אָפּגעגעבן ברױט
װײסע ראָזע'
"װאַרט אױף מיר מאָרגן פֿינעף אַ זײגער נאָך מיטאָג ,אין דעם קאַפֿע ' ַ
אױפֿן קורפֿירסטנדאַם ,װעלן מיר זיך קענען מער אַדורכשמועסן"  --האָט צו מיר
זײן רחבֿותדיקער לאָזשע דער אַקטיאָר האַמבורסקי פֿון תּל-אָבֿיבֿ ,אַ
געזאָגט אין ַ
דערפֿאָלגרײכער
ַ
זײן
מידער און אױסגעשעפּטער ,אָבער אַ צופֿרידענער נאָך ַ
זײן װאַרעמע האַנט אױף
דערבײ האָט ער צו מיר אױסגעשטרעקט ַ
ַ
פֿאָרשטעלונג,
שלום.
דאָס איז געװען אין אַ קאַלטן דעצעמבער-אָװנט .דעם זעלבן נאָכמיטאָג בין איך
אַריבער די גרענעץ אױף "טשעקפּױנט-טשאַרלי" פֿון מזרח קײן מערבֿ-בערלין ,נאָך
דײטשער דעמאָקראַטישער רעפּובליק".
מײן ערשטן אױסלענדישן טורנע אין דער " ַ
ַ
איצט האָב איך געשפּאַנט איבער די ברײטע גאַסן פֿון מערבֿ-בערלין מיט אַ סך מוט,
מײנע
מײן צוקונפֿט װי אַ פּאַנטאָמימיקער ,נאָך אַלע ַ
גלײבן און האָפֿענונג אין ַ
דײטשלאַנד ,װוּ די קריטיק און דאָס פּובליקום
געלונגענע פֿאָרשטעלונגען אין מזרחַ -
האָבן מיר אַזױ װאַרעם אױפֿגענומען און געלױבט.
די באַלױכטענע ,ברײטע זױבערע גאַסן האָבן מיר צוגעגעבן נאָך מער מוט ,און איך
האָב װי געשװעבט צװישן די עלעגאַנט געקלײדעטע און הױך באַרעדעװדיקע
דורכגײערס ,װאָס האָבן אױסגעזען װי אַקטיאָרן אױף אַ גיגאַנטישער בינע ,אַזױ װי אַ
געניאַלער רעזשיסאָר װאָלט דאָס אַלץ אױסגערעזשיסירט .די פּנימער פֿון די מענטשן
מײנע אױגן און ס'האָט זיך מיר אױסגעדאַכט ,אַז
פֿאַרבײגעלאָפֿן פֿאַר ַ
ַ
זענען געשװינד
מײנע געהױבענע געפֿילן .שײנע פּנימער זענען
אַלץ לאַכט צו מיר און נעמט אָנטײל אין ַ
בײ די פֿרױען ,װאָס זענען געװען אַזױ יום-טובֿדיק
דאָס געװען ,באַזונדערש ַ
אױסגעפּוצט ,און זײערע שטאַרקע פּאַרפֿומען האָבן מיר ממש פֿאַרשיכּורט מיט
גלוסט )איך װאָלט מיר איצט מיט יעדער
אײנער פֿון זײ אַװעקגעלײגט און געמאַכט ליבע(] ;[1פֿאַרהיפּנאָטיזירט ,בין איך
געגאַנגען אָן אַ ציל און זיך געפֿילט װי אײנער פֿון זײ.
אַרײן אין דעם גרױסן און
צו מאָרגנס נאָך מיטאָג ,פֿאַר פֿינעף אַ זײגער ,בין איך ַ
װײסע ראָזע" אױפֿן קורפֿירסטנדאַם ,אַזױ װי דער
עלעגאַנט באַלױכטענעם קאַפֿע " ַ
אַקטיאָר האַמבורסקי פֿון תּל-אָבֿיבֿ האָט מיר געהאַט אָנגעזאָגט .מענטשן זענען
װײס געפֿאַרבטע טישלעך ,פֿאַרפּוצט מיט גאָלדענע פּאָמפּעזע
בײ קלײנע רונדעַ ,
געזעסן ַ
אַלטדײטשן נאָסטאַלגישן סטיל ,װאָס האָבן אַזױ
ַ
שטרײפֿן פֿון עפּעס אַן
ַ
געבײדעס ,װעלכע האָבן
ַ
קאָנטראַסטירט מיט די דרױסנדיקע פֿירקאַנטיקע מאָדערנע
װײט ביז צו די װאָלקנס .אַ סענטימענטאַלער שלאַגער
זיך געצױגן און געהױבן העט ַ
פֿון אַ גראַמאָפֿאָן האָט שטיל באַגלײט די געסט אַרום די טישלעך .זײ האָבן געמיטלעך
געטרונקען זײערע געטראַנקען אױפֿן אַמאָליקן בערלינער שטײגער ,אַזױ װי יאָרן
פֿאַרבײ ,נאָר פֿאַרשטײנט געװאָרן  --געבליבן שטײן אױפֿן אָרט זינט יענע
ַ
װאָלטן נישט
צײטן....
גוטע ַ
פֿרײ טישל און זיך אַװעקגעזעצט.
אַרײנגאַנג האָב איך באַמערקט אַ ַ
װײט פֿון ַ
נישט ַ
סײ
מײנע אײגענעַ ,
סײ ַ
צײטונג-אױסשניטן ַ
מײן אַקטנטאַש ַ
כ'האָב אַרױסגענומען פֿון ַ
פֿאַרגלײכן .נישט געװען װאָס זיך צו
ַ
די װאָס האַמבורסקי האָט מיר געגעבן ,כּדי זײ צו

זײטן בערלינער מױער האָט מען געזונגען שבֿחים פֿאַר די צװײ
באַקלאָגן .פֿון בײדע ַ
ייִ דישע קינסטלערס.
פּלוצעם האָב איך דערהערט אַ העפֿלעכע שטים" :יאַ ,ביטע?" איך האָב אױפֿגעהױבן
דעם קאָפּ און געזען פֿאַר מיר שטײן דעם קעלנער ,אַ שמײכלדיקן ,מיט צװײ גרױסע
זײן נידעריקן שטערן .אַן אומהײמלעכער
אַרײנגעזעצט אונטער ַ
שטאָלענע אױגן ,טיף ַ
מײן קערפּער .כ'בין געװאָרן אַזױ איבערראַשט פֿון אָט די אױגן ,אַז
ציטער איז אַדורך ַ
כ'האָב נישט געקאָנט אַרױסברענגען קײן
זײנע .ס'האָט
מײנע זענען װי צוגעשמידט געװאָרן צו ַ
מײן מױל .די אױגן ַ
װאָרט פֿון ַ
גענומען אַ לאַנגע רגע ,װי אַן אײביקײט ,אײדער כ'האָב קױם אַרױסגעבראַכט אױף
מײנע ליפּן דאָס װאָרט" :טײ"...
ַ
-מיט ציטראָנע אָדער מיט מילך?-מיט מילך  --האָב איך אױטאָמאַטיש נאָכגעזאָגט ,כאָטש טײ מיט מילך האָבמײן לעבן נישט געטרונקען.
איך אין ַ
דער קעלנער האָט זיך נאָך אַ מאָל טיף פֿאַרנײגט אױפֿן קעלנערישן אױפֿן און איז
אַװעק.
מײן מוח אָנגעהױבן גיך צו אַרבעטן ,װי נישט געװײנלעך.
אױ ,איך קען די אױגן! האָט ַ
איך האָב די אױגן שױן אַ מאָל געזען! אָבער װען? װוּ? אפֿשר אין אַ פֿריִ ערדיקן גילגול?
כ'גלײב אָבער נישט אין קײן גילגולים .און דאָך בין איך זיכער ,אַז כ'קען די אױגן! און
נאָך װי! נײן ,עס דאַכט זיך מיר בלױז אױס .אױגן קאָנען אַ מאָל פֿאַרפֿירן .כ'האָב
צײטונג-אױסשניטן ,אָבער כ'האָב מיך בשום-אױפֿן נישט
װײטער די ַ
געפּרוּװט לײענען ַ
געקאָנט קאָנצענטרירן .אַ שטאַרקער אומרו איז מיר באַפֿאַלן .אפֿשר איז דאָס עפּעס
צײט? פֿונעם לאַגער? אַלץ איז דאָך מעגלעך אין אונדזער
אַ נאַצי פֿון דער מלחמהַ -
פֿאַרבײ צװאַנציק יאָר נאָך דעם אַלעם....
ַ
װעלט ,כאָטש עס זענען שױן
זײן! איך װאָלט אַזאַ אײנעם אין לעבן נישט דערקענט .כ'פֿלעג דאָך
נײן ,ס'קאָן נישט ַ
אַרײנקוקן .נישט מחמת צניות ,נאָר פּשוט ,צוליב
זײ קײן מאָל אין די אױגן נישט ַ
מורא און פּחד .תּמיד פֿלעג איך אַװעקדרײען דעם קאָפּ פֿון זײ ,װי זײ װאָלטן בכּלל
בײ דעם
נישט עקסיסטירט פֿאַר מיר .אַחוץ אין אײן פֿאַל ,װען איך האָב זיך געבעטן ַ
לאַגער-קאָמענדאַנט ער זאָל מיר נישט דערשיסן ....און טאַקע דורך אַ נס מיך נישט
מײן אָרט צװײ אַנדערע דערשאָסן....
גלײך אױף ַ
דערשאָסן .דערפֿאַר אָבער האָט ער ַ
אָבער אפֿילו אין יענעם פֿאַל האָב איך אַװעקגעדרײט דעם קאָפּ ,כ'זאָל דאָס נישט זען,
װי ס'װאָלט אין גאַנצן נישט פּאַסירט ,און געבליבן בין
מײן
מײן אײגן פֿאַנטאַסטיש װעלטעלע ,װאָס איך האָב מיר אױפֿגעבױט אין ַ
איך אין ַ
קינדערישער פֿאַנטאַזיע ,אַ װעלטעלע װאָס האָט גאָרנישט געהאַט צו טאָן מיט דער
מײן בידנער קערפּער האָט זיך טאַקע געפֿונען אינעם
װירקלעכקײט .אמתַ ,
װײט,
מײן נשמה האָט געשװעבט העט ,העט ,ערגעץ ַ
קאָנצענטראַציע-לאַגער ,אָבער ַ
אין אַ גאַנץ אַנדערער װעלט ,אין אַ װעלט װוּ מע קען עסן ברױט צו דער זאַט.
