױשט .קינדער האָ בן
געװײנט" – ,װ ּו איז דער קלאָ ון?" – האָ בן זײ געפֿרעגט זײערע
מאַ מעס.
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שפעטער האָט זיך באַ װיזן אין "ניו־יאָ רק
מיט עטלעכע װאָ כן ּ
טײַמס" אַ גרױסע רעקלאַ מע אַ ױף אַ גאַ נצער זײַט פֿון דער צײַטונג
מיט אַ בילד פֿונעם שטומען קלאָ ון ,אַז אין קורצן װעט ער
אױפֿטרעטן אין אַ װאָ דעװיל־טעאַ טער אין בראָ דװײ .מיט אַ טאָ ג
שפעטער זײַנען אַ לע בילעטן געװען אױספֿאַ רקױפֿט ,אױף װאָ כן
ּ
פֿאָ רױס.
אין אָ װנט פֿון דער ּפרעמיערע איז פֿאַ רן טעאַ טער געװען אַזאַ
המון ,אַ ז ּפאָ ליצײ אױף פֿערד האָט געמוזט האַ לטן אָ רדענונג.
מענטשן האָ בן באַ צאָ לט דרײַ־פֿיר מאָל אַזױ פֿיל פֿאַ ר אַ בילעט בײַ
די פֿיפֿיקע שװאַ רצהענדלערס .צו מאָ רגנס זײַנען אַ לע צײַטונגען
געװען פֿול מיט לױבגעזאַ נגען פֿאַ ר דעם שטומען קלאָ ון .דער
"ניו־יאָ רק טײַמס" האָ ט געשריבן:
" דער שטומער קלאָ ון ,װאָ ס קײנער װײסט ניט זײַן נאָ מען ,איז אַ
סענסאַ ציע! ער דערמאָ נט דעם באַ װוּסטן קלאָ ון עמעט קעלי .4ער
האָ ט ,אָ בער ,אַ גאַ נץ אַ נדערן ּפערזענלעכן סטיל .ער גרימירט דאָס
ּפנים װי אַ לאַ כנדיקע מאַ סקע ,דאָס ּפובליקום לאַ כט ,אָ בער פֿון
אונטער דער מאַ סקע זעט מען אַ טראַ גיש געשטאַ לט .דער קלאָ ון
שאַ פֿט אױף דער בינע אַ באַ זונדער שטאַ רקן טראַ גי־קאָ מישן
ּפערסאַ נאַ זש".
דעם זעלבן אָ װנט איז דעם מײדל געלונגען צו קױפֿן אַ בילעט
אױף שװאַרץ .װען די קוליסן האָ בן זיך אױפֿגעמאַ כט ,איז זי
געװאָ רן װי פֿאַ רכּ ישופֿט ,גענױ װי דער גאַ נצער עולם אין זאַ ל .דער
סקולפטור
קלאָ ון איז געזעסן אין דער ּפאָ זע פֿון "דענקער" ,װי די
ּ
סקולפטאָ ר אָ גוס ראָ דען ,אָ בער געקוקט גלײַך
פֿונעם פֿראַ נצײזישן
ּ

 4עמעט קעלי – אַ ן אַ מעריקאַ נער שטומער קלאָ ון 1898 ,־ 1979
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אין די אױגן פֿונעם ּפובליקום .זײַן ּפנים איז געװען ֿפאַ רשטײנערט,
סקולפטור
קערפער .ממש אַ
די אױגן פֿאַ רשטײנערטּ ,פונקט װי זײַן
ּ
ּ
פֿון שטײן ,נאָ ר דער קוק זײַנער האָט זיך ּפאַ װאָ ליע פֿ אַ רענדערט –
פֿון איראָ ניע צו באַ שולדיקונג ,פֿון באַ שולדיקונג צו רחמנות ,צו
שפאָ ט ,און װײַטער – צו אָ ן אַ שיעור מענטשלעכע געפֿילן און
ּ
אַ ױסדרוקן .יעדער קוק זײַנער האָ ט אַ רױסגערופֿן אַ געלעכטער .פֿון
צײַט צו צײַט האָט ער מיט אַ שװערן זיפֿץ געטױשט די אָ נגעלענטע
האַ נט אױף דער קני ,אױף אַזאַ קאָ מישן אופֿן ,אַז דער זאַ ל האָט
אױסגעשאָ סן מיט אַ נײַ געלעכטער.
דער קלאָ ון ,אָ בער ,איז געװען "דאָ רטן" ,דאָ רטן ,װ ּו מע האָט
עקספערימענטן .מע האָט אים
אױף אים דורכגעפֿירט
ּ
אױסגעפאַ שעט" מיט גוטע מאכלים ,אַז ער האָט זיך קױם געקענט
"
ּ
רירן ,און צוריק אױסגעהונגערט ,אַז ער האָט אױסגעזען װי אַ
אױסגעפאַ שעט־אױסגעהונגערט ,אַ הין
סקעלעט .און װידער אַ מאָל
ּ
און צוריק .זײַן בויך איז געשװאָ לן געװאָ רן און װײ געטאָ ן ,ער
משתין זײַן .זײַן בעטן זיך בײַ אַ ּפױלישן דאָ קטער,
האָט ניט געקענט
ּ
זעט אױס אַ העפֿטלינג ,װאָ ס האָ ט געאַ רבעט אין דער
לאַ באָ ראַ טאָ ריע פֿונעם מלאך־המװת אין װײַסן ,אַ ז ער זאָ ל אים
אײַנשפריצונג אָ דער מיט סם ,װײַל ער קען מער ניט
טױטן מיט אַ ן
ּ
אױסהאַ לטן די ּפײַן .די קאָ מיסיע פֿון אַ צענדליק דײַטשישע
ספיציאַ ליסטן און סטודענטן האָ ט זיך צוגעקוקט צו די
דאָ קטױריםּ ,
עקספערימענטן .זײ האָ בן געלאַ כט בעת ער האָ ט געליטן .אַ
ּ
דאָ קטער ,מיט אַ כּ לומרשט רחמנותדיק ּפנים בעט אים ,אַז ער זאָ ל
אים װײַזן װ ּו גענױ האָט ער די װײטיקן.
אַ הילכיק געלעכטער אין זאַ ל ברענגט אים צוריק פֿון "דאָ רטן",
און ער פֿאַ רשטײט אַ פֿילו ניט פֿאַ ר װאָ ס דאָס ּפובליקום לאַ כט .מיט
שפרינגט ער אױף ,און אין באַ גלײטונג פֿון אַ פֿרײלעכן
אַ מאָל
ּ
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שפילט ער אַ ן אַ בסטראַ קטע ּפאַ נטאָ מימע פֿון "דאָ רטן" ,און
מאַ רש ּ
כאָ טש קײנער פֿאַ רשטײט דאָס ניט ,דאָ ך ציטערט דער זאַ ל אױף פֿון
לאַ כן .פֿאַ ר אים ,אָ בער ,איז די כּ לומרשט אַ בסטראַ קטע ּפאַ נטאָ מימע
בכלל ניט אַ בסטראַ קט ,זי איז מער װירקלעך װי די װירקלעכקײַט
אַ לײן .בלױז אײן מאַ ן ,װאָ ס זיצט צװישן דעם עולם ,האָט מיט אַ
מאָל אױפֿגעהערט לאַ כן .זײַן ּפנים איז ּפלוצעם געװאָ רן ערנסט און
װי צוגעשמידט צום קלאָ ון .ס'האָ ט אױסגעזען אַזױ װי ער װאָ לט
געװען דער אײנציקער אין זאַ ל ,װאָ ס פֿאַ רשטײט די ּפאַ נטאָ מימע.
צום סוף גיט דער קלאָ ון אַ בטלדיקן מאַ ך מיט דער האַ נט צום
ּפובליקום און הײבט אָ ן בלאָ זן כּ די אױסצולעשן די ּפראָ זשעקטאָ רן,
װעלכע באַ לײַכטן די בינע .בלאָ זט ער פֿון אײן זײַט בינע גײט אױס
די ליכט פֿון דער צװײטער זײַט .בלאָ זט ער פֿון דער צװײטער זײַט,
צינד זיך צוריק אָ ן די ליכט פֿון דער ערשטער זײַט בינע – ,אַ הין
און צוריק .אַ לץ איז בײַ אים אַזױ שלימזלדיק ,אַז דער עולם ּפשוט
ּפלאַ צט פֿון געלעכטער .דער קלאָ ון האַ לט אין אײן קרעכצן פֿון
מידקײַט .מיט אַ מאָל לעשן זיך אױס אַ לע ּפראָ זשעקטאָ רן אין זאַ ל
און ס'װערט פֿינצטער ,בלױז אײן ּפראָ זשעקטאָ ר באַ לײַכט דעם
אױסגעשעפטער ,און
שטול אױף דער בינע ,װ ּו ער זיצט אַ ן
ּ
שפרינגט אױף
ּפאַ מעלעך שלאָ פֿט ער אײַן .דאָס גאַ נצע ּפובליקום ּ
אױף די פֿיס און גיט אים אָ ּפ אַ "."5standing ovation
נאָ ך דער פֿאָ רשטעלונג רײַסט זיך אַ רײַן ,װי אַ לונאַ טיקער ,דער
פֿרעמדער מאַ ן מיטן ערנסטן ּפנים ,פֿון זאַ ל אין דער קאַ בינע פֿונעם
קלאָ ון .בײדע מענער קוקן אױף זיך שװײַגנדיק .נאָך עטלעכע רגעס
שאַ רצט דער מאַ ן אַ רױף זײַן לינקן אָ רעם מיטן אױסטאַ טויִ רטן
אױשװיץ־נומער .באַ לד שאַ רצט אױך דער קלאָ ון אַ רױף זײַן לינקן
5

 - standing ovationאַ ּפלאָ דירן שטײענדיקערהײט

105

אָ רעם מיטן אױסטאַ טויִ רטן אױסשװיץ־נומער .נאָך אַ װײַלע אױף זיך
קוקן פֿאַ רלאָ זט דער פֿרעמדער די קאַ בינע אָ ן אַ רױסצורעדן אַ
װאָ רט.
קײנער אין טעאַ טער װײסט נישט װי אַזױ דער קלאָ ון זעט אױס
אָ ן זײַן גרימירט ּפנים ,װײַל ּתמיד קומט ער אין טעאַ טער אַרײַן
גרימירט ,אין זײַנע קלאָ ונישע בגדים און אױך אַזױ פֿאַ רלאָ זט ער
דעם טעאַ טער .קײנער װײסט אױך ניט זײַן נאָ מען .ער הײסט זיך
רופֿן "דער שטומער קלאָ ון ".אַזױ האָט ער זיך אױך
אונטערגעשריבן אינעם טעאַ טער־קאָ נטראַ קט.
שפילן אינעם טעאַ טער איז דער קלאָ ון
נאָ ך אַ לענגערער צײַט ּ
טרעפ פֿון דער ניו־יאָ רקער ע ֿפנטלעכער
צוריק געזעסן אױף די
ּ
ביבליאָ טעק .ער האָט איבערגעלאָ זט אַ דאַ נקבריװ ֿפאַ רן דירעקטאָ ר
פֿונעם טעאַ טער ,אַ ז צװײ יאָ ר אױף דער בינע איז ֿפאַ ר אים גענוג.
"איך האָב ליב די מענטשן אױף דער גאַ ס .איך פֿיל זיך װי אַ
גאַ סן־אַ רטיסט" ,האָט ער געשריבן .ס'האָ ט אױסגעזען װי די
ניו־יאָ רקער אױף דער גאַ ס װאָ לטן צוריק געפֿונען אַ פֿאַ רלױרענעם
זון .די ּפרעסע האָט זיך צעשריבן און מודיע געװען די סענסאַ ציע.
װאָ ס הײסט? אַ סטאַ ר ,אַ שטערן זאָ ל פֿאַ רלאָ זן אַ קאַ ריערע אין
שלעפער?...
טעאַ טער און װערן צוריק אַ גאַ סן־אַ רטיסט ,אַ
ּ
טרעפ און
דאָס מײדל איז צוריק געזעסן לעבן אים אױף די
ּ
צוזאַ מענגעקליבן די צעװאָ רפֿענע מטבעות ,װי פֿריִ ער .װען ער האָט
זי דערזען איז אים װאַ רעם געװאָ רן אױפֿן האַ רצן .פֿון דעסט װעגן
האָט ער זיך רעכט אױף איר ניט אומגעקוקט און צו איר ניט
אַ רױסגערעדט קײן װאָ רט .די גאַ ס האָט װי אױפֿגעלעבט ,צוריק
געװאָ רן אַ געדרינגטע פֿון די פֿאַ רבײַגײערס ,טוריסטן ,מאַ מעס מיט
קינדער ,װאָ ס האָ בן געקװיטשעט פֿון גדולה.
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די לעצטע טעג פֿאַ ר װײַנאַ כט רױשט ניו־יאָ רק .די װאַ רנהײַזער,
די געשעפֿטן ,די רעסטאָ ראַ נען זײַנען איבערגעפֿולט מיט קונים.
אױף די דעקאָ רירטע ,אױסגעסטרױעטע אַ װעניועס ,אױף די גאַ סן
מיט סימבאָ לן פֿון די חגאות שטײען די װאָ לאָ נטערן פֿון דער
" "6salvation armyאון זינגען הײליקע קאַ לענדעס ,דערבײַ
צדקה־פושקעס ,אַ "סאַ נט ניקאָ לאַ " מיט אַ שנײ
קלאַ ּפן זײ מיט די
ּ
װײַסער באָ רד קלינגט אין אַ גלעקל און טײלט אױס צוקערלעך
ֿפאַ ר קינדער .לעבן אים שטײט אַ רעליגיעזער ּפרײדיקער און
װאָ רנט די װעלט און די מענטשן ,אַז זײ זאָ לן װאָ ס שנעלער ּתשובֿ ה
טאָ ן ,װײַל אָ ט־אָ ־טאָ װעט זיך דער אױסלײזער ,יעזוס קריסטוס
באַ װײַזן און די אַ ּפיקורסים װעלן ברענען אין גיהנום .ער שילדערט
דעם גיהנום דראַ מאַ טיש ,שױדערלעך ,מיט אַ לע ּפיטשעװקעס,
דהײַנו – ,װי אַזױ מע װעט זײ ברענען און בראָ טן אין גיהנום אױף
גליִ ענדיקע קױלן ,מיט שלאַ נגען און עקדישן ,װאָ ס װעלן פֿון זײ
רײַסן שטיקער לעבעדיקערהײט.
װאָ ס מער ער ּפרײדיקט און װאָ רנט ,אַ לץ מער ֿפאַ לט ער אַרײַן
קערפער
אין אַ גרעסערן עקסטאַ ז .ער איז אין גאַ נצן צעשװיצט ,זײַן
ּ
װאַ רפֿט זיך פֿון עקזאַ לטאַ ציע .אַ רעדל גלױביקע שטײען אַ רום אים,
קעפ ,אַז יאָ  ,טאַ קע אַזױ װעט עס זײַן און
טײל שאָ קלען צו מיט די
ּ
זײ האַ לטן אין אײן רופֿן" :הושענא! הושענא! אמן! ואמן!" בײַ
אײנער אַ פֿרױ פֿון ּפחד שטײען טרערן אין די אױגן .אין
ראָ קפֿעלער־צענטער גליטשען זיך אױפֿן אײַז גרױס און קלײן .אַ
אױסגעפוצט ,גרײט צו די
לײַכטע מוזיק באַ גלײט זײ .ניו־יאָ רק איז
ּ
טרעפ זעט
חגאות .בלױז דער קלאָ ון ,װאָ ס זיצט אױף די פֿאַ רשנײטע
ּ
דאָס ניט .ער איז "דאָ רטן"...
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אַ מוזלמאַ ן ,װאָ ס קען זיך מער ניט רירן .איצט װאַ רט אױף אים
דער טױט .ער ליגט פֿאַ רחלשט ,װען די אַ ליִיִרטע אַ רמײען באַ פֿרײַען
דעם לאַ גער.
מיליטער־שפיטאָ ל ,װ ּו
דאָס אױפֿװעקן זיך אינעם אַ מעריקאַ נער
ּ
מע האָ ט אים געשטעלט אַ ביסל אױף די פֿיס ...זײַן װאַ לגערן זיך
איבער דער חרובֿ דיקער אײראָ ּפע ...דאָס ניט קענען געפֿינען קײן
מקום־מנוחה ...דאָ ס פֿאַ רטרײַבן אים פֿון האָ לאַ נד צוריק קײן
דײַטשלאַ נד...
שפיטאָ ל,
אַ קינדערהײם לעבן אַ
נטװערפען .און װידער אַ מאָל אַ ּ
ּ
צוליב די װײטיקן אינעם געשלעכט און אין בױך .דאָ ס אַ דאָ ּפטירן
נטװערפענער ֿפאַ מיליע ,עס האָ ט אים
אים בײַ אַ פֿאַ רמעגלעכער אַ
ּ
דאָ רט גאָ רניט געפֿעלט ,און ער איז פֿון זײ אַ נטלאָ פֿן .און אפֿשר פֿון
זיך אַ לײן? אַ לץ מישט זיך אים אױס אין אַ ּפלאָ נטער .די שול פֿאַ ר
קלאָ ונערײַ אין קאָ ּפענהאַ גען .די ערשטע אױפֿטרעטונג מיט זײַן
מײַסטער אינעם באַ קאַ נטן טיװאָ לי־ ּפאַ רק .דאָס מקנא זײַן אים פֿונעם
מײַסטער ,װען אַ צײַטונג האָט אָ נגעשריבן ,אַז דער ּתלמיד האָ ט
איבערגעשטיגן זײַן לערער .זײַן אַ רומפֿאָ רן מיט אַ צירק איבער
אײראָ ּפע .דאָס עמיגרירן אין די פֿאַ ראײניקטע שטאַ טן פֿון אַ מעריקע.
ניו־יאָ רק ,װאָ ס מאַ כט אױף אים אַ גװאַ לדיקן רושם .זײַן באַ שלוס צו
װערן אַ גאַ סן־קלאָ ון.
מיט אַ ציטער װעקט ער זיך אױף װי פֿון אַ חלום ,װען דאָס
מײדל לײגט אים אַרײַן אין דעם טאַ ש די צוזאַ מענגעקליבענע
טרעפ .ער זעט ניט קײן מענטש פֿאַ ר די
מטבעות פֿון די פֿאַ רשנײטע
ּ
אױגן ,חוץ דאָ ס מײדל ,װאָ ס זיצט לעבן אים.
עס בושעװעט אַ זאַ װערוכע .די רױשיקע גאַ סן זײַנען לײדיק.
ניו־יאָ רק שטײט אין פֿינצטערניש ,כאָ טש ס'איז נאָך טאָ ג .די
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שלעפן זיך איבער די פֿאַ רשנײטע גאַ סן װי
אױטאָ ס אין פֿולער ליכט
ּ
טשערעפאַ כעס.
ּ
" ,"Basta fuer heuteזאָ גט ער צו זיך אַלײן ,גענױ װי דער
מלאך־המװת אין װײַסן ,דאָ רט ,אין אױשװיץֿ ,פלעגט צו זיך זאָ גן
עקספערימענטן .ער האָט זיך אױפֿגעהױבן ,אַ ראָ ּפ צום
נאָך אַ טאָ ג
ּ
סאַ בװײ אַ הײם צו פֿאָ רן ,און דאָס מײדל ,װי אַ מאַ גנעט ,נאָך אים.
װען ער האָ ט אױפֿגעמאַ כט די טיר פֿון זײַן דירה ,האָט ער אױף איר
אַ קוק געטאָ ן ,אפֿשר דאָס ערשטע מאָל ,און דערזען ,אַז זי ציטערט
עפעס
פֿון קעלט .אַ מינוט איז ער געבליבן שטײן ,װי ער װאָ לט זיך ּ
באַ זינען און אַ װײַז געטאָ ן מיטן קאָ ּפ ,אַז זי זאָ ל אַרײַנגײן .דאָס
מײדל האָט אױף אים געקוקט און ניט געגלײבט אירע אײגענע
אױגן ,און מיט ניט־זיכערע טריט איבערגעטראָ טן די שװעל פֿון דער
װױנונג .ער האָט אַ װײַז געטאָ ן מיט דער האַ נט אױף אַ שטול ,אַז זי
זאָ ל זיך אַ װעקזעצן.
ער מאַ כט אױף די באַ הײצונג און אין שטוב װערט װאַ רעם .ער
שפיגל ,װ ּו עס ליגן
זעצט זיך אַ װעק בײַ אַ טישל מיט אַ גרױסן ּ
פֿאַ רשידענע שמינקען און הײבט אָ ן רײניקן דאָס ּפנים .דאָס
ציטערדיקע מײדל זיצט נאָ ך אַ לץ אױפֿן שטול און איז ניט זיכער צי
אָ ט דער מענטש קען בכלל רעדן .דאָס האַ רץ קלאַ ּפט אין איר װי אַ
רױסשפרינגען.
האַ מער ,און זי מײנט ,אַז עס װעט באַ לד פֿון איר אַ
ּ
װען ער טוט אױס דאָס קלאָ וניש היטל באַ װײַזט זיך אַ געדיכטע
טשופרינע פֿון העל בלאָ נדע האָ ר.
ּ
ערשט איצט באַ מערקט זי זײַנע העל בלאָ ע אױגן און װערט אין
צעפלעפֿט .ער גײט אַרײַן אין באָ דצימער און באַ לד
גאַ נצן
ּ
דערהערט זיך דאָ ס ּפליוכען פֿון װאַ סער .דערװײַל קוקט זי זיך אַ רום
און זעט אַ ריזנצימער ,שײן אײַנגעאָ רדנט ,מיט אַ לע
באַ קװעמלעכקײַטן פֿאַ ר אַ יונגן מאַ ן .אַ לץ געפֿינט זיך אין אָ ט דעם
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אײנציקן צימער ,סײַ די קיך ,סײַ דער שלאָ פֿצימער און סײַ דער
סאַ לאָ ן.
עס דױערט ניט לאַ נג און ער קומט אַ רױס פֿון באָ דצימער אַ
צעשטראַ לטער ,אין אַ לײַכט העמדל .דאָס מײדל זיצט אױפֿן שטול
און גלײבט ניט ,אַז אָ ט דער שטאַ נדיקער מאַ ן איז דער זעלבער
קלאָ ון ,װאָ ס באַ װעגט זיך אַזױ קאָ מיש פֿאַ רקרימט .אַ פֿילו די הײך
זײַנע איז איצט אַ ן אַ נדערע .ממש אַ מעטאַ מאָ רפֿאָ זע פֿון אַ מענטש.
"װי הײסטו?" – פֿרעגט ער זי מיט אַ שװערן אַ קצענט.
"אַ ן – ,ענטפֿערט זי – ,און דו?"
אַ רגע שװײַגט ער.
"איך האָב ניט קײן נאָ מען – ,ענטפֿערט ער האַ לב שטיפֿעריש,
האַ לב טרױעריק – ,אָ בער מען רופֿט מיך "דער שטומער קלאָ ון".
"דאָס װײס איך" – ,שאָ קלט זי צו מיטן קאָ ּפ.
ספרײַ?"
"װאָ ס טרינקסטו ,אַ ן? קאַ װע ,טײ ,קאָ לאַ ּ ,
"אַ קאַ װע ,ביטע" – ,ענטפֿערט זי אין גאַ נצן צעמישט.
טעפלעך קאַ װע און
ער קאָ כט אױף װאַ סער ,גיסט אָ ן צװײ
ּ
שטעלט אַ רױף אױפֿן טיש אַ גאַ נצע װעטשערע פֿאַ ר צװײ.
"ביטע ,צום טיש – ,גיט ער אַ מאַ ך מיט אַ טעאַ טראַ לן זשעסט– ,
אָ בער פֿאַ ר װאָ ס זיצסטו אין מאַ נטל? ס'איז דאָ ך װאַ רעם אין
שטוב" – ,דערבײַ שאַ רצט ער אַ רױף די אַ רבל פֿון העמד.
װען זײ זעצן זיך אַ װעק צום טיש באַ מערקט זי אַ ן אױסטאַ טויִ רטן
נומער אױף זײַן אָ רעם.
"װאָ ס קוקסטו אַזױ? ס'איז ניט מער װי אַ נומער פֿון "דאָ רטן".
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"פֿון װעלכן "דאָ רטן"?
"פֿון דאָ רטן ,פֿון אױשװיץ .באָ ן אַ ּפעטי – ,גיט ער אַ זאָ ג מיטן
עפעס עסן .אַ גאַ נצן טאָ ג
זעלבן אָ טעם – ,זײַ מיר מוחל ,איך מוז ּ
גאָ רניט אַרײַנגעלײגט אין מױל אַ רײַן ,איך ּפגר פֿון הונגער .איך
בעט דיך ,עס מיט".
בײדע האָ בן געגעסן שטילערהייט .ער – מיט אַ גװאַ לדיקן
עפעס טועם געװען .אירע געדאַ נקען זײַנען
אַ ּפעטיט און זי – קױם ּ
געװען אין זײַן "דאָ רטן" ,אין אױשװיץ.
"אַ ן ,איך פֿאַ רשטײ ,אַז דו ביסט אַ סטודענטקע ,װײַל ּתמיד
זיצסטו אױף די שטיגן מיט ביכער".
"אמת ,איך שטודיר אינעם קאָ לומביאַ ־אוניװערסיטעט".
"װאָ ס שטודירסטו?"
"ליטעראַ טור און פֿילאָ סאָ פֿיע".
"אינטערעסאַ נט – ,זאָ גט ער און דערבײַ שטעלט ער אַ רױף אױפֿן
טיש כּ לערלײ קוכנס – ,שטרודל ,שאָ קאָ לאַ דּ ,פראַ לינע ,און גיסט
אָ ן צװײ גלעזער טײ – ,איך האָב זײער ליב זיסװאַ רג .זינט
דעמאָ לט ,װען כ'בין געװען "דאָ רטן" האָב איך ליב זיסװאַ רג,
אָ בער נאָך מער האָב איך ליב ברױט .װער ס'איז געװען "דאָ רטן"
האָט ליב ברױט ,אַ סך ברױט".
"דו ביסט אַ ייִד?" – האָט זי געפֿרעגט און דערבײַ אײַנגעביסן
די צונג פֿאַ ר דער ניט־דעליקאַ טער פֿראַ גע.
"צום באַ דױערן יאָ ".
"פֿאַ ר װאָ ס "צום באַ דױערן?"
"װײַל װאָ ס איז די מציאה צו זײַן אַ ייִד? פֿאַ רברענט צו װערן?"
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בײדע האָ בן געשװיגן ,געגעסן פֿאַ רטראַכט דעם זיסן צובײַס און
געטרונקען הײסע טײ.
"די ּפראַ לינע מיט שאָ קאָ לאַ ד – ,רײַסט ער איבער דאָס שװײַגן,
– זײַנען די בעסטע אױף דער װעלט .די ּפראַ לינעס זײַנען בעלגישע
און דער שאָ קאָ לאַ ד שװײצערישער.
"און דער קוכן מיטן שטרודל?" – פֿרעגט זי.
"ס'פֿאַ רשטײט זיך ,אַ ייִדישער .און אַ װדאי און אַ װדאי דער
בעסטער אױף דער װעלט".
געפלעפֿט פֿון זײַן הומאָ ר.
דאָס מײדל איז געװען
ּ
"װאָ ס שײַך דעם שטרודל ,זײַנען די קולינאַ רן ,פֿ אָ רשערס און
ספעציאַ ליסטן האַ לטן ,אַז
היסטאָ ריקערס ניט אײנציק מיט זיך .טײל ּ
דער שטרודל מיטן קוכן האָ בן אױסגעפֿונען די עסטרײַכער .די
אַ נדערע ,װידער ,האַ לטן ,אַז – ייִדן ,נאָך אין מיטלאַ לטער ,װען זײ
רשפאַ רט אין די געטאָ ס ,האָ בן זײ דאָס
זײַנען געזעסן פֿאַ
ּ
אױסגעפֿונען און געהאַ לטן פֿאַ ר זיך דעם סוד ,כּ די די גוייִ ם זאָ לן
ניט הנאה האָ בן פֿון די אַ לע גוטע מאכלים ,און זײ זאָ לן װײַטער
פֿרעסן חזיר .ערשט װען מע האָט די ייִדן באַ פֿרײַט פֿ ון די געטאָ ס,
האָ בן זײ מגלה געװען דעם סוד פֿאַ ר דער װעלט ,און לכּ בֿ וד דעם
גוטן עסטרײַכישן קיסר אַ נאָ מען געגעבן "דער װינער שטרודל".
"אױך אַ נדערע גוטע זאַ כן האָ בן ייִדן אױסגעפֿונען" – ,האָט דאָ ס
מײדל געזאָ גט מיט אַ געלעכטער.
"דו מײנסט דעם ּפראָ פֿעסאָ ר אַ לבערט אײַנשטײן ,זיגמונד פֿרױד
און אַ נדערע געלערנטע? אױך האָ ליװוּד און בראָ דװײ האָ בן די ייִדן
אױסגעפֿונען און באַ הערשט .און װער שמועסט נאָך די ראָ טשילדן
אין אײראָ ּפע ,די מאָ רגענטאַ וס ,די קוגענהײמס ,די מאירס ,די
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סלוצבערגס מיט די אַ לע ייִדישע מאַ גנאַ טן אין אַ מעריקע ,װאָ ס װילן
באַ הערשן די װעלט ,װי די אַ נטיסעמיטן טענהן .אָ בער די
אַ נטיסעמיטן פֿאַ רשטײען ניט ,אַז די ייִדן האָ בן באַ הערשט די װעלט
נאָך מיט צװײ טױזנט יאָ ר צוריק .זײ האָ בן געשיקט דער װעלט אַ
נײַעם נעבעכדיקן גאָ ט ,אַ בעל־רחמנותדיקן גאָ ט ,װאָ ס לײַדט פֿאַ ר
דער מענטשהײט .די אַ נטיסעמיטן פֿאַ רשטײען ניט ,אַז זײ קניִ ען און
צלמען זיך פֿאַ ר אַ לײַדנדיקן ייִד .בלױז די נאַ ציס האָ בן דאָס
פֿאַ רשטאַ נען און האָ בן פֿײַנט באַ קומען דעם נעבעכדיקן ייִד ,װאָ ס
הענגט אױפֿן צלם .װאָ לט יעזוס געלעבט אין אונדזער צײַט װאָ לט
מען אים צוזאַ מען מיט זײַן "הײליקער מוטער" אומגעבראַ כט מיט
אַ לע ייִדן אין אױשװיץ .שטרײַכער ,דער רעדאַ קטאָ ר פֿונעם נאַ צישן
װאָ כנבלאַ ט " ,"Der stuermerהאָט מיט אַ לע כּ וחות ּפרובירט
באַ װײַזן ,אַז יעזוס קריסטוס איז ניט געװען קײן ייִד.
ס'איז אים ,אָ בער ניט געלונגען .אַ פֿילו אין די פֿילמען װײַזט מען
ּתמיד יעזוסן מיט זײַנע ּתלמידים און גלױביקע ,װאָ ס זײ אַ לע זײַנען
שפיציקע בערד ,קרומע נעז און
געװען ייִ דן ,ניט װי דעם המון מיט ּ
ליהפוך ,זײער אױסזען איז אַ גוטמוטיקער,
בלוט דאָ רשטיקע אױגן.
ּ
מער ענלעך צו די גריכן און רױמער .װאָ לטן די נאַ ציס דערראָ בערט
די װעלט ,װאָ לטן זײ אומגעבראַ כט די רעשט ייִדן מיטן קריסטנטום
צוזאַ מען .זײ װאָ לטן אױפֿגעשטעלט אַ נײַע קירך מיט אַ נײַעם
נאַ צישן אָ ּפגאָ ט .ניט קײן נעבעכדיקן ,לײַדנדיקן גאָ ט אַ ייִד ,נאָ ר אַ
שטאַ רקן און קרעפֿטיקן אַ רישן גאָ ט .עס קען זײַן ,אַז דער פֿירער
אַ דאָ לף היטלער בכבֿ ודו ובעצמו װאָ לט געװאָ רן דער "גאָ ט" און
גערינג ,געבעלס און הימלער װאָ לטן געװאָ רן זײַנען אַ ּפאָ סטאָ לן.
דאָס אַ לץ האָט דער שטעלפֿאַ רטרעטער פֿון יעזוסן אױף דער װעלט
ניט געװאָ לט זען און געשװיגן װי אַ פֿיש .ס'װאָ לט געװען גענוג,
אַז דער הײליקער שטול אין װאטיקאַ ן זאָ ל אַ רױס מיט אַ קול־קורא
קעגן דעם שׂ טן אין בערלין צו זײַנע גלײביקע בלױז מיט צװײ
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װערטער" :ראַטעװעט ייִדן!" און צענדליקער טױזנטער ייִדן און
ניט־ייִ דן װאָ לטן זיך געראַ טעװעט .נאָ ר אין ּפױלן אַ לײן װאָ לטן די
קריסטן אָ ּפגעראַ טעװעט אפֿשר אַ מיליאָ ן ייִדן פֿון די דרײַ מיט אַ
ױפסט
האַ לבן ,װאָ ס האָ בן דאָ רט געװױנט .פֿון װאָ ס האָ ט דער ּפ ּ
מורא געהאַ ט? אַז מע װעט אים שיקן קײן אױשװיץ? מיט דעם
אַ לײן ,אַז "דער הײליקער פֿאָ טער" געפֿינט זיך אין אױשװיץ ,האָ ט
ער געקענט דערהײבן דאָס קריסטנטום צו די העכסטע הײכן ,אױב
ניט נאָ ך העכער .אָ בער אַ נשטאָ ט אַזאַ מענטשלעכן און העכט
רעליגיעזן טאַ ט – זיך מוסר־נפֿש זײַן און טאַ קע אומקומען אױף
קידוש־השם ,גענױ װי די ערשטע קריסטן אין רױם זײַנען
אומגעקומען ,האָט דער שטעלפֿאַ רטרעטער פֿון גאָ ט אין װאַ טיקאַ ן
דערנידעריקט דאָ ס קריסטנטום ביז צו די נידעריקסטע טיפֿן ,אױב
ניט נאָך טיפֿער.
דאָס מײדל האָט שװער אָ ּפגעאָ טעמט און אַ רױסגעלאָ זט אַזאַ
ייִדישן "אױ" ,װאָ ס מער ייִדישלעך קען ניט זײַן.
"אַ ן ,דו ביסט אַ גלױביקע?"
"אפֿשר ,אָ בער איך ּפראַ קטיקיר ניט .װען איך בין געװען אַ
קלײן מײדל פֿלעגט מיך די באָ בע אָ פֿט מאָל מיטנעמען אין דער
קירך .מײַן מאַ מע באַ טרעט זעלטן די שװעל פֿון דער קירך ,בעיקר
אין די װײַנאַ כטן און טײל מאָל אין דער הײליקער װאָ ך מיט איר
מוטער ,מײַן באָ בע .מײַן טאַ טע איז בכלל אַ פֿרײַדענקער ,אַ
ליבעראַ לער מענטש .און דו ביסט אַ גלױביקער?" – האָט זי אים
געפֿרעגט.
"װער ס'איז געװען אין אױשװיץ קען מער ניט זײַן קײן
גלױביקער .אין דער הײם בין איך געװען אַ רעליגיעז ייִדיש ייִ נגל,
גענױ װי מײַנע עלטערן און אורעלטערן .דאָ רט ,אין אױשװיץ ,איז
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מײַן גלױבן ,גענױ װי מײַן גוף ,פֿאַ רניכטעט געװאָ רן .איך האָב
דאָ רט מיט מײַנע אײגענע אױגן געזען גאָ ט אַ לס נאַ צי".
"װאָ ס?" – האָט אַ פֿרעג געטאָ ן דאָס מײדל ,אַזױ װי זי װאָ לט
ניט דערהערט זײַנע װערטער.
"יאָ  ,אין אױשװיץ איז גאָ ט געװען אַ נאַ צי! אָ דער פֿאַ רשװוּנדן
געװאָ רן מיטן רױך פֿון דער קרעמאַ טאָ ריע מיט אַ לע ייִדן צוזאַ מען.
אױך די ייִדן ,װאָ ס לעבן הײַנט ,זײַנען אומגעקומען אין אױשװיץ.
שפעטער".
דאָס װעט מען ערשט זען מיט דורות ּ
אַ רגע האָט דאָס מײדל געשװיגן ,דערנאָ ך אַ קוק געטאָ ן אױף
איר זײגערל און זיך האַ סטיק אױפֿגעהױבן.
שפעט ,איך מוז אַ הײם גײן .מאָ רגן אין
"זײַ מיר מוחל ,ס'איז ּ
דער פֿרי האָב איך אַ װיכטיקע לעקציע אין אוניװערסיטעט".
דער קלאָ ון איז צוגעגאַ נגען צום פֿענצטער און אַ רױסגעקוקט.
"אַ ן ,איך בעט דיך ,בלײַב דאָ נעכטיקן .אין דרױסן איז אַזאַ
זאַ װערוכע ,אַז ס'איז אַ ן עבֿ ירה אַ פֿילו אַ הונט אַ רױסצולאָ זן".
געפלעפֿט פֿונעם פֿאָ רשלאַ ג און אַ
דאָס מײדל איז געבליבן
ּ
װאַ רעמקײט האָט זי אַ רומגענומען.
"דו װעסט שלאָ פֿן אין בעט – ,האָט ער געזאָ גט – ,און איך װעל
מיר אױסבעטן אױפֿן דיל".
"נײן – ,האָט זי זיך געװערט – ,איך װעל שלאָ פֿן אױפֿן דיל".
"גוט ,מיר װעלן נאָך זען .אַ ן ,אױב דו האָ סט חשק קענסטו דיר
מאַ כן אַ באָ ד .אין באָ דצימער האָ סטו אַ פֿרישן האַ נטעך און אַ
זױבערע ּפיזשאַ מע".
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װען אַ ן איז אַ רױסגעגאַ נגען פֿונעם באָ דצימער איז ער שױן
געלעגן אױפֿן דיל.
"אַ ן ,כ'האָב איצט איבערגעצױגן דאָס בעט .קריך אַרײַן און
לעש אױס די ליכט .אַ גוטע נאַ כט".
בײדע האָ בן זיך געדרײט אױף די געלעגערס און ניט געקענט
אײַנשלאָ פֿן .מיט אַ מאָל האָט ער דערפֿ ילט איר װאַ רעמע האַ נט.
לאַ נג זײַנען זײ אַזױ געלעגן ,האַ לטנדיק זיך בײַ די הענט.
"אַ ן ,דערצײל מיר װעגן זיך".
"איך האָב ניט װאָ ס צו דערצײלן".
"דערצײל ,יעדער אײנער האָט װאָ ס צו דערצײלן".
"גוט .איך בין געבױרן געװאָ רן אין באָ סטאָ ן אין אַ
משפחה שטאַ מט פֿון די ערשטע
יענקי־ ֿפאַ מיליע .מײַן טאַ טנס
ּ
ּפיליגרימען .פֿון דער מאַ מעס זײַט – ,די האָ לענדער ,װאָ ס האָ בן
עמיגרירט קײן אַ מעריקע מיט דורות צוריק ,װען ניו־יאָ רק האָט נאָך
געהײסן ניו־אַ מסטערדאַ ם .מײַן טאַ טע איז אַ באַ װוּסטער
שפיטאָ לן אין ניו־יאָ רק,
האַ רץ־כירורג אין אײנעם פֿון די גרעסטע ּ
און מײַן מאַ מע איז אַ קראַ נקן־שװעסטער און העלפֿט אים אַ רױס.
איך בין זײער אײנציקע טאָ כטער ,און װי איך האָ ב דיר שױן
דערצײלט ,שטודיר איך אינעם קאָ לובליאַ ־אוניװערסיטעט .דאָ ס איז
עפעס פֿאַ רגעסן.
אַ לץ ,װאָ ס איך האָב צו דערצײלן .יאָ  ,כ'האָב ּ
אינעם קאָ לומביאַ ־אוניװערסיטעט האָב איך זיך באַ קענט מיט ייִדישע
סטודענטן און פֿון זײ האָב איך דאָס ערשטע מאָל געהערט װעגן
דעם האָ לאָ קאָ סט.
"אינטערעסאַ נט" – ,האָט ער געזאָ גט.
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"באמת? – און שױן איז זי געװען אין זײַן געלעגער אױפֿן דיל
און אים באַ שיט מיט הײסע קושן – ,איך האָב דיך ליב ,איך האָב
שעפטשען.
דיך ליב" – ,האָט זי געהאַ לטן אין אײן
ּ
"אױך איך האָב דיך שטאַ רק ליב – ,האָט ער איר
צוריקגעשושקעט – ,אָבער – "...דאָ האָט ער זיך פֿ אַ רהאַ קט און
געשװיגן.
"װאָ ס איז דער "אָ בער?" – האָט דאָס מײדל נערװעז געפֿרעגט.
ער האָט ניט געענטפֿערט.
"איך בעט דיך ,זאָ ג מיר ,װאָ ס הײסט דער "אָ בער?" – דאָס
מײדל האָ ט זיך צעװײנט.
ער האָט זי געצערטלט ,געװישט די טרערן און צו איר געזאָ גט:
"מײַן טײַערע אַ ן ,איך װיל ,אַז דו זאָ לסט װיסן ,אַז איך האָב דיך
שטאַ רק ליב ,אָ בער איך בין אַ רױס פֿון אױשװיץ אַ קאַ ליקע .מע
סן־עקספערימענטן .איך בין מער
האָ ט אױף מיר דאָ רטן געמאַ כט ראַ
ּ
ניט קײן מאַ ן".
דאָס מײדל האָט אױפֿגעציטערט און פֿאַ רלױרן דאָס לשון ,אָ בער
אין אַ רגע איז זי צו זיך געקומען און געזאָ גט:
"דו ביסט אַ מאַ ן ,אַ ן עכסטער מאַ ן .דו דאַ רפֿסט נאָ ר
מעדיצינישע הילף".
"ליבע אַ ן ,נאָך דער באַ פֿרײַונג האָט מען ּפרובירט מיר צו
נטװערפען ,װאָ ס האָט מיך
העלפֿן .אַ רײַכע פֿאַ מיליע פֿון אַ
ּ
אַ דאָ ּפטירט האָ ט אײַנגעלײגט װעלטן און אױסגעגעבן אַ פֿאַ רמעגן
געשלעפט איבער גאַ נץ אײראָ ּפע ,פֿון
מיר צו העלפֿן .זײ האָ בן מיך
ּ
אײן ּפראָ פֿעסאָ ר צו אַ צװײטן .איך בין געלעגן אין פֿאַ רשידענע
שפיטאָ לן ,װײַל איך האָב זיך באַ קלאָ גט ,אַז כ'האָב שמערצן .אין
ּ
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ספעציאַ ליסט מגלה געװען פֿאַ ר מײַנע אַ דאָ ּפטירטע
ּפאַ ריז האָט אַ ּ
עלטערן ,אַז צום באַ דױערן איז ניטאָ װאָ ס צו טאָ ן און װען כ'װעל
אונטערװאַ קסן װעל איך דאָס פֿילן .איך האָ ב ,אָ בער ,שױן דאָס
געפֿילט ,װען כ'בין נאָך געװען אין אַ קינדערהײם .די ייִ נגלעך
שפילן ,בײַ װעמען
פֿלעגן אַ רױסנעמען זײער געשלעכט און זיך ּ
ס'װעט פֿריִ ער שטײן .בײַ מיר האָט דאָס קײן מאָל ניט ּפאַ סירט און
די ייִ נגלעך האָ בן פֿון מיר געלאַ כט ,אַז איך בין ניט קײן מאַ ן און
מיך גערופֿן "טומטום".
"אַ מעריקע איז ניט אײראָ ּפע – ,האָט זי געענטפֿערט – ,מיר
האָ בן די בעסטע דאָ קטױרים אין דער װעלט .איך בין זיכער ,אַז דאָ
װעט מען דיר העלפֿן .אױב דו ביסט מסכּ ים װעל איך איבעררעדן
מיט מײַן טאַ טן ,ער איז דאָ ך אַ באַ רימטער האַ רץ־כירורג און ער
ספעציאַ ליסטן ֿפאַ ר אַ לע מינים קראַ נקהײַטן".
קען אַ סך ּ
"איך גלײב ניט ,אַז עמעצער קען מיר העלפֿן .יעדן טאָ ג מוז איך
נעמען פֿאַ רשידענע מעדיקאַ מענטן קעגן שמערצן".
"איך װיל ,אַז דו זאָ לסט װיסן – ,האָט דאָס מײדל געזאָ גט – ,װי
עס זאָ ל ניט זײַן ,װעל איך דיך ּתמיד ליב האָ בן – ,און זי האָט אים
װידער באַ שיט מיט הײסע קושן – ,אָ בער איך בעט דיך ,מײַן
טײַערער ,זאָ ג מיר שױן װי דו הײסט?"
"אין קורצן װעסטו װיסן".
"פֿאַ ר װאָ ס אין קורצן און ניט איצט?"
"איך זאָ ג דיר צו ,אַז אין געצײלטע טעג װעסטו װיסן מײַן
נאָ מען".
קײן סך איז זײ ניט געבליבן צו שלאָ פֿן .די ערשטע איז
אױפֿגעשטאַ נען דאָס מײדל און איז אַ רױס פֿון שטוב .ער איז איר
טרעפ– ,
נאָ כגעלאָ פֿן און זי גערופֿן בעת זי איז אַ ראָ ּפ פֿון די
ּ
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"אַ ן ,הײַנט אין אָ װנט װיל איך דיך זען .איך פֿאַ רבעט דיך אין אַ
רעסטאָ ראַ ן אױף אָ װנטברױט".
שפעטער איז ער שױן געזעסן ,װי שטענדיק,
מיט צװײ שעה ּ
טרעפ .ס'איז געװען פֿראָ סטיק און לױטער ,די זון האָט
אױף די
ּ
געשײַנט.
ניו־יאָ רק מיט זײַנע װאָ לקן־קראַ צערס איז געשטאַ נען שטאָ לץ אין
איר ּפראַ כט .די מענטשן ,װי מוראַ שקעס ,האָ בן זיך געאײַלט
שװײַגנדיק צו דער אַרבעט .טײל ,נאָך פֿריִ ער – ,אין די
באַ לױכטענע רעסטאָ ראַ נען ,כּ די אַרײַנצוכאַ ּפן אױף דער גיך דעם
פֿרישטיק .אַ רום האַ לבן טאָ ג איז דער קלאָ ון פֿאַ רשװוּנדן אױף אַ
לענגערע צײַט .ער איז געזעסן אין אַ ביוראָ בײַ אַ ן אַ דװאָ קאַ ט .װען
ער איז צוריקגעקומען ,האָט שױן דאָ ס מײדל אױף אים געװאַ רט .װי
געװײנטלעך האָט ער צו איר ניט אַ רױסגערעדט קײן װאָ רט .און
דאָ ך האָט ער באַ מערקט ,אַז זי איז אָ נגעטאָ ן עלעגאַ נט און זעט
אױס שענער װי שטענדיק.
בײַ נאַ כט זײַנען זײ געזעסן אין אײנעם פֿון די באַ רימטסטע
פֿראַ צײזישע רעסטאָ ראַ נען אױף דער הױכער "איסט־זײַט" פֿון
מאַ נהעטען און געגעסן װעטשערע " ,"aux chandellesבײַ
ליכטלעך .װען דאָ ס מײדל האָט באַ שטעלט בײַם קעלנער " filet
 ,"mignionהאָט ער צוגעגעבן" :אױך אַ פֿלעשל "Muton
 "Rotchildפֿון יאָ ר  .1938װען זי האָ ט דערהערט ,אַז ער
באַ שטעלט " "sol meunierהאָט זי זיך אָ נגערופֿן צום קעלנער– ,
"אױך פֿאַ ר מיר די זעלבע ּפיש."sol meunier ,
"פֿאַ ר װאָ ס? – האָט ער זי געפֿרעגט – ,אַז דו האָ סט ליב פֿלײש,
עס פֿלײש".
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"נײן – ,האָט זי זיך פֿאַ רעקשנט – ,איך װעל עסן דאָס זעלבע
װאָ ס דו".
"אױב אַזױ – ,האָט ער געזאָ גט צום קעלנער – ,ברענגט דאָ ס
באַ שטעלטע ֿפלעשל װײַן מיט נאָך צװײ גלעזלעך װײַסן װײַן
"."Emerald Riesling
װען דער קעלנער איז אַ װעק האָט ער צו איר געזאָ גט– ,
"זינט אױשװיץ עס איך ניט קײן פֿלײש".
דאָס מײדל איז געװען אין גאַ נצן פֿאַ רכאַ ּפט און געפֿילט װי
שטאַ רק זי האָט אים ליב .זי האָט זיך געװוּנדערט װי פֿרײלעך און
לוסטיק דער מענטש קען זײַן ,אַ מענטש ,װאָ ס האָט אַזױ פֿיל
מיטגעמאַ כט אין לעבן .מיט אַ מאָל האָט זי געבראָ כן אַ לע
אָ נגענומענע מאַ נירן פֿון אַזאַ סאָ רט רעסטאָ ראַ נען .זי איז
איבערגעלאָ פֿן צו אים און אים געהאַ לדזט און געקושט ,אַז די
געסט אַ רום האָ בן זיך אומגעקוקט .זײ בײדע זײַנען געזעסן
אַ רומגענומען ,פֿאַ רליבט ,און געגעסן די װעטשערע .ער האָ ט איר
עפיזאָ דן פֿון זײַן קלאָ ונישער
דערצײלט פֿאַ רשידענע קאָ מישע
ּ
קאַ ריערע.
"װען איך האָב אױ ֿפגעטראָ טן אין בראָ דװײ ,בין איך געװען אַזױ
שטאַ רק צוגעלײגט ,אַז כ'האָב באַ שלאָ סן צו באַ זוכן אַ באַ רימטן
ּפסיכאָ לאָ ג .פֿאַ רשטײט זיך ,אַז ער האָט ניט געװוּסט װער איך בין.
ער האָ ט מיר געגעבן צו פֿאַ רשטײן ,אַז ס'פֿעלט מיר דאָס
שׂ ימחת־החײם און מיר געגעבן פֿאַ רשידענע עצות .װען כ'האָב שױן
געהאַ לטן בײַ אַ רױסגײן פֿון זײַן קאַ בינעט האָט ער מיר געגעבן די
בעסטע עצה ‒ ,Sir :האָט ער צו מיר געזאָ גט – ,גײ זען דעם
שטומען קלאָ ון ,װאָ ס טרעט אױף אין בראָ דװײ ,דעמאָ לט װעסטו אַ
סך לאַ כן ,דאָס װאָ ס עס פֿעלט דיר".
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דאָס מײדל האָט אױסגעשאָ סן מיט אַזאַ הילכיקן געלעכטער ,אַז
די געסט אַ רום האָ בן זיך װידער אױף זײ אומגעקוקט מיט ערנסטע
ּפנימער.
"אַ ן – ,האָט ער צו איר געזאָ גט – ,זײַ אַזױ גוט און שרײַב מיר
אױף דײַן פֿאַ מיליע־נאָ מען מיטן אַ דרעס און טעלעפֿאָ ן־נומער– ,
דערבײַ האָ ט ער אַ רױסגענומען אַ נאָ טיצן־ביכל מיט אַ בלײַפֿעדער".
בתנאַי ,אַז אױך דו
"יאָ  – ,האָט זי אים געענטפֿערט – ,אָ בער ּ
װעסט מיר זאָ גן דײַן נאָ מען".
"אַ ן – ,האָט ער זיך געבעטן – ,איך האָב דיר שױן צוגעזאָ גט ,אַז
אין קורצן װעסטו װיסן מײַן נאָ מען ,האָב אַ ביסל געדולד .אַ ן
קאָ נװײ – ,האָט ער איבערגעלײענט אינעם נאָ ניץ־ביכל – ,דו האָ סט
באמת אַ ן עכטן יענקי־נאָ מען .דו װױנסט לעבן אוניװערסיטעט?"
"יאָ  ,מיט נאָך צװײ סטודענטקעס אין דער זעלבער װױנונג".
נאָ כן מאָלצײַט זײַנען זײ אַרײַן אין אַ נאַ כטקלוב .ער האָט
מפאַ ניער און זײ האָ בן געזען אַ פֿאָ רשטעלונג פֿון
באַ שטעלט שאַ ּ
נאַ קעטע מײדלעך מיט אַ ּפאַ יאַ ץ אַ קאַ רליק ,װאָ ס האָט זיך פֿלינק
געדרײט צװישן די לאַ נגע פֿיס פֿון די טענצערינס .די אַ טמאָ ספֿער
דאָ איז געװען אַ פֿרײַע ,כּ מעט אַ װילדע .דאָס מײדל איז אױף אים
געזופט דעם אײַז
געזעסן האַ לב בגילופֿין ,אים געצערטלט און
ּ
מפאַ ניער .װען די געסט האָ בן זיך צעטאַ נצט ,האָט זי
קאַ לטע שאַ ּ
אים צוגעצױגן צו דער עסטראַ דע .צו איר איבערראַ שונג איז ער
געװען אַזאַ װוּנדערלעכער טענצער ,אַז די געסט האָ בן זיך
צוגעקוקט װי זײ טאַ נצן ,און זײ אַ ּפלאָ דירט .אַ הײם זײַנען זײ
געפֿאָ רן מיט אַ טאַ קסי .קודם האָט ער זי צוגעפֿירט צו איר װױנונג.
דאָ ס מײדל ,װאָ ס האָט זיך קױם געהאַ לטן אױף די פֿיס פֿון צו
פֿיל טרינקען ,האָ ט זיך געהאַ לטן אין אײן בעטן ,אַז זי װיל די נאַ כט
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מיט אים פֿאַ רברענגען .ער האָט איר געענטפֿערט ...דאָס ,װאָ ס ער
האָט איר געענטפֿערט...
װי נאָ ר ער איז אַ הײם געקומען האָט ער זיך איבערגעטאָ ן אין
זײַנע קלאָ ונישע בגדים און זיך גרימירט .ער האָט זיך אַ װעקגעזעצט
צום טיש און אָ נגעהױבן שרײַבן:
"מײַן טײַערע ליבע אַ ן .איך האָב באַ שלאָ סן זיך דאָס לעבן צו
נעמען .איך װיל אומקומען גענױ װי מײַנע טײַערסטע זײַנען
אומגעקומען אין אױשװיץ – ,פֿאַ רגאַ זט און פֿאַ רברענט צו װערן.
אונטערן בריװ װעסטו געפֿינען אַ פֿאַ רזיגלטן קאָ נװערט מיט אַ
צװאה ,װי אױך אַ לע מײַנע דאָ קומענטן .אַ לץ װאָ ס איך פֿאַ רמאָ ג
געהערט צו דיר ,בעיקר געלט אין צװײ בענק .איך בין זיכער ,מײַן
טײַערינקע ,אַז דו װעסט אױספֿירן מײַן בקשה ,אַ ז דעם פֿאַ רגאַ זטן
קערפער מײַנעם זאָ ל מען לאָ זן קרעמירן.
ּ
װען דו װעסט זײַן ֿפרײַ פֿון די לימודים זאָ לסטו פֿאָ רן קײן
אױשװיץ־בירקענאַ ו און דאָ רט צעזײען מײַנע אַ שעס ,אַזױ װי מע
האָ ט צעזײט די אַ שעס פֿון מײַנע טײַערסטע .איך דאַ נק דיר ,מײַן
ליבע אַ ן .זײַ מצליח אין דײַן אױפֿגײענדיקן לעבן .אַ דיע!
דײַן גבֿ ריאל זאָ נענשײַן".
ער האָט אױסגעטרונקען אַ פֿלאַ ש װיסקי ,אױפֿגעמאַ כט דעם גאַ ז
פֿון דער קיך ,אַ רױסגעצױגן דעם שלאַ נג און אים טיף
געשטופט אין האַ לדז אַ רײַן.
אַרײַנ
ּ
צו מאָ רגנס האָ בן אַ לע צײַטונגען מודיע געװען מיט גרױסע
אותיות:
"דער קלאָ ון פֿון אױשװיץ האָט זיך אומגעבראַ כט .ניו־יאָ רק בײגט
דעם קאָ ּפ פֿאַ ר דעם װוּנדערלעכן ,שװײַגנדיקן קלאָ ון פֿון אױשװיץ,
װאָ ס האָט אַזױ פֿיל פֿרײלעכקײַט אַרײַנגעבראַ כט אין אונדזערע
הערצער".
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זײַן

7

מימאָדראַ מע אין זעקס בילדער

געשטאַ לטן:
יעקבֿ – אַ פּאַ נטאָמימיקער ,ניצול־געוואָרענער פֿון חורבן
האַ לינקאַ – זינגערין אין קאָנצענטראַ ציע־לאַ גער ,אַ געשטאַ לט פֿון
דעם עבֿר

די אַ קציע קומט פֿאָר אין ניו־יאָרק.
אין פֿאַ רלויף פֿון דער פֿאָרשטעלונג וואָגלען די געשטאַ לטן אין דעם
עבֿר ,צו די קאָנצענטראַ ציע־לאַ גערן און אין דער ּתל־אָבֿיבֿער
דראַ מאַ טישער סטודיע אין אָנהייב פֿופֿציקער יאָרן ,ווי אויך אין
דער צוקונפֿט.

7

פֿון מיכאל בן־אבֿרהם
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דאָס ליד פֿון הערשעלע
אוי ,גאָ ט ,פֿאַ ר וואָס זשע קומט עס מיר,
דאָס לעבן אָ ן אַ זין כ'פֿאַ רליר,
אַ ז אָ ן אַ גרענעץ איז מײַן פּײַן,
צו גאָ רנישט וועט מײַן חלום זײַן.
אוי ,ווי גער איך נאָך דער פֿרײַ
מיט פֿרײַנד און ליבע פֿון דאָס נײַ,
איך האָף און גלייב ,וויש אָפּ די טרערן,
אַ ז ס'וועט מײַן לעבן נאָך ליכטיק ווערן.
מיר האָבן לעדערמאַ נען צום פֿאַ רטיילן ברויט,
מיר האָבן קאַ ופֿמאַ נען טיילן זופּן־נויט,
מיר האָבן אַ דון מאַ רקן אויסציילן די רייען,
און היטן די קאַ צעטלערס אין זייער אָך־און־ווייען.
ווײַל ס'צילט דער לאַ גער־קאָמענדאַ נט אַ יעדע שעה,
דער ייִד זאָל אויסזען שיין און קלאָר,
באַ רויִ קן די נערוון
ביז מען וועט פֿון אונדז מאַ כן קאָנסערוון.
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ערשט בילד
אַ סטודיע פֿון אַ ּפאַ נטאָמימיקער אין ניו־יאָרק .אויף דער בינע פֿון
לינקס – אַ שטול און אַ קליין טישל מיט אַ ראַ דיאָ־אַ ּפאַ ראַ ט און אַ
טעלעפֿאָן.
אויפֿן ּפראָסצעניום – פֿון לינקס – אַ הענגער מיט פֿאַ רשיידענע
בגדים און רעקוויזיט :אַ ן עלעגאַ נטער פֿרויען־הוט ,קאָסטיומען פֿון
טשאַ רלי טשאַ ּפלין ,אַ זשאַ קעט ,אַ שטעקן ,אַ וואַ נצע ,אַ ּפאַ ריק ,אַ ן
אָ ּפגענוצטער הוט.

ווען עס לײַכטן אויף די ּפראָזשעקטאָרן זיצט יעקבֿ אויף אַ שטול
קעגנאיבער דער טעלעוויזיע .ער בײַט די קאַ נאַ לן און צום סוף
שטעלט ער אָן דעם טעלעוויזאָר אויף אַ ּפאָרנאָגראַ פֿישן פֿילם .דער
טעלעפֿאָן קלינגט .יעקבֿ הייבט אויף דאָס טרײַבל.
יעקבֿ :האַ לאָ?
אימפרעסאַ ריאָ פֿון הילכער:
די שטים פֿון דעם
ּ
 ,Jacobאיך באַ דויער שטאַ רק .איך האָב נישט פֿאַ ר דיר קיין גוטע
לפע" איז
לפע ,מענטש ,מאַ ּ
בשׂורות .דײַן פֿראַ גמענט "מאַ ּ
אָ ּפגעוואָרפֿן געוואָרן דורך דער קאָמיסיע אין וואַ שינגטאָן ,וואָס
באַ שעפֿטיקט זיך מיט געראַ טעוועטע פֿון דער שואה .דו דאַ רפֿסט
פֿאַ רשטיין ,אַז דאָס ּפובליקום ...באַ זונדערס די וויכטיקע
שפיל :דער ּפרעזידענט פֿון די
ּפערזענלעכקײַטן ,ווי צום בײַ ּ
פֿאַ ראייניקטע שטאַ טן ,באַ רימטע רבנים ,באַ קאַ נטע קריסטלעכע
גײַסטלעכע ,האָליוו ּוד־סטאַ רן ...דו קענסט נישט ווײַזן אויף דער
לפע פֿאַ רוואַ נדלט זיך אין אַ מענטש און פֿאַ רקערט.
בינע ,ווי אַ מאַ ּ
איך פֿאַ רשטיי ,אַז דער פֿראַ גמענט קומט פֿון דײַן לעבנס־דערפֿאַ רונג
אין קאָנצענטראַ ציע־לאַ גער ...דו דאַ רפֿסט פֿאַ רשטיין דעם
פֿאָרזיצער ...וואָס זאָל מען טאָן?
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איך בין מיט אים אַ בסאָלוט מסכּ ים .צווייטנס – דער פֿראַ גמענט איז
אויף אַ ן אמת ּפעסימיסטיש ,אַז אַ פֿילו איך ,וואָס ּפערזענלעך האַ לט
איך דערפֿון ,בין נישט אַזוי געוואַ לדיק באַ גײַסטערט ...זאָג מיר,
שפילן אַ לץ אין די
שפיל ,זאָלסטו נישט
ּ
פֿאַ ר וואָס ,צום בײַ ּ
לאַ גערן? דאָס קען זײַן זייער געלונגען .דו הערסט מיך? ...אין
ּפאַ נטאָמימע איז דאָס גאַנץ לײַכט צו מאַ כן ,און ווען דו גיסט נאָך
צו אַ ביסל שוואַ רצקינצלעריי ,דזשאַ נגלינג ,וואָלט דאָס זייער גוט
אָנגענומען געוואָרן בײַם עולם .דאָס איז אַ גאַ נגבאַ רע סחורה .גיב
אַ טראַכט וועגן דעם און איך פֿאַ רזיכער דיך ,אַז קיין אַרבעט וועט
לפע,
דיר נישט פֿעלן .הער ,Jacob ,לאָז זיך אַרויס פֿון דער "מאַ ּ
לפע ".זײַ מיר מוחל .בײַ!
מענטש ,מאַ ּ

יעקבֿ לאָזט אַ ראָ ּפ דאָס טרײַבל און בלײַבט שטיין אויפֿן אָרט אַ
צעטומלטער ,ווי ער וואָלט געכאַ ּפט אַ זבענג איבערן קאָ ּפ .ער
שפאַ נט אייניקע שריט הין און צוריק איבער דער בינע .ער
ּ
דערנעענטערט זיך צום ּפראָסצעניום און שטעלט זיך אָ ּפ .ער הייבט
אויף ּפאַ מעלעך די אויגן צום עולםּ .פלוצעם דערהערן זיך קלאַ נגען
שפעטער שטאַ רקער און
פֿון אַ ּפויק .צו ערשט שטיל און
ּ
שטאַ רקער .די ליכט בײַט זיך און קאָנצענטרירט זיך אויסשליסלעך
אויף יעקבֿן .יעקבֿ פֿאַ רוואַ נדלט זיך ּפאַ וואָליע־ ּפאַ וואָליע אין אַ
לפע" אין
לפע ,מענטש ,מאַ ּ
שפילט דעם פֿראַ גמענט "מאַ ּ
לפע און ּ
מאַ ּ
משך פֿון דרײַ מינוט .נאָכן פֿאַ רענדיקן דעם פֿראַ גמענט קערט זיך
לאַ נגזאַ ם אום די ליכט צום פֿריִ ערדיקן צושטאַ נד .יעקבֿ זעצט זיך
אַ וועק אַ מידער אויפֿן שטול ,ער קוקט אויפֿן ּפובליקום אַ ביסל
איראָניש.
יעקבֿס קול ,אויפֿגענומען אויף דער טאַ שמע׃ יאָ ,מען האָט מורא צו
זען אַזעלכע זאַ כן .אפֿשר איז דער עולם גערעכט? ּפחדנים!
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יעקבֿ מאַ כט אַ ּפאַ נטאָמימע "אַ קוואַ ריום ".ער גיט אַ קוק אויף זײַן
האַ נט־זייגערל און מאַ כט אָפֿן דעם ראַ דיאָ .ער צעטאַ נצט זיך אויף
דער מוזיק ,און נעמט אַרויס פֿון קוישל טרויבן און זעצט זיך אַ וועק
אויפֿן שטול.
ספיקר :איר הערט די ראַ דיאָ־סטאַ נציע  ,W.K.- V.S.ניו־יאָרק.
נײַעס־ ּ
איר הערט דעם נײַעס־בולעטין פון רוי דזשאַ נסאָן.
ניו־יאָרק :אַ שוידערלעכע פֿאַ רקער־קאַ טאַ סטראָפֿע איז מיט אייניקע
מינוט צוריק פֿאָרגעקומען אויף דער ברוקלין־בריק .מען גיט איבער
וועגן  4דערהרגעטע ,צווישן זיי צוויי קינדער.
לאָס־אנדשעלעס ,האָליוו ּוד :אַ ן אײַנדרוקספֿולער באַ זאַ ר איז נעכטן
־קליפ פֿון דער
פֿאָרגעקומען בעת דער דערעפֿענונג פֿון ווידעאָ
ּ
באַ רימטער זינגערין – מאַ דאָנאַ  .צום באַ זאַ ר זענען געקומען
באַ רימטע האָליוו ּוד־סטאַ רן .מיסיס מאַ דאָנאַ האָט געטראָגן אַ
דורכזיכטיק קלייד ,וואָס האָט געבליאַ סקעט מיט אמתע בריליאַ נטן.
ווי מען גיט אונדז איבער איז דער נײַער טשאַ ּפלין־פֿילם אַ
קאַ נדידאַ ט צו באַ קומען דעם אָסקאַ ר־ ּפרײַז.
סאַ ראַ יִ עוואָ ,יוגאָסלאַ וויע :די סערבישע אַ רמיי האָט הײַנט באַ שאָסן
פֿון שווערער אַ רטילעריע די שטאָט סאַ ראַ יִ עוואָ .מען טיילט מיט
וועגן צענדליקער דערהרגעטע און פֿאַ רוו ּונדיקטע צווישן דער
באַ פֿעלקערונגג פֿון דער שטאָט.
מיטעלער מיזרח :אין דרום־לבנון )יעקבֿ שטעלט אָ ּפ דאָס עסן און
הערט זיך צו( האָבן די ישׂראל־כּ וחות באַ שאָסן ּפאָזיציעס פֿון
חיזבאללא ווי אַ רעאַ קציע אויף דער סעריע קאַ טיושע־שאָסן אויף
דער שטאָט קרית־שמונה אין גליל .לבנונישע קוואַ לן גיבן איבער
וועגן איין דערהרגעטן און צוויי פֿאַ רוו ּונדיקטע.

מען הערט אַ סיגנאַ ל פֿון פֿאַ רענדיקן די נײַעס .דער ראַ דיאָ גייט
אַ ריבער אויף רעקלאַ מע.
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די נײַעס ווערן טראַנסלירט אונטערן ּפאַ טראָנאַ ט פֿון "דערפֿאָלג".
ספיקער" :דערפֿאָלג" אין לעבן .אויס ּפליך און אויס ּפאַ ריקן! אויב
ּ
דו האָסט אַ ּפליך – זאָרג זיך נישט! "דערפֿאָלג" וועט דיר העלפֿן!
אַ נײַע דערפֿינדונג ,וואָס וועט פֿון דיר מאַ כן אַ נײַעם מענטש! דײַנע
פֿרײַנד וועלן אויף דיר קוקן מיט אַ נדערע אויגן! פֿרויען וועלן דיר
פֿאַ לן צו די פֿיס! דײַן ווײַב און דײַנע קינדער וועלן דיך אין גאַ נצן
אַ נדערש אָ ּפשאַ צן! איין זאַ ך דאַ רפֿסטו טאָן – אָנשמירן דעם ּפליך!
איין מאָל! מיטן ּפראָדוקט פֿון דעם וו ּונדערפֿלעשעלע "דערפֿאָלג"
און אין איין מאָמענט וואַ קסן דיר אויס געדיכטע האָר אין אַ
ּפרעכטיקער שעוועליורע ...שיק אַרויס נאָך הײַנט אַ באַ נק־טשעק
אויף אַ סומע פֿון  $99אויפֿן ּפאָסט־קעסטל  0021ניו־יאָרק ,ניו־יאָרק
.1130286

שפיגל און
יעקבֿ כאַ ּפט דאָס פֿלעשעלע ,וואָס שטייט לעבן דעם ּ
הייבט דאָס אויף איבערן קאָ ּפ און איבער זײַן ברוסט .מיט אַ מאָל
באַ ווײַזט זיך אויף זײַן קאָ ּפ אַ געדיכטע שעוועליורע .עס הערט זיך
דאָס געזאַ נג פֿון "הללויה" פֿון הענדעל.
דער נײַער נאַ כט־לאָקאַ ל "לאַ ־ ּפאַ ריזיען" אין מאַ נהעטן לייגט אײַך
פֿאָר אַ ן ערשטקלאַ סיקע פֿראַ נצײזישע קיך "אַ לאַ קאַ רט" .און אויף
דעסערט – די עלעגאַ נטע און סעקסועלע זינגערין ,מאַ דעמואַ זעל
ניקאָל ,וואָס איז נאָר וואָס אָנגעקומען קיין ניו־יאָרק פֿון באַ רימטן
ּפאַ ריזער נאַ כט־לאָקאַ ל "מולען־רוזש" .באַ שטעל אַ ּפלאַ ץ לויטן
טעלעפֿאָן־נומער 212־8732־ . 9832וו ּואַ לאַ  ,מאַ דעמואַ זעל ניקאָל.

מוזיק .יעקבֿ נעמט אַ ראָ ּפ דעם הוט פֿון הענגער ,טוט אים אָן און
שפילט מאַ דעמואַ זעל ניקאָל .ווען די מוזיק פֿאַ רענדיקט זיך הערט
ּ
מען אַ ּפלאָדיסמענטן .יעקבֿ שלײַדערט אַ וועק דעם הוט.
שפיטאָל האָט זיך נאָר
ספיקער" :חד־גדיא" .אַ נײַער ּפריוואַ טער ּ
ּ
וואָס אויפֿגעמאַ כט אין מאַ נהעטן ,מיטן וועלט־באַ רימטן ּפראָפֿעסאָר
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ספעציאַ ליסט אויף אַ לע סאָרט בויך־אָ ּפעראַ ציעס .איר
ווײַסטאָדּ ,
שפיטאָל "חד־גדיא":
קענט זיך פֿאַ רבינדן טעלעפֿאָניש מיטן
ּ
1800־ 77700008אָדער 212־.7877008
אָט צײַגן מיר איצט דורך דער ראַ דיאָ־וויזיע אַ מוסטער־אָ ּפעראַ ציע
דורכגעפֿירט פֿון דעם באַ רימטן ּפראָפֿ' ווײַסטאָד.

ווען יעקבֿ האָט בדעה זיך אַ וועקצוזעצן הערט ער מיט אַ מאָל די
ספיקער" :בראַ וואָ !Jacob ,בראַ וואָ! יעקבֿ דרייט זיך
שטים פֿון ּ
אויס ,באַ טראַכט מיט באַ וו ּונדערונג פֿון וואַ נען עס קומט ּפלוצעם די
ספיקער .ער שליסט אויס דעם ראַ דיאָ ,אָבער עס הערט
שטים פֿון ּ
ספיקער "בראַ וואָ !Jacob ,יעקבֿ זעצט
זיך נאָך אַ לץ די שטים פֿון ּ
זיך צו אויפֿן שטול.
די רעקאָרדירטע שטים פֿון יעקבֿן:
יאָ ,דאָס איז דאָס וואָס אַ לע האָבן ליב צו לאַ כן .און טאַ קע – פֿאַ ר
וואָס דען נישט? דאָרט האָבן מיר נישט געלאַכט? ...אַוודאי האָבן
מיר געלאַ כט .און נאָך ווי געלאַ כט! מיר האָבן דען געהאַ ט אַ
ברירה? אַז קיין טרערן זענען מער שוין נישט געווען ,האָט מען
געלאַ כט.

צווייט בילד
פֿלעשבעק .די באַ לײַכטונג בײַט זיך .מען הערט מוזיק פֿון לאַ גער.
יעקבֿ אין לאַ גער אַ לס קינד .פֿון ווײַטן הערט מען דאָס קול פֿון
האַ לינקאַ  .אָנגעטאָן אין די לאַ גער־בגדים ,זי זינגט אַ ייִדיש וויגליד.
זי דערשײַנט אויף דער בינע .זי שטעלט זיך אַ וועק הינטער יעקבֿן
און טוט אים אָן אַ לאַ גער־היטל.
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יעקבֿ :דער לאַ גער ...די באַ ראַ קן .די באַ ראַ קן פֿון די פֿרויען ...די
זופ ...אַ סעלעקציע )יעקבֿ קנײַ ּפט
קרעמאַ טאָריע ...מען פֿאַ רטיילט ּ
זיך אין די באַ קן ער זאָל אויסזען ווי אַ געזונטער( .מען נעמט אים...
ווען נישט אים וואָלט מען מיך גענומען ...אַ קאָנצערט ...אינבערג
דער פֿידלער) ...מוזיק( אָט איז – הערשעלע )ער זינגט אַ ּפויליש

לידל" :פֿאַ ר וואָס קומט עס מיר?" האַ לינקאַ שליסט זיך אָן צום
געזאַ נג .זי דערנעענטערט זיך אַ ביסל(.
מיכאל דער שוטה) .יעקבֿ דרייט זיך אויס ,ער לאַ כט היסטעריש(
זופ .מיט אַ
מײַנע דאַ מען און הערן! הײַנט האָבן מיר באַ קומען אַ ּ
פֿעטן ביין אין מיטן! ממש אַ דעליקאַ טעס ,כ'האָב געמישט און
געזוכט .געזוכט און געמישט .צום סוף האָב איך געפֿונען אַ גרויסן
אוצר – אַ ּפיצעלע קאַ רטאָפֿל אין בערלין ,אַ ּפיצעלע קאַ רטאָפֿל אין
לאָנדאָן ,און אַ ּפיצעלע קאַ רטאָפֿל אין מאָסקווע .שטעלט אײַך פֿאָר,
אַז מ'קען נאָך הײַנט געפֿינען אַ ּפיצעלע קאַ רטאָפֿל אין לאָנדאָן ,אין
מאָסקווע און אין בערלין) .ער לאַ כט מיט אַ היסטעריש געלעכטער,
ווענדט זיך צום מוזלמאַ ן( דו ,מוזלמאַ ן! ּפגר נישט אַ וועק ,וואָס
פֿעלט דיר דאָ ,אין דער סאַ נאַ טאָריע אין מיטן וואַ לד ,מיט אַזאַ
גוטער לופֿט? וואָס דאַ רפֿסטו מער? דו ביסט דאָך אין אַ גן־עדן.
טשיפ ...טשאַ ּפ ...טשאַ ּפ...
הער זיך צו צו די פֿייגעלעך דאָרט אויבן,
ּ
דו ווייסט ,וואָס עס טוט זיך איצט אין אייראָ ּפע? בום ...בום ...בום...

)ער ווענדט זיך צו אַ צווייטן קאַ צעטניק(.
וואָס? האָסטו נאָך הײַנט נישט געגעסן קיין גאָגעל־מאָגעל פֿון צוויי
אייער מיט באָרעווקעס? זאָרג זיך נישט ,אויך דאָס וועסטו קריגן.
עס איז דאָך פֿאַ ראַ ן אין דער מעניו .זאָג אַ דאַ נק דעם הער ד"ר
ראָסט ,דעם לאַ גער־פֿירער .אַ לץ איז אַ דאַ נק אים) .ווענדט זיך צום
דריטן מוזלמאַ ן( העי ,דו ,דו שטיק ּפגר ,וואָס איז מיט דיר? האַ לט
זיך אויף די פֿיס! עס איז כּ דאַי צו לעבן ,ווײַל איצט ,מײַנע ליבע
דאַ מען און הערן ,האָבן מיר אַ חשובֿן גאַ סט פֿון אַ מעריקע .דער
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גאַ ליציאַ נער טשאַ רלי טשאַ ּפלין .ער שטאַ מט פֿון מײַן שטעטל .איך
בין מיט אים געגאַ נגען אין חדר אַ רײַן .זײַן נאָמען איז געווען
שלמהלע טשאַ ּפלינסקי .און הײַנט הייסט ער טשאַ רלי טשאַ ּפלין.

)עס הערט זיך מוזיק פֿונעם פֿילם "מאָדערנע צײַטן ".יעקבֿ דרייט
זיך אויס  ,טוט אָן אַ מאַ נטל ,אַ הוט ,אַ וואַ נצע ,נעמט אַ שטעקן און
ווענדט זיך צום עולם ווי טשאַ ּפלין .ער גיט אַ פֿראַ גמענט פֿון
שפילט היטלערן און ווידער טשאַ ּפלינען .ווען ער
טשאַ ּפלינען .ער ּ
האַ לט זיך בײַם פֿאַ רנייגן – הערט מען אַ שאָס( .ער פֿאַ לט
ּפאַ מעלעך) .שטעקט אַרויס די צונג ,נעמט אַ ראָ ּפ אַ לע סימנים פֿון
טשאַ ּפלין און פֿאַ רוואַ נדלט זיך ווידער אין אַ קינד(.
יעקבֿ :מען האָט דערהרגעט טשאַ רלי טשאַ ּפלינען .איך זאָג מיר צו,
שפילן טשאַ ּפלינען.
אַז אויב איך וועל בלײַבן לעבן וועל איך ּתמיד ּ

האַ לינקאַ דערנעענטערט זיך צום צענטער פֿון דער בינע און זינגט
אַ סאַ טיריש לידל וועגן לאַ גער ,קודם אין ּפויליש און דערנאָך אין
ייִדיש.
יעקבֿ :דאָס איז האַ לינקאַ  ,די באַ רימטע זינגערין פֿון וואַ רשע .אַ לע
זענען אין איר פֿאַ רליבט און איך צום מיינסטן פֿון אַ לע.

האַ לינקאַ זינגט דאָס ליד "זאָל זײַן" אויף ייִדיש.
האַ לינקאַ  :זינט מען האָט מיך דערשאָסן ...דאָרט אין וואַ לד...
געדענקט מיך קיינער נישט ...מ'האָט מיך פֿאַ רגעסן ...ווי כ'וואָלט
קיין מאָל אויף דער וועלט נישט געווען ...נישטאָ מער קיינער ,ווער
עס זאָל מיך דערמאָנען .אַ דאַ נק דיר ,פֿרעמדער און מאָדנער
מענטש ,וואָס איך בין געבליבן בײַ דיר שטעקן ...אין דײַנע
געדאַ נקען ...אַ דאַ נק ...אַ דאַ נק ...אַ דאַ נק...
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האַ לינקאַ נעמט צונויף די בגדים ,דרייט זיך אויס און נוטשעט אַ
וויגליד אין ייִדיש ,און פֿאַ רלאָזט די בינע.

דריט בילד
אין קאָנצענטראַ ציע־לאַ גער.
עפעס צו עסן.
יעקבֿ :ברויט ,ברויט ,ברויט! )ער זוכט מיט די אויגן ּ
ער הייבט אָן צו לעקן די האַ נט און זי בײַסן( אַ פֿויגל! אַ פֿויגל!
)ער מאַ כט אַ באַ וועגונג ווי ער וואָלט געוואָלט כאַ ּפן דעם פֿויגל
עפעס און רופֿט( .דער הונט!
און אים אויפֿעסן .פֿון ווײַטנס זעט ער ּ
דער הונט "פֿון לאַ גער־קאָמענדאַ נט ".מענטש! מענטש! קום אַ הער!
קום! קום! דו! דו! דו! דו ,מענטש!!! "האַ ל דעם הונט דעם יודע!!!"
איך האָב פֿאַ ר דיר מער נישט קיין מורא! אַ ההה! ...איך עס דיך
אויף!!! אַ ּפולקע פֿון אַ הונט איז גוט! אַ ההה ,אַ ההה ,אַ ההה ,אַ ההה...

יעקבֿ מאַ כט אַ באַ וועגונג ,אַז ער עסט כּ לומרשט אַ ּפולקעּ .פלוצעם
געפֿינט ער אויף זײַן לײַב אַ לויז .ער כאַ ּפט די לויז און עסט זי
אויף .אַ לויז נאָך אַ לויז.
לײַז ,לײַז ,גוטע לײַז.

ער הייבט אָן אײַנזאַ ּפן אין זיך די לופֿט מיט הנאה .ער זאָגט מיט אַ
ווילדער באַ גײַסטערונג:
אָפ און זעט ווי אַ
ממ ...רויך ,רויך ,פֿלייש! פֿלייש! פֿלייש) .קוקט אַ ר ּ
מענטש גוססט( .טאַ טע! טאַ טע! דאָס איז עס? פֿיניטאַ לאַ קאָמעדיאַ ...
האָסט פֿאַ רענדיקט דאָס לעבן?!
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קערפער פֿון זײַן פֿאָטער
ער דערנעענטערט זיך נעענטער צום טויטן
ּ
און שטעלט זיך אַ וועק אויף די קני.
טאַ טע! טאַ טע! איך עס דיך! דו הערסט? איך עס דיך! ווײַל איך
האָב דיך ליב! שטאַ רק ליב! דו הערסט?! פֿאַ ר וואָס זאָל מען דיך
סתם פֿאַ רברענען אין דער קרעמאַ טאָריע? פֿאַ ר וואָס? דערצייל
ּ
אָבער נישט דער מאַ מען ,אַז איך האָב דיך אויפֿגעגעסן .איך בעט
דיך ,דערצייל איר נישט! נעכטן האָסטו מיך באַ שוווירן איך זאָל
נישט עסן קיין מענטשן־פֿלייש! אָבער איך בין אַזוי הונגעריק!
טאַ טע ,איך בין הונגעריק!!!
טאַ טע ,טאַ טעשי ,דו געדענקסט? ווי מיר האָבן געטאַ נצט אויף דער
חתונה פֿון לאהלע? האָסט דעמאָלט געזאָגט ,אַז אַ לץ איז מן־השמים.
אויך איצט איז אַ לץ מן־השמים? טאַ טע! אַ לץ איז מן־השמים???
סימן־טובֿ און מזל־טובֿ און סימן־טובֿ! ...משהלע! אונדזער משהלע.
אויסגעפאַ שעט .ער אַרבעט אין דער
אוי ,איז ער
ּ
"זאָנדערקאָמאַ נדאָ ".עסט פֿלייש! פֿלייש ...עסט ער .טאַ טע ,אונדזער
משהלע איז געקומען דיך נעמען אין קרעמאַ טאָריע .אונדזער טאַ טן
נעמט מען אין קרעמאַ טאָריע...
אוי משהלע ,האָסט מיר געברענגט ברויט מיט מאַ רמעלאַ דע?

ער כאַ ּפט דאָס ברויט מיט מאַ רמעלאַ דע און עסט דאָס.
וואָס? אויך מיך אין קרעמאַ טאָריע?
איך לעב דאָך נאָך! האָסט באַ קומען אַ באַ פֿעל? אָבער איך לעב
דאָך נאָך!
שלאָג מיך נישט .משהלע־קרוין ,שלאָג מיך נישט!
מענטש ,לאָז מיך אויפֿעסן דאָס שטיקל ברויט! שלאָג מיך נישט!
שלאָג נישט! איך גיי ,איך גיי ,איך גיי.

133

פֿערט בילד
אַ טעלעפֿאָן־קלונג רײַסט איבער דעם פֿלעשבעק .ליכט־ענדערונג.
יעקבֿ הערט ּפלוצעם די שטים פֿון היטלערן .ער דערשרעקט זיך און
פֿאַ רמאַ כט דאָס טרײַבל .ווידער קלינגט דער טעלעפֿאָן.
אימפרעסאַ ריאָ:
די שטים פֿון
ּ
האַ לאָ .Jacob ,וואָס איז מיט דיר? דו שלאָפֿסט? הער זיך אײַן,
חבֿרל .כ'האָב פֿאַ ר דיר אַ ווילדן דזשאָב .דו הערסט וואָס איך רעד
צו דיר? מאַ ני! מאַ ני! מאַ ני! געלט! אַ סך געלט! הײַנט זיבן אַ זייגער.
אין "וויסטאַ ־האָטעל" דו וועסט דערלאַ נגען דײַן באַ רימטן נומער
"טשאַ רלי טשאַ ּפלין" אויף אַ קבלת־ ּפנים פֿון דער ניו־יאָרקער
מוניציפאַ ליטעט לכּ בֿוד דער מיס אוניווערס .עס וועט דיך באַ גלייטן
ּ
אַ גרויסער אָרקעסטער .עס וועלן דאָרט אויפֿטרעטן פֿאַ רשיידענע
באַ רימטע זינגערס און טענצערס ...דײַן פֿראַ גמענט וועט דויערן
אַ רום  6מינוט .בקיצור ,זײַ גרייט הײַנט  7אין אָוונט אין
עפעס .דו
"וויסטאַ ־האָטעל" 106סטער שטאָק .וואַ רט אַ מינוט .נאָך ּ
שפילן טשאַ רלי טשאַ ּפלין אין אַ
האָסט באַ קומען דעם דזשאָב צו ּ
רעפרעזענטאַ ציע־פֿילם פֿון דער פֿירמע "וועסטינגהאַ וז".
ּ
אויך אין  IBMפֿרעגט מען אויף דיר ,דו הערסט? דו וועסט אַ ליין,
מײַן טײַערער ,זען אויף וויפֿל איך בין גערעכט .די ּפראָדוצירער
האָבן ליב בלויז דײַנע קאָמישע סצענעס אין דער ּפאַ נטאָמימע און
נישט די שואה .אויב דו וועסט זיך צוהערן צו מיר ,וועט אין באַ נק
בײַ דיר ליגן אַ פֿעט ּפעקל געלט און פֿאַ ר דײַן טיר אַ מערצעדעס.
נאָר פֿאַ רלאָז ,למען השם ,די שואה ,פֿאַ רגעס אין איר ,דאָס איז
סתם ּפטרן די צײַט און ענערגיע ...דעם עיקר שכחתי ,הײַנט
ּ
דערשײַנט דײַן בילד אויף אַ גאַ נצער זײַט אין ""New York Post
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רעספאָנדענץ וועגן דיר .האַ לט דעם
מיט אַ ן אויסגעצייכנטער קאָ
ּ
קאָ ּפ אין דער הייך! זײַ געזונט! בײַ!

פֿינפֿט בילד
עס לאָזט זיך הערן דאָס קינדער־לידל "אודי חמודי" און דערנאָך
די רעקאָרדירטע שטימ פֿון יעקבֿן:
ווען איז דאָס געווען? אָ ,יאָ ,ערגעץ אָנהייב 50ער יאָרן אין דער
דראַ מאַ טישער סטודיע פֿאַ ר אַ קטיאָרן אין ּתל־אָבֿיבֿ.
די רעקאָרדירטע שטים פֿונעם רעזשיסער:
דער קומענדיקער עקזאַ מענירטער ,ביטע ,אַרײַנקומען .ווי הייסטו?
אָ ,יאָ ,יעקבֿ .בײַ מיר איז דאָ פֿאַ רצייכנט ,אַז דו ביסט געווען אין
שפעטער – אין ּפלי"ם ,דו האָסט געקעמפֿט
עליית־הנוער אין קיבוץּ .
אין דער באַ פֿרײַונגס־מלחמה ...יפֿה ,יפֿה .אַ לזאָ ,וואָס האָסטו
צוגעגרייט פֿאַ ר דעם עקזאַ מען? אַ האַ  ,איך זע שוין :דעם מאָנאָלאָג
פֿון "האַ מלעט" .זייער שיין ,לאָמיר זען.

יעקבֿ שטייט אין מיט פֿון דער בינע אין פֿאַ רשיידענע ּפאָזיציעס .ער
ּפרוו ּוט זיך קאָנצענטרירן.
יעקבֿ :זײַן אָדער נישט זײַן ,דאָס איז די פֿראַ גע!
די שטים פֿונעם רעזשיסער :גענוג ...גענוג ...דאָס איז נישט
שעקספיר און נישט האַ מלעט .און אַ וודאי נישט קיין שחקן עבֿרי .דו
ּ
זאָגסט עס אַזוי ווי דער גאַ נצער גלות וואָלט געלעגן אויף דײַנע
געשלעפט אויף זיך אַ הויקער פֿון  2000יאָר
ּפלייצעס ,ווי וואָלטסט
ּ
רקריפלטע פֿאָרעם און אויף זײַן ּפלייצע
גלות) .יעקבֿ באַ קומט אַ פֿאַ
ּ
באַ ווײַזט זיך אַ הויקער( .זײַ וויסן ,אַז מיר זענען שוין מער נישט די
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ּפחדנותדיקע ייִדן פֿון אַ מאָל .מיר בויען איצט אַ נײַ לאַ נד ,מיט אַ
נײַ פֿאָלק .מיר ווילן מער נישט זײַן קיין נעבעכדיקע ייִדו ,וואָס
מ'האָט אויף זיי רחמנות .נעבעכדיקע ייִדן ,ווייסטו דאָך וו ּוהין זיי
גייען ...איך דאַ רף דיר דאָס נישט דערציילן ...דו קומסט דאָך פֿון
רקריפלטע אַ קטיאָרן אויף
דאָרט ...מיר ווילן מער נישט קיין פֿאַ
ּ
אונדזערע בינעס .נאָר שטאָלצע אַ קטיאָרן! שטאָלצע ייִדן! האַ מלעט
מפלעקסן איז פֿאַ רבליבן אַ שטאָלצער ּפרינץ .אַ
מיט אַ לע זײַנע קאָ ּ
זון פֿון אַ שטאָלץ ,שטאַ רק און געזונט פֿאָלק .ביטעּ ,פרוביר נאָך אַ
מאָ ל .

שפרינגט אַ רויף אויף אַ
יעקבֿ )אויפֿן ראַ נד פֿון פֿאַ רצווייפֿלונג ּ
בענקל מיט אַ ן אויסגעשטרעקטער שווערד(:
זײַן אָדער נישט זײַן ,דאָס איז די פֿראַ גע.
זײַן רעקאָרדירטע שטים :אַ רגע בלײַב איך שטיין ווי אַ ּתם ,גרייט
צום קאַ מף און דערזע פֿאַ ר זיך דעם לערער מיט אַ הויקער .איך
הייב די פֿיס און לויף אַרויס אויף דער גאַ ס .אַ לץ אַ רום איז
פֿאַ רהויקערט .די מענטשן ,די הײַזער ,די גאַ סן ,דער הימל...
איך האַ לט אין איין לויפֿן איבער די חורבות פֿון ּתל־אָבֿיבֿ ,וואָס
דער פֿעלדמאַ רשאַ ל ראָמעל האָט פֿאַ רוויסט נאָך אין  .1942פֿון דער
ווײַטנס שטייט נאָך דער ריזן־קוימען פֿון דער קרעמאַ טאָריע ,וו ּו
מ'האָט אומגעבראַ כט די ייִדן פֿון ארץ־ישׂראל .דער הימל איז נאָך
רויט און שוואַ רץ פֿונעם פֿײַער און רויך .בלויז אַ קאַ ראַ וואַ ן פֿון
בעדויִ נער און קעמלען גייט פֿאַ רבײַ איבער די זאַ מדן פֿון דער
שטאָט .איך בלײַב שטיין אויף אַ רגע פֿאַ ר אַ פֿאַ רברענטן קיאָסק,
וו ּו מען האָט פֿאַ רקויפֿט ייִדישע צײַטונגען ,מיט אַ ן אויפֿשריפֿט:
"עבֿרי דבר עבֿרית!"
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זעקסט בילד
קומט פֿאָר אין דער צוקונפֿט.
ספיקער :איר הערט  ,W.K.- V.S.ניו־יאָרק .עס רעדט צו אײַך
דער ּ
רוי דזשאָנסאָן .דער זייגער איז איצט  2אַ זייגער מיטאָגצײַט1 ,טער
אַ ּפריל ) .2051ליכט־ענדערונג( .איידער מיר טראַ נסמיטירן די נײַעס
וויל איך אײַך ,ליבע צוהערערס ,דערמאָנען ,אַז היינט ,דעם 1טן
אַ ּפריל פֿײַערן מיר דעם 119טן געבוירן־טאָג פֿון גרויסן און
באַ רימטן פּאַ נטאָמימיקער ) .Jacobיעקבֿ פֿאַ רוואַ נדלט זיך אין אַ
זקן( .ער איז באַ רימט געוואָרן ווען ער איז אַ לט געווען  85יאָר –
אין די פֿאַ ראייניקטע שטאַ טן פֿון אַ מעריקע און אין דער גאַ נצער
וועלט .זינט דעמאָלט אָן האָט ער געמאַ כט אַ וו ּונדערלעכע
קאַ ריערע .דער אַ מעריקאַ נער ּפרעזידענט און דער בירגער־מײַסטער
פֿון ניו־יאָרק שיקן אים איבער די האַ רציקסטע באַ גריסונגען ,און
מיר אַ לע שליסן זיך אָן צו זיי און ווינטשן אים ,לויט דער ייִדישער
טראַ דיציע – עד מאה ועשׂרים) .יעקבֿ דער זקן זעט אויס ווי נישט

ספיקער
צופֿרידן .ער שאָקלט מיטן קאָ ּפ אויף "ניין ".דער ּ
באַ מערקט ,אַז ער האָט אים געוו ּונטשן בלויז איין יאָר לעבן( .זײַ
מיר מוחל ,Jacob ,וואָס כ'האָב דיר געוו ּונטשן נאָר איין יאָר לעבן.
אַ לזאָ ,מיר ווינטשן דיר ביז הונדערט און פֿופֿציק) .יעקבֿ איז
צופֿרידן( .און איצט צו די וויכטיקסטע נײַעס אין קורצן:
מיט צוויי שעה צוריק ,גענוי  12אַ זייגער בײַ נאַ כט לויט דעם
אַ מעריקאַ נער זייגער ,איז פֿאַ רניכטעט געוואָרן די לעצטע
נוקלעאַ רע באָמבע אין דער וועלט .די דרײַ מנהיגים פֿון
גרויסמאַ כטן – דער ּפרעזידענט פֿון די פֿאַ ראייניקטע שטאַ טן ,דער
ּפרעזידענט פֿון דער רוסישער פֿעדעראַ ציע און דער ּפרעזידענט פֿון
פֿאָלקס־כינע האָבן זיך אַ רומגענומען און געדריקט די הענט .און
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דאָס אַ לץ איז צושטאַ נד געקומען אין מאָדערנער און וו ּונדערלעכער
רוימפֿלי־סטאַ נציע ,וואָס איז אויפֿגעבויט געוואָרן אַ דאַ נק דעם
בשותפֿותדיקן אָנשטרענג .אַ דאַ נק דעם שלום ,וואָס הערשט איצט
ּ
אין דער וועלט.
אין מיטעלן מזרח :ישׂראל ,סיריע ,יאָרדאַ ניע .לבנון און די
ּפאַ לעסטינער האָבן ּפראָלאָנגירט זייער שלום־אָ ּפמאַ ך .די טעג איז
געוואָרן  25יאָר זינט דעם הסכּ ם ,וואָס האָט געענדערט די לאַ גע
אין מיטעלן מיזרח און האָט אים פֿאַ רוואַ נדלט אין אַ בליִ ענדיקן
גן־עדן.
דאַ קעגן ,אין אייראָפּע גייען אָן שווערע קאַ מפֿן צווישן די
פֿאַ ראייניקטע אייראָפּיייִ שע אַ רמייען און די פֿאַ ראייניקטע
מוסלמענישע מיליטער־כּ וחות .פֿון לאָנדאָן גיט מען איבער ,אַז
אַ מסטערדאַ ם איז שוין אין די מוסלמענישע הענט .די פֿאַ ראייניקטע
אייראָפּיייִ שע רעגירונג באַ שולדיקט ישׂראל אין מיליטער־הילף
לטובֿת די מוסלמענישע כּ וחות .ישׂראל לייקנט דאָס אָפּ .די
פֿאַ ראייניקטע שטאַ טן פֿון אַ מעריקע און ענגלאַ נד האַ לטן זיך ,ווי
מיר ווייסן ,נעוטראַ ל.
דאָס איז דער סוף פֿון די נײַעס .מיר קומען צוריק מיט די נײַעס
 3.00אַ זייגער נאָך מיטאָג.
לויט דער בקשה פֿון אַ גרעסערער צאָל צוהערערס טראַ נסמיטירן
מיר אַ מוזיקאַ לישן פֿראַ גמענט ,וואָס איז אַ באַ שטאַ נד־טייל פֿון אַ
סטריפטיז־סצענע ,וואָס ווערט באַ גלייט דורכן באַ קאַ נטן
ּ
ּפאַ נטאָמימע־קינסטלער .Jacob

מוזיק .יעקבֿ הייבט אָן טאַ נצן און אַ טעלעפֿאָן־קלונג רײַסט איבער
דאָס טאַ נצן .יעקבֿ שליסט אויס דעם ראַ דיאָ און גייט צו צום
טעלעפֿאָן.
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יעקבֿ :האַ לאָ?
אימפרעסאַ ריאָ :ווער רעדט? דאָס ביסטו ,Jacob ,האַ ? וואָס
דער
ּ
מאַ כסטו זיך נאַ ריש מיט דער פֿאָרשטעלונג "זײַן ".צום באַ דויערן
האָט דער ּפראָדיוסער אָפּגעוואָרפֿן דײַן פֿאָרשטעלונג .לויט זײַן
מיינונג ,איז דער ּפובליקום נישט פֿאַ ראינטערעסירט צו זען אַ
פֿאָרשטעלונג ,אין וועלכער עס איז פֿאַ ראַ ן אַזוי פֿיל שואה .אין
בראָדוויי וויל מען זען אַ שאָו ...וויפֿל מאָל האָב איך דיר שוין
געזאָגט ,און דו ווילסט אַ לץ נישט פֿאַ רשטיין .הער זיך צו ,דו ביסט
נאָך אַ "גרינער" אין דער גאָלדענער מדינה ...פֿאַ ר וואָס זאָלסטו
צופאַ סן צו דעם געשמאַ ק פֿון עולם? אויב דו וועסט זיך
זיך נישט ּ
צופאַ סן קען איך דיך נישט פֿאַ רקויפֿן .וועסט אפֿשר זײַן אַ
נישט
ּ
קינסטלער )יעקבֿ לאָזט אַ ראָ ּפ דאָס טרײַבל( אָדער וועסט שטאַ רבן
פֿון הונגער ...דו הערסט מיך? וו ּו ביסטו? דו ביסט אויף אַ ן אמת אַ
מטורף .איך אַרבעט מער נישט מיט דיר! וו ּוהין אַ נטלויפֿסטו? הײַנט
האָסטו באַ קומען אַ ּפרעכטיקע ,וו ּונדערלעכע רעצענזיע אין דער
 ,""New York Timesדאָס איז מער ווערט ווי אַ מיליאָן דאָלאַ ר.
פֿאַ ר וואָס הערסטו זיך נישט צו? איך האָב קאָנטראַ קטן פֿאַ ר דיר...
איך פֿאַ רליר אויף דיר אַ סך געלט .ביסט אַ משוגענער! אַ
משוגענער!

יעקבֿ לייגט אַ רויף אַ רויטע פּילקע אויף זײַן נאָז .לאַ כט היסטעריש
און וויינט אין דער זעלבער צײַט .ער לאָזט זיך ּפאַ מעלעך אַ ראָ ּפ
אויף דער בינע ,קאָרטשעט זיך אײַן ווי אַ ן עופֿהלע און ווערט
אַ נטשוויגן.
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