
 ָאּפגעגעבן ברױט
' װַײסע רָאזע'אין דעם קַאֿפע , װַארט אױף מיר מָארגן ֿפינעף ַא זײגער נָאך מיטָאג"

 הָאט צו מיר --" װעלן מיר זיך קענען מער ַאדורכשמועסן, אױֿפן קורֿפירסטנדַאם
ַא , ָאֿביֿב-געזָאגט אין זַײן רחֿבותדיקער לָאזשע דער ַאקטיָאר הַאמבורסקי ֿפון ּתל

ָאבער ַא צוֿפרידענער נָאך זַײן דערֿפָאלגרַײכער , ער און אױסגעשעּפטערמיד
דערבַײ הָאט ער צו מיר אױסגעשטרעקט זַײן װַארעמע הַאנט אױף , ֿפָארשטעלונג

. שלום
דעם זעלבן נָאכמיטָאג בין איך . ָאװנט-דָאס איז געװען אין ַא קַאלטן דעצעמבער

נָאך , בערלין-ֿפון מזרח קײן מערֿב" ַארליטש-טשעקּפױנט"ַאריבער די גרענעץ אױף 
." דַײטשער דעמָאקרַאטישער רעּפובליק"מַײן ערשטן אױסלענדישן טורנע אין דער 

, בערלין מיט ַא סך מוט-איצט הָאב איך געשּפַאנט איבער די ברײטע גַאסן ֿפון מערֿב
 ַאלע מַײנע נָאך, גלײבן און הָאֿפענונג אין מַײן צוקונֿפט װי ַא ּפַאנטָאמימיקער

װּו די קריטיק און דָאס ּפובליקום , דַײטשלַאנד-געלונגענע ֿפָארשטעלונגען אין מזרח
. הָאבן מיר ַאזױ װַארעם אױֿפגענומען און געלױבט

און איך , ברײטע זױבערע גַאסן הָאבן מיר צוגעגעבן נָאך מער מוט, די בַאלױכטענע
ע און הױך בַארעדעװדיקע הָאב װי געשװעבט צװישן די עלעגַאנט געקלײדעט

ַאזױ װי ַא , װָאס הָאבן אױסגעזען װי ַאקטיָארן אױף ַא גיגַאנטישער בינע, דורכגײערס
די ּפנימער ֿפון די מענטשן . געניַאלער רעזשיסָאר װָאלט דָאס ַאלץ אױסגערעזשיסירט

ַאז , כטהָאט זיך מיר אױסגעדַא'זענען געשװינד ֿפַארבַײגעלָאֿפן ֿפַאר מַײנע אױגן און ס
שײנע ּפנימער זענען . ַאלץ לַאכט צו מיר און נעמט ָאנטײל אין מַײנע געהױבענע געֿפילן

טוֿבדיק -װָאס זענען געװען ַאזױ יום, בַאזונדערש בַײ די ֿפרױען, דָאס געװען
און זײערע שטַארקע ּפַארֿפומען הָאבן מיר ממש ֿפַארשיּכורט מיט , אױסגעּפוצט

יצט מיט יעדער איך װָאלט מיר א(גלוסט 
בין איך , ֿפַארהיּפנָאטיזירט; ]1)[אײנער ֿפון זײ ַאװעקגעלײגט און געמַאכט ליבע

. געגַאנגען ָאן ַא ציל און זיך געֿפילט װי אײנער ֿפון זײ
בין איך ַארַײן אין דעם גרױסן און , ֿפַאר ֿפינעף ַא זײגער, צו מָארגנס נָאך מיטָאג

ַאזױ װי דער , אױֿפן קורֿפירסטנדַאם" װַײסע רָאזע "עלעגַאנט בַאלױכטענעם קַאֿפע
מענטשן זענען . ָאֿביֿב הָאט מיר געהַאט ָאנגעזָאגט-ַאקטיָאר הַאמבורסקי ֿפון ּתל

ֿפַארּפוצט מיט גָאלדענע ּפָאמּפעזע , װַײס געֿפַארבטע טישלעך, געזעסן בַײ קלײנע רונדע
װָאס הָאבן ַאזױ , ן סטילשטרַײֿפן ֿפון עּפעס ַאן ַאלטדַײטשן נָאסטַאלגיש

װעלכע הָאבן , קָאנטרַאסטירט מיט די דרױסנדיקע ֿפירקַאנטיקע מָאדערנע געבַײדעס
ַא סענטימענטַאלער שלַאגער . זיך געצױגן און געהױבן העט װַײט ביז צו די װָאלקנס

 זײ הָאבן געמיטלעך. ֿפון ַא גרַאמָאֿפָאן הָאט שטיל בַאגלײט די געסט ַארום די טישלעך
ַאזױ װי יָארן , געטרונקען זײערע געטרַאנקען אױֿפן ַאמָאליקן בערלינער שטײגער

 געבליבן שטײן אױֿפן ָארט זינט יענע --נָאר ֿפַארשטײנט געװָארן , װָאלטן נישט ֿפַארבַײ
.... גוטע צַײטן

. נישט װַײט ֿפון ַארַײנגַאנג הָאב איך בַאמערקט ַא ֿפרַײ טישל און זיך ַאװעקגעזעצט
סַײ , אױסשניטן סַײ מַײנע אײגענע-הָאב ַארױסגענומען ֿפון מַײן ַאקטנטַאש צַײטונג'כ

נישט געװען װָאס זיך צו . ּכדי זײ צו ֿפַארגלַײכן, די װָאס הַאמבורסקי הָאט מיר געגעבן



ֿפון בײדע זַײטן בערלינער מױער הָאט מען געזונגען שֿבחים ֿפַאר די צװײ . בַאקלָאגן
. סיִידישע קינסטלער

איך הָאב אױֿפגעהױבן " ?ביטע, יַא: "ּפלוצעם הָאב איך דערהערט ַא העֿפלעכע שטים
מיט צװײ גרױסע , ַא שמײכלדיקן, דעם קָאּפ און געזען ֿפַאר מיר שטײן דעם קעלנער

ַאן אומהײמלעכער . טיף ַארַײנגעזעצט אונטער זַײן נידעריקן שטערן, שטָאלענע אױגן
ַאז , בין געװָארן ַאזױ איבעררַאשט ֿפון ָאט די אױגן'כ. רּפערציטער איז ַאדורך מַײן קע

הָאב נישט געקָאנט ַארױסברענגען קײן 'כ
הָאט 'ס. די אױגן מַײנע זענען װי צוגעשמידט געװָארן צו זַײנע. װָארט ֿפון מַײן מױל
הָאב קױם ַארױסגעברַאכט אױף 'אײדער כ, װי ַאן אײביקײט, גענומען ַא לַאנגע רגע

..." טײ: " ליּפן דָאס װָארטמַײנע
? מיט ציטרָאנע ָאדער מיט מילך--
כָאטש טײ מיט מילך הָאב ,  הָאב איך אױטָאמַאטיש נָאכגעזָאגט--מיט מילך --

. איך אין מַײן לעבן נישט געטרונקען
דער קעלנער הָאט זיך נָאך ַא מָאל טיף ֿפַארנײגט אױֿפן קעלנערישן אױֿפן און איז 

. ַאװעק
. װי נישט געװײנלעך, הָאט מַײן מוח ָאנגעהױבן גיך צו ַארבעטן! איך קען די אױגן, אױ

? אֿפשר אין ַא ֿפרִיערדיקן גילגול? װּו? ָאבער װען! איך הָאב די אױגן שױן ַא מָאל געזען
און ! קען די אױגן'ַאז כ, און דָאך בין איך זיכער. גלײב ָאבער נישט אין קײן גילגולים'כ

הָאב 'כ. אױגן קָאנען ַא מָאל ֿפַארֿפירן. עס דַאכט זיך מיר בלױז אױס, נײן !נָאך װי
אױֿפן נישט -הָאב מיך בשום'ָאבער כ, אױסשניטן-געּפרּוװט לײענען װַײטער די צַײטונג

אֿפשר איז דָאס עּפעס . ַא שטַארקער אומרו איז מיר בַאֿפַאלן. געקָאנט קָאנצענטרירן
ַאלץ איז דָאך מעגלעך אין אונדזער ? ֿפונעם לַאגער? טצַײ-ַא נַאצי ֿפון דער מלחמה