און װען דאָס אַװעקדרײען דעם קאָפּ האָט מיך געקאָנט דאָס לעבן קאָסטן ,האָב איך
פּשוט פֿאַרמאַכט די אױגן  --געזען און נישט געזען.
זײענדיק
נײנצן-יעריקער איזשאָ .דעם דריטן טאָג ַ
גאָר אַנדערש האָט געהאַנדלט דער ַ
סײ
סײ װי ַ
אין לאַגער האָט ער פֿאַרשטאַנען ,אַז קײן לעבעדיקע װעלן מיר פֿון דאַנען ַ

דײטשן װעלן אונדז דאָ אַזױ לאַנג האַלטן ,װי לאַנג מיר טױגן נאָך פֿאַר
נישט אַרױס .די ַ
זײן טאַטן  --אַ
זײער אַרבעט" .אױב אַזױ  --האָט דער יונגער סטודענט געזאָגט צו ַ
דײטשן! איך װעל פֿאַר זײ נישט אַרבעטן!"  --און ער איז אַרױף אױף די
מכּה די ַ
עלעקטרישע דראָטן.
דער נצחון האָט טאַקע געהערט דעם יונגן איזשאָ ....די צרה איז אָבער געװען װאָס די
דײטשן זענען אַזױ אױפֿגעקאָכט געװאָרן פֿון דער ייִ דישער חוצפּה -- ,װאָס הײסט ,אַ
ַ
דערבײ צעשטערט די
ַ
ייִ ד האָט געװאַגט זיך ]דערװעגט זיך[ אַלײן אומברענגען און
גלײך אױפֿן פּלאַץ דערשאָסן פֿינעף העפֿטלינגען,
עלעקטרישע דראָטן?!  --אַז זײ האָבן ַ
צװישן זײ אױך איזשאָס פֿאָטער ,און געװאָרנט" :נאָך אײן סאַבאָטאַזש ,דערשיסן זײ
נישט פֿינעף ,נאָר צװאַנציק!" זינט דעמאָלט האָט שױן קײנער מער נישט געװאַגט
]דערװעגט זיך[ צו גײן אױף די עלעקטרישע דראָטן....
מײנע מחשבֿות ,מישנדיק פּנימער און געשעענישען
איך בין אַזױ פֿאַרכאַפּט געװען אין ַ
מײנע פֿאַרגאַנגענע יאָרן ,אַז כ'האָב נישט באַמערקט ,װי דער קעלנער האָט מיר
פֿון ַ
געבראַכט די באַשטעלטע
טײ מיט מילך .כ'האָב נאָר דערהערט דאָס װאָרט "ביטע שען".
מײנע ליפּן מיט אַ מאָל אַ שעפּטשע געטאָן .דער קעלנער ,װאָס
"װאַניאַ!"  --האָבן ַ
בײם אַװעקגײן ,האָט זיך האַסטיק אַ דרײ אױס געגעבן ,מיך
האָט שױן געהאַלטן ַ
זײנע .דער אָטעם האָט זיך אין מיר
אַדורכגעשפּיזט מיט די צװײ שטאָלענע אױגן ַ
אָפּגעשטעלט .כ'האָב דערפֿילט אַ שטאָך אין האַרצן און אַ קאַלטער שװײס האָט מיך
באַגאָסן פֿון קאָפּ ביז די פֿיס .כ'האָב געװאָלט אױפֿשטײן און אַנטלױפֿן ,אָבער כ'בין
מײן זיצפּלאַץ.
געװען אוממאַכטיק ,װי צוגעשמידט צו ַ
װײטער געשעפּטשעט .זעט אױס אַז כ'האָב
מײנע ליפּן ַ
"װאַניאַ! װאַניושאַ! "....האָבן ַ
נישט אַזױ געשעפּטשעט ,װי ס'האָט זיך מיר אױסגעדאַכט ,נאָר הױך אױפֿן כּל גערופֿן,
בײ די טישלעך ,האָבן זיך מיט אַ מאָל אומגעקוקט.
װײל אַלע אַרוםַ ,
ַ
זײן
דער קעלנער האָט אַ שפּאַן געטאָן צו מיר מיט פֿעסטע טריט ,אַריבערגעבױגן ַ
אַטלעטיש געשטעל איבערן טישל ,און שטיל ,מיט אַ שװערן אַקצטענט אַ פֿרעג
געטאָן:
מײן הער? אַוס ]אױס[ װאָ קענען זי מיך?"
" --װאַס מעכטען זיַ ,
-װאַניאַ! װאַניושאַ!  --האָב איך אױסגעשריגן :דערקענסטו מיך נישט? דערקענסטמײ פֿינעף און
נישט דעם קלײנעם פּאָליאַק? דעם קלײנעם זשידלאַק? דעם אַכטן ַ
באַפֿרײט!!!
ַ
פֿערציק ,דו האָסט דאָך מיך
זײנע שטאָלענע ,װילדע אױגן ,גענױ װי
אַרײנגעקוקט מיט ַ
איצט האָט ער אין מיר ַ
באַפֿרײונג ,װען ער ,װאַניאַ ,האָט
ַ
מײן
דעמאָלט אין יענער נאַכט ,אין טאָג פֿון ַ
מײנע אױגן.
זײן געװער ,אָנגעצילט אין ַ
געהאַלטן אױסגעשטרעקט ַ
די שװאַרצע לופֿע פֿונעם פּיסטױל האָט אימהדיק געדראָט .אָט-אָט װעט אַ בליץ טאָן
זײנע אױגן פֿול מיט שׂנאה האָבן געבליצט מיט אַ
פֿײערל און אױס מיט מירַ ....
אַ רױט ַ
זײנס האָט געפּינעט מיט קולות:
משונהדיקער װילדקײט .דאָס מױל ַ
"דו פּחדונותדיקער זשידלאָק! האָסט מורא נקמה צו נעמען? האַק! ....האַק איר
אַרײן אין איר גערמאַנסקע פּיזדע! ....האַק! אַ ניט מאַך איך דיך פֿאַרטיק!!"
ַ

אױף אַ ברײט בעט אין מיטן חרובֿ געמאַכטן עלעגאַנטן שלאָפֿצימער איז געלעגן אַ
דײטשקע מיט געשפּרײטע פֿיס און געקרעכצט פֿון װײטיק .די אױגן
יונגע נאַקעטע ַ
זײדן נאַכטהעמד  --צעפֿליקט אױף שטיק-
אירע משוגע פֿאַרגלאָצט ,דאָס ראָזעװע ַ
דרײ סאָלדאַטן ,רױטאַרמײערס ,פֿאַרגװאַלדיקט ,אײנער
שטיקלעך .נאָר װאָס האָבן זי ַ
נאָכן אַנדערן .אירע הענט האָבן זיך געקלאַמערט מיט אַ גװאַלדיקן כּוח אין די
װײסע בריסט ,װי זי װאָלט זײ געװאָלט באַשיצן.
קײלעכדיקע ַ
ַ
מײנע
די אימהדיקע לופֿע פֿונעם פּיסטױל האָט זיך נאָך מער דערנענטערט צו ַ
מײן אױסגעדאַרטער "מוזולמאַנישער"] [2גוף האָט זיך נאָך
איבערגעשראָקענע אױגןַ .
אײנגעשרומפּן און איז פֿאַרגליװערט געװאָרן פֿון שרעק .אַ שיטערע צואה האָט
מער ַ
אַרײן .נאָר דער
מײנע אָפּגעריסענע קאַצעטישע הױזן ַ
זיך מיר אַרױסגעגליטשט אין ַ
בײ מיר קלאָר און געשװינד געאַרבעט .אַ מוח אָן אַ קערפּער ....װאָס
מוח האָט איצט ַ
װײל די איבעריקע טײל איז שױן
זײנערַ ,
זאָג איך " --דער מוח ",נאָר אַ קלײן טײלעכל ַ
מײן מוח פֿלעגט תּמיד אַרבעטן
פֿון לאַנג געװען אָפּגעשטאָרבן ....אָט דאָס טײלעכל פֿון ַ
בײ די גרעסטע סכּנות אין די לאַגערן און נאָך פֿאַר די לאַגערן....
ַ
באַפֿרײט!"  --האָב
ַ
"טו דאָס נישט!!! טו דאָס נישט ,װאַניאַ!!! דו האָסט דאָך מיך
מײנע זענען אָבער געװען פֿאַרגליװערט ,די צונג
שרײען .די ליפּן ַ
איך פּראָבירט צו ַ
פֿאַרשטײנט ,און כ'האָב בשום-אױפֿן נישט געקאָנט אַרױסברענגען קײן װאָרט .הרף-
פֿאַרבײלױפֿן װי
ַ
עין'דיקע בילדער פֿון אַדורכגעלעבטע סכּנות האָבן מיר אָנגעהױבן
דײטש
רײס איך מיך אַרױס פֿון אַ זיכערן טױט מיט אַ שפּרונג צװישן אַ ַ
שאָטנס .אָט ַ
און אַ פּױלישן פּאָליציאַנט בעת
דער ערשטער אַקציע זומער  ....42אָט לױף איך מיט אַ זיגזאַגישן געלױף אין װאַלד
און עס טרעפֿט מיך נישט די קױל פֿון אַ פּױלישן פּאַרטיזאַנער ....דער טאַטע גיט מיך
בײם אַרבל בשעת אַדורכגײן דעם טױער פֿון לאַגער אױף דער יעראָזאַלימסקע....
אַ צי ַ
אײנגעקלאַמערט אײנער אין צװײטן ,אַז קײן
מיר האָבן זיך דעמאָלט אַזױ שטאַרק ַ
זײן
סײדן דער טױטַ .
שום כּוח אױף דער װעלט װאָלט אונדז נישט געקאָנט צעשײדןַ ,
גלײך
װײל אַלע קלײנע ייִ נגלעך האָט מען ַ
בײם אַרבל האָט מיך געראַטעװעטַ ,
צי ַ
דערשאָסן אױף דער "כױאָװע גורקע]",זע פּױליש _גאָרקאַ_ 'בערגל'[ װי מען האָט
גערופֿן דאָס בערגל לעבן לאַגער ,װוּ מען האָט דערשאָסן די מענטשן ....און אָט שטעל
איך זיך אױף די שפּיץ פֿינגער בשעת די סעלעקציעס ,כּדי אױסצוזען גרעסער ,העכער,
גלײך אָפּגעטראַנספּאָרטירט צום הימל-קאָמאַנדאָ....
װײל די קלײנע האָט מען ַ
ַ
מײנע אױסגעסאָכעטע און בלאַסע בעקלעך ,כּדי אױסצוזען
קנײפּן זיך אין ַ
נו ,און דאָס ַ
װײל די שװאַכע ,די נישט
רײךַ ",
רױטלעך ,געזונט ,אַרבעט|ספֿײיִ ק פֿאַר דעם "דריטן ַ
אַרבעטספֿײיִ קע שיקט מען צום דערשיסן ....אָט פֿאַל איך אַ טױטער בעת אַן
עקזעקוציע ,אין דער לעצטער סעקונדע אײדער די קױל האָט מיך געטראָפֿן .נאָך אַ
דזשוכע מיט דער קאָלבע פֿון דער ביקס און אַ זעץ מיטן סאָלדאַטסקע שטיװל ,צי איך
לעב נאָך ....נײן! קײן סימן פֿון לעבן! כ'בין שױן פֿון לאַנג אַ טױטער! נאָר באַגראָבן
האָב איך מיך נישט געלאָזט.
צו דער גרױסער איבערראַשונג פֿון די קאַצעטניקעס האָב איך מיך אױפֿגעהױבן ,װי
אַרײן.
ס'װאָלט גאָרנישט פּאַסירט ,געכאַפּט די הױזן און צוריקגעלאָפֿן אין באַראַק ַ

פֿון דעמאָלט אָן האָט מען מיך גערופֿן :דער תּחית-המתימניק" ....טו דאָס נישט! --
מײן אױסלײזער  --לאָז מיך
באַפֿרײערַ ,
ַ
מײן
בײ ַ
בײ װאַניאַןַ ,
האָב איך זיך געבעטן ַ
לעבן! כ'װיל לעבן! ס'איז
דאָך שױן אױס מלחמה! דו ביסט דאָך אַ רױטאַרמײער! דו קעמפֿסט דאָך קעגן די
פֿרײ לעבן!"....
פֿרײער װעלט! פֿאַר אַ ַ
נאַציס פֿאַר אַ ַ
פֿרײ לעבן קעמפֿט די העראָיִ שע סאָװעטישע רױטע אַרמײ
פֿרײע װעלט און אַ ַ
"פֿאַר אַ ַ
הײנט האָט די
אונטער דער אָנפֿירונג פֿון חבֿר סטאַלין ,קעגן דער נאַצישער פּעסטַ ....
באַפֿרײט! אױס מלחמות! אױס
ַ
רױטע אַרמײ פֿאַרנומען ברעסלאַװ .אײראָפּע װערט
קאָנצענטראַציע-לאַגערן! אױס הונגער און טױט! קינדער העפֿטלינגען ,אין קורצן װעט
אײך! דערװאַרט גאַנץ אײראָפּע .דער
נײע צוקונפֿט דערװאַרט ַ
באַפֿרײט װערן! אַ ַ
ַ
איר
גאַנצער מענטשהײט! לעבן זאָל די העלדישע רױטע אַרמײ! לעבן זאָלן די העראָיִ שע
קעמפֿנדיקע פֿעלקער פֿונעם ראַטן-פֿאַרבאַנד! לעבן זאָל דער חבֿר סטאַלין!"
אַזױ האָט צו אונדז גערעדט אין די ערשטע טעג פֿון חודש פֿעברואַר  1945דער
ברײטפּלײציקער קאַפּאָ אין קינדערבלאָק  66אינעם קאָנצענטראַציע לאַגער
בוכענװאַלד .לעבן אים איז געשטאַנען אַ צװײטער קאַפּאָ ,אַ דאַרער ,אַ הױכער און
האָט צוגעשאָקלט גוטמוטיק מיטן קאָפּ .בײדע האָבן זײ געטראָגן אױף דער לינקער
דרײעקן  --אַ סימן פֿון
זײט פֿון דער קאַצעטישער בלוזע ,לעבן נומער ,רױטע ַ
ַ
פּאָליטישע העפֿטלינגען .אײנער אַ ייִ ד פֿון װאַרשע ,דער צװײטער  --אַן אַריער פֿון
האַמבורג .בײדע פֿאַרברענטע אינטערנאַציאָנאַליסטן ,װאָס זיצן שױן לאַנגע יאָרן
הינטער די שטעכלדראָטן פֿאַר דער זעלבער אידעע ,פֿאַר דעם זעלבן בשותּפֿותדיקע
ציל .דער ייִ ד נאָך פֿון פֿאַרמלחמהדיקן פּױלן אינעם לאַגער קאַרטוז-בערעזע ,דער
דרײסיק אינעם קאָנצענטראַציע-לאַגער "זאַקסענהאַוזען".
דײטש  --פֿון פֿיר און ַ
ַ
איצט בײדע אין בוכענװאַלד.
מײנע אײגענע
דאָס האַרץ האָט מיר געצאַפּלט פֿון פֿרײד און האָפֿענונג נישט גלײבנדיק ַ
באַפֿרײט װערן! קענען עסן ברױט! אױ ,ברױט!
ַ
אױערן .װאָס הײסט ,באַלד װעל איך
און נאָך אַ
מאָל  --ברױט! ....ברױט אָן אױפֿהער! אָן אַ סוף ,ביז צעזעצט װערן!....
"מאַטושקאַ ראַסיאַ" ...האָט זיך געריסן פֿון אונדזערע אױסגעהונגערטע,
פֿאַרטריקנטע העלדזלעך דאָס באַקאַנטע ליד פֿון יענע יאָרן ,װאָס איז געװען אונדזער
הימען אױפֿן קינדערבלאָק " .66מאַטושקאַ ראַסיאַ ,איך בענק נאָך דיר שטאַרק....
נאָך דעם רוסישן מענטש ,נאָך דער רוסישער נשמה"....
אַרײן!  --האָט דער אוקראַיִ נער גערעװעט  --אַניט מאַך איך דיך
"האַק! האַק איר ַ
קאַלט!"
דרײ
מײנע כּוחות ,די לעצטע כּוחות פֿון אַ קאַצעטניק ,אַ מוזלמאַן] ,[2נאָך ַ
מיט אַלע ַ
מײן ציטערדיקע ,שװאַכע האַנט פּאַמעלעך
יאָר לאַגערן ,מיט אַ טױטנמאַרש ,האָט זיך ַ
אױפֿגעהױבן מיט דעם שפּיזיקן באַגנעט ,װאָס ער האָט מיך געצװוּנגען צו נעמען און
געשטעלט אין דער פֿרױס נאַקעטן קערפּער.
"האַק!  --האָט װאַניאַ נישט נאָכגעלאָזט  --ה-אַ-ק! אָדער איך קנאַל דיך אַװעק װי אַ
הונט! װי אַ גערמאַניעץ!!!"

מײן
מײן שװאַכע ,ציטערדיקע האַנט האָט אָנגעהױבן נאָך שטאַרקער ציטערן און ַ
ַ
דערבײ האָב איך אַרױסגעלאָזט
ַ
גאַנצער קערפּער האָט זיך געװאָרפֿן װי אין קדחות.
מײן האַנט און מיט אַ גװאַלדיקן
משונהדיקע קולות .מיט אַ מאָל האָט ער אָנגעכאַפּט ַ
אַרײנגעזעצט דעם שפּיזיקן באַגנעט אין איר געשלעכט.
כּוח ַ
מײן פּנים און אַן אימהדיק געשרײ האָט זיך
אַ שטראָם בלוט האָט פֿאַרגאָסן ַ
מײנע אױערן
אַרױסגעריסן פֿון דער פֿרױס מױל .איך בין געפֿאַלן אין חלשות ....צו ַ
זײנע געשרײען:
זענען נאָך דערגאַנגען ַ
"דו פּחדונותדיקער זשידלאַק! בלוט האָסטו? פּישעכץ האָסטו! פּישעכץ! גנױוּװקע
דײן פּרצוף װי אַזױ דו
דײנע זשידאָװסקע אָדערן! ניט ק ַײן בלוט! קוק אָנ ַ
פֿליסט אין ַ
אײך אַלע!"....
זעסט אױס! װאָס זײ האָבן געטאָן מיט דיר ,מיט ַ
װען איך האָב צוריק אױפֿגעמאַכט די אױגן האָט װאַניאַ נאָך אַלץ געהאַקט מיטן
באַגנעט אינעם בױך פֿון דער פֿרױ ,װאָס האָט שױן נישט רעאַגירט .ער האָט געהאַלטן
מײן שװעסטערל
מײן טאַטן! פֿאַר ַ
מײן מאַמען! פֿאַר ַ
אין אײן רופֿן" :אָט האָסטו פֿאַר ַ
גאַלינאַ! פֿאַר אוקראַיִ נע! פֿאַר גאַנץ רוסלאַנד!" ער איז געלעגן אױפֿן אױפֿגעריסענעם
זײן קאָרבם ,װאָס האָט זיך געצױגן פֿון אונטן ביז אַרױף צום האַלדז און
בױך פֿון ַ
געטרונקען דאָס בלוט .אַלץ אַרום איז געװען רױט פֿון בלוט  --דאָס בעט ,די װענט,
דער אוקראַיִ נער....
פֿון אַ צװײטן צימער האָבן זיך געטראָגן קולות פֿון אַ יונג מײדל ,אַ יאָר פֿופֿצן-זעכצן.
דרײ אַנדערע סאָלדאַטן פֿאַרגװאַלדיקט .און גענױ װי די
דאָס האָבן זי נאָר װאָס ַ
מוטער ,האָט אױך די טאָכטער זיך נישט אַנטקעגנגעשטעלט נאָר האָט געשפּרײט די
מײנע הערן ,טוט װאָס איר װילט,
פֿיס און זיך געבעטן פֿאַר איר לעבן" :ביטע ,ביטע ַ
אָבער ביטע ,לאָזט מיך לעבן .איך װיל לעבן"....
אָבער נישט װאַניאַ! װי נאָר ער האָט דערהערט דאָס מײדלשע קול ,איז ער באַלד
זײן פֿאַרבלוטיקטן באַגנעט זיך געװאָלט װאַרפֿן
אַרײן אין צװײטן צימער און מיט ַ
ַ
דרײ סאָלדאַטן האָבן אים פֿאַרשטעלט דעם װעג ,ער זאָל זי נישט
אױפֿן מײדל .די ַ
אַרױסרײסן .װאַניאַ
ַ
בײ אים דעם באַגנעט
דערהרגענען .מיט כּוח האָבן זײ פּראָבירט ַ
האָט אָבער געדראָט און װילד געשריגן:
דײטשקעס,
"גײט קיבעני-מאַטערי!] [3פּראָפֿיטירערס! הורנזין! איך טרען נישט קײן ַ
דײטשן!!! קײן אײנעם
דײטשן דערהרגענען! אַלע ַ
װי איר .איך הרגע זײ! איך װעל אַלע ַ
נישט איבערלאָזן אַ לעבעדיקן ,קײן אײנעם נישט!!! איך װעל מיט זײ טאָן גענױ ,װי זײ
מײן שװעסטערל
מײן מאַמען! מיט ַ
מײן טאַטן! מיט ַ
האָבן מיט אונדז געטאָן! מיט ַ
טײער קלײן שװעסטערל ,װאָס האָבן זײ מיט
מײן ַ
גאַלינאַ .אָ ,גאַלינאַ ,גאַלינושקאַַ ,
דיר געטאָן?  --האָט דער אוקראַיִ נער געקלאָגט -- .איך װעל נקמה נעמען פֿאַר דיר אין
װײבער און קינדער ,אין אַ ל ע".
דײטשן ,אין אַלע זײערע ַ
אַלע ַ
"דו קלײנער פּאָליאַק!"  --האָט ער מיר באַפֿױלן " --קום! אַהער! זאָג איר ,דער
דײטשער הורן-טאָכטער ,אַז איך גײ זי פֿאַרטיק מאַכן! גענױ װי כ'האָב פֿאַרטיק
ַ
געמאַכט איר מאַמזערישן פֿאָטער און איר קורװישע מוטער .אַנאָ ,זאָג איר ,דער
דײטש ,זי זאָל פֿאַרשטײן ,פֿאַר װאָס זי גײט
בליאַדסקער טאָכטער ,אין איר לשון ,אין ַ
שטאַרבן! זי שטאַרבט נישט בחינם! ס'איז אַ תּחות פֿאַר אַ תּחות!!!  --אַן אױג פֿאַר אַן
אױג!!! אָפּגעגעבן ברױט!!!"

דרײ סאָלדאַטן זענען שױן געװען אַװעק אין אַן אַנדער הױז ,פֿון װאַנען
די אַנדערע ַ
װײבער און קינדער....
דײטשע ַ
ס'האָבן זיך געטראָגן יללות און קרעכצן פֿון ַ
דײטשן װאָס דו װילסט,
דײנע ַ
"װאַניאַ ,װאַניושאַ -- ,האָב איך זיך געבעטן  --טו מיט ַ
אָבער מיך לאָז צו רו .איך קאָן מער נישט מיטמאַכן דאָס אַלץ .כ'בין טױט מיד,
געהרגעט .קױם װאָס כ'שלעפּ די געשװאָלענע פֿיס ,פֿון טױטנמאַרש ,פֿון הונגער ....דער
בױך װערט מיך צעזעצט פֿון דער װױסקאָװע ]זע פּױליש _אואָjסקאָוי_:
הײנט דערלאַנגט ....כ'קאָן נישט מער ,כ'מוז ש
'מיליטעריש'[ זופּ ,װאָס דו האָסט מיר ַ
ל אָ פֿ ן"  --און כ'האָב מיך אַראָפּגעלאָזט אױפֿן דיל .װאַניאַ איז איבער מיר געשטאַנען
זײנע שטאָלענע אױגן און ס'האָט זיך מיר
און צו מיר אַראָפּגעקוקט מיט ַ
אױסגעדאַכט ,אַז כ'זע אין זײ טרערן" .װאַניאַ -- ,האָב איך אױסגערופֿן מעשׂה גבור,
בלײב איך און דאָ װעל
זײן שװאַכקײט  --איך מאַך מער נישט מיט! דאָ ַ
אױסנוצנדיק ַ
דײטשן .אַ גוטע נאַכט!"
איך שלאָפֿן! װעסט זיך שױן אַלײן אַן עצה געבן מיט די ַ
אײן!  --האָט ער מיך געדזשיוכעט מיטן שטיװל  --די
"הע ,קלײנער ,שלאָף נישט ַ
מלחמה איז פֿאַר אונדז נאָך נישט פֿאַרענדיקט!"....
פֿונעם גרױסן ראַדיִ אָ-קעסטל ,דאָס אײנציקע װאָס איז פֿאַרבליבן גאַנץ אין דער
חורבֿער װױנונג ,האָט זיך איצט געטראָגן נצחנותדיקע מאַרשמוזיק פֿון ראַדיאָ
מאָסקװע .יעדער פּאָר מינוט האָט דער ספּיקער ]רעדנער[ איבערגעריסן די מוזיק און
זײן פּאַטעטישער
מיט ַ
באַסאָװע ]זע רוסיש _באַסאָװי_ 'בת'[ שטים געמאָלדן װעגן דעם סוף פֿון דער גרױסער
פֿאָטערלענדישער מלחמה ,װעגן דעם גרױסן נצחון פֿון דעם העראָיִ שן סאָװעטישן
זײן העלדישער רױטער אַרמײ איבער דער נאַצישער בעסטיע ,װעגן דעם
פֿאָלק און ַ
יום-הדין װאָס איז אױף זײ ,אױף די אַגרעסאָרן געקומען ,װעגן זײערע
פֿאַרברעכערישע מעשׂים קעגן דער מענטשהײט ....װעגן געפֿונענע בערג מיט שיכלעך
פֿון קינדער ,װאָס די נאַציס האָבן אומגעבראַכט ,פֿאַרגאַזט ,פֿאַרברענט .װעגן עפּעס אַ
זײף געמאַכט פֿון מענטשנפֿעט|ס ....עס האָבן זיך געטראָגן פֿרײלעכע יובֿל-געזאַנגען פֿון
דער מאָסקװער באַפֿעלקערונג אױפֿן רױטן פּלאַץ .די שטים פֿונעם ספּיקער האָט
געהילכט:
"דער רױטער פּלאַץ טאַנצט .מאָסקװע טאַנצט ,דער גאַנצער ראַטן-פֿאַרבאַנד טאַנצט,
גאַנץ אײראָפּע פֿרײט זיך אין אײנעם מיט אונדזער העראָיִ שן פֿאָלק פֿאַר ראַטעװען און
דײטשן דעספּאָט און אַגרעסאָר .די שװאַרצע נאַכט פֿונעם
באַפֿרײען זי פֿונעם ַ
ַ
פֿאַרבײ .קײן בלוט װעט מער נישט פֿאַרגאָסן װערן! נאָר שלום און
ַ
אָקופּאַנט איז
אױפֿבױ פֿון אונדזער סאָציִ אַליסטיש פֿאָטערלאַנד װעט הערשן אױף אונדזער ערד.
אָבער מיט דער גאַנצער פֿרײד װעלן מיר קײן מאָל נישט פֿאַרגעסן און אײביק
געדענקען די מיליאָנען געפֿאַלענע סאָװעטישע העלדן ,אונדזערע זין ,טאַטעס ,ברידער,
שװעסטער און מאַמעס ,װאָס זענען אַזױ העלדיש אומגעקומען"....
"שטײ אױף!  --האָט װאַניאַ מיך אַלץ געדזשיוכעט מיטן שטיװל  --קום אַהער,
הײנט .נאַ ,קריך אױף איר אַרױף!
דײן לעצטע פּאָרציע אױף ַ
זײן ַ
קלײנער! דאָס װעט ַ
און יעבע זי צו אײדער כ'מאַך זי פֿאַרטיק .קוק ,װאָס פֿאַר אַ שײנע בלאָנדע פּיזדאַ.

אַרײנגעכאַפּט ,דו װעסט איר
דרײ פּעץ ַ
ערשט נאָר װאָס געװען אַ בתולה ,בלױז ַ
דערלאַנגען דעם פֿערטן".
דאָס מײדל איז געלעגן נאַקעט און איז גרײט געװען מיט גוטן אױפֿצונעמען אונדזערע
גלוסטונגען ,נאָר מ'זאָל איר דאָס לעבן שענקען .זי האָט פֿאַרשטאַנען ,אַז איך װיל
בײ מיר בעטן:
אַװעק ,אַז כ'װיל דאָס אַלץ נישט מיטמאַכן און זי האָט זיך אָנגעהױבן ַ
בלײבן זי היר ,דיזער ברענגט מיך דאָך אום"  --און
מײן הער ,יונגער הערַ ,
"ביטעַ ,
װײסע אָרעמס ,כ'זאָל אױף איר קומען.
אױסגעשטרעקט צו מיר אירע ַ
װאַניאַ האָט אַרױסגעלאָזט אַ װילד געלעכטער און מיר אַרױפֿגעשטופּט אױפֿן מײדל:
"אַנאָ ,לאָמיר זען ,קלײנער 'זשידלאַק' ,װאָס פֿאַר אַ מאַן דו ביסט!" אָבער איך בין
געװען חרובֿ ,קראַנק ,און דאָס נאָך קײן מאָל נישט געטאָן ,און כ'האָב אים נישט
באַװײזן װאָס ער האָט זיך געװוּנטשן.
ַ
געקאָנט
דאָס מײדל האָט מיך אַרומגענומען אין אירע װײכע ,װאַרעמע אָרעמס און אַ
אײנגעשלאָפֿן-------- ....
גלײך אױף איר ַ
פֿאַרשיכּורטער פֿון איר מײדלישן ריח בין איך ַ
 --------------------------------------------הערות ]רעד[.שרײבט מען אױף ייִ דיש _ליבן זיך_ אָדער_ליובען זיך_ .דער
)1געװײנטלעך ַ
אױסדרוק _מאַכן ליבע_ ,מסתּמאָ איבערגעזעצט פֿון ענגליש ,פֿראַנצױזיש ,אָדער אַן
אַנדער אײראָפּײיִ ש שפּראַך ,זעט אױס פֿרעמד אױף ייִ דיש .תסי האָט דער מחבר
געהאַט סטיליסטישע סיבות פֿאַר נוצן דעם פֿרעמדן אױסדרוק?
_ )2מוזלמאַן_ _/מוזולמאַן_ 'אױסגעמוטשעטע העפֿטלינגען; פֿאַרלױרן דעם חשק
צום לעבן .די ערשטע באַשטימט צום קרעמאַטאָריום] '.נחמן בלומענטאַל_ ,װערטער
און װערטלעך פֿון דער כורבם-טקופֿע_[
אײדי ק יעבעני מאַטערי!" ]אָדער "יעבעניע מאַטערי"[ אָדער דער קורצער נוסח
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"כּ יעבעני מאַטער!" איז נישט מער װי אַ בפֿירוש-שטאַרק סלאַװיש עקװיװאַלענט פֿון
"גײ אין דרערד" מײנען מײנט מען דעם מענטש װאָס איז אַדרעסירט ,נישט די מאַמע.