.... כָאטש עס זענען שױן ֿפַארבַײ צװַאנציק יָאר נָאך דעם ַאלעם, װעלט
ֿפלעג דָאך 'כ. איך װָאלט ַאזַא אײנעם אין לעבן נישט דערקענט! קָאן נישט זַײן'ס, נײן

צוליב , נָאר ּפשוט, ותנישט מחמת צני. זײ קײן מָאל אין די אױגן נישט ַארַײנקוקן
װי זײ װָאלטן בּכלל , ּתמיד ֿפלעג איך ַאװעקדרײען דעם קָאּפ ֿפון זײ. מורא און ּפחד

װען איך הָאב זיך געבעטן בַײ דעם , ַאחוץ אין אײן ֿפַאל. נישט עקסיסטירט ֿפַאר מיר
שט און טַאקע דורך ַא נס מיך ני.... קָאמענדַאנט ער זָאל מיר נישט דערשיסן-לַאגער

.... דערֿפַאר ָאבער הָאט ער גלַײך אױף מַײן ָארט צװײ ַאנדערע דערשָאסן. דערשָאסן
, זָאל דָאס נישט זען'כ, ָאבער אֿפילו אין יענעם ֿפַאל הָאב איך ַאװעקגעדרײט דעם קָאּפ

און געבליבן בין , װָאלט אין גַאנצן נישט ּפַאסירט'װי ס
װָאס איך הָאב מיר אױֿפגעבױט אין מַײן , עאיך אין מַײן אײגן ֿפַאנטַאסטיש װעלטעל

ַא װעלטעלע װָאס הָאט גָארנישט געהַאט צו טָאן מיט דער , קינדערישער ֿפַאנטַאזיע
מַײן בידנער קערּפער הָאט זיך טַאקע געֿפונען אינעם , אמת. װירקלעכקײט

, ערגעץ װַײט, העט, ָאבער מַײן נשמה הָאט געשװעבט העט, לַאגער-קָאנצענטרַאציע
. אין ַא װעלט װּו מע קען עסן ברױט צו דער זַאט, אין ַא גַאנץ ַאנדערער װעלט

הָאב איך , און װען דָאס ַאװעקדרײען דעם קָאּפ הָאט מיך געקָאנט דָאס לעבן קָאסטן
.  געזען און נישט געזען--ּפשוט ֿפַארמַאכט די אױגן 

דעם דריטן טָאג זַײענדיק . זשָאיעריקער אי-גָאר ַאנדערש הָאט געהַאנדלט דער נַײנצן
ַאז קײן לעבעדיקע װעלן מיר ֿפון דַאנען סַײ װי סַײ , אין לַאגער הָאט ער ֿפַארשטַאנען



װי לַאנג מיר טױגן נָאך ֿפַאר , די דַײטשן װעלן אונדז דָא ַאזױ לַאנג הַאלטן. נישט ַארױס
 ַא --ו זַײן טַאטן  הָאט דער יונגער סטודענט געזָאגט צ--אױב ַאזױ . "זײער ַארבעט

 און ער איז ַארױף אױף די --!" איך װעל ֿפַאר זײ נישט ַארבעטן! מּכה די דַײטשן
. עלעקטרישע דרָאטן

די צרה איז ָאבער געװען װָאס די .... דער נצחון הָאט טַאקע געהערט דעם יונגן איזשָא
ַא ,  װָאס הײסט--, דַײטשן זענען ַאזױ אױֿפגעקָאכט געװָארן ֿפון דער יִידישער חוצּפה

ַאלײן אומברענגען און דערבַײ צעשטערט די ] דערװעגט זיך[יִיד הָאט געװַאגט זיך 
,  ַאז זײ הָאבן גלַײך אױֿפן ּפלַאץ דערשָאסן ֿפינעף העֿפטלינגען--! ?עלעקטרישע דרָאטן

דערשיסן זײ , נָאך אײן סַאבָאטַאזש: "און געװָארנט, צװישן זײ אױך איזשָאס ֿפָאטער
זינט דעמָאלט הָאט שױן קײנער מער נישט געװַאגט !" נָאר צװַאנציק, ישט ֿפינעףנ
.... צו גײן אױף די עלעקטרישע דרָאטן] דערװעגט זיך[

מישנדיק ּפנימער און געשעענישען , איך בין ַאזױ ֿפַארכַאּפט געװען אין מַײנע מחשֿבות
װי דער קעלנער הָאט מיר , מערקטהָאב נישט בַא'ַאז כ, ֿפון מַײנע ֿפַארגַאנגענע יָארן

געברַאכט די בַאשטעלטע 
." ביטע שען"הָאב נָאר דערהערט דָאס װָארט 'כ. טײ מיט מילך

װָאס , דער קעלנער.  הָאבן מַײנע ליּפן מיט ַא מָאל ַא שעּפטשע געטָאן--!" װַאניַא"
מיך , עבןהָאט זיך הַאסטיק ַא דרײ אױס געג, הָאט שױן געהַאלטן בַײם ַאװעקגײן

דער ָאטעם הָאט זיך אין מיר . ַאדורכגעשּפיזט מיט די צװײ שטָאלענע אױגן זַײנע
הָאב דערֿפילט ַא שטָאך אין הַארצן און ַא קַאלטער שװײס הָאט מיך 'כ. ָאּפגעשטעלט

בין 'ָאבער כ, הָאב געװָאלט אױֿפשטײן און ַאנטלױֿפן'כ. בַאגָאסן ֿפון קָאּפ ביז די ֿפיס
. װי צוגעשמידט צו מַײן זיצּפלַאץ, כטיקגעװען אוממַא

הָאב 'זעט אױס ַאז כ. הָאבן מַײנע ליּפן װַײטער געשעּפטשעט!...." װַאניושַא! װַאניַא"
, נָאר הױך אױֿפן ּכל גערוֿפן, הָאט זיך מיר אױסגעדַאכט'װי ס, נישט ַאזױ געשעּפטשעט

.  אומגעקוקטהָאבן זיך מיט ַא מָאל, בַײ די טישלעך, װַײל ַאלע ַארום
ַאריבערגעבױגן זַײן , דער קעלנער הָאט ַא שּפַאן געטָאן צו מיר מיט ֿפעסטע טריט

מיט ַא שװערן ַאקצטענט ַא ֿפרעג , און שטיל, ַאטלעטיש געשטעל איבערן טישל
: געטָאן
-- " ?װָא קענען זי מיך] אױס[ַאוס ? מַײן הער, װַאס מעכטען זי"
דערקענסט ? דערקענסטו מיך נישט: הָאב איך אױסגעשריגן --! װַאניושַא! װַאניַא--

דעם ַאכטן מַײ ֿפינעף און ? דעם קלײנעם זשידלַאק? נישט דעם קלײנעם ּפָאליַאק
!!! דו הָאסט דָאך מיך בַאֿפרַײט, ֿפערציק

גענױ װי , װילדע אױגן, איצט הָאט ער אין מיר ַארַײנגעקוקט מיט זַײנע שטָאלענע
הָאט , װַאניַא, װען ער, אין טָאג ֿפון מַײן בַאֿפרַײונג, ער נַאכטדעמָאלט אין יענ

. ָאנגעצילט אין מַײנע אױגן, געהַאלטן אױסגעשטרעקט זַײן געװער
ָאט װעט ַא בליץ טָאן -ָאט. די שװַארצע לוֿפע ֿפונעם ּפיסטױל הָאט אימהדיק געדרָאט

יט ׂשנאה הָאבן געבליצט מיט ַא זַײנע אױגן ֿפול מ.... ַא רױט ֿפַײערל און אױס מיט מיר
: דָאס מױל זַײנס הָאט געּפינעט מיט קולות. משונהדיקער װילדקײט

הַאק איר !.... הַאק? הָאסט מורא נקמה צו נעמען! דו ּפחדונותדיקער זשידלָאק"
!!" ַא ניט מַאך איך דיך ֿפַארטיק! הַאק!.... ַארַײן אין איר גערמַאנסקע ּפיזדע



עט אין מיטן חרוֿב געמַאכטן עלעגַאנטן שלָאֿפצימער איז געלעגן ַא אױף ַא ברײט ב
די אױגן . יונגע נַאקעטע דַײטשקע מיט געשּפרײטע ֿפיס און געקרעכצט ֿפון װײטיק

- צעֿפליקט אױף שטיק--דָאס רָאזעװע זַײדן נַאכטהעמד , אירע משוגע ֿפַארגלָאצט
אײנער , ֿפַארגװַאלדיקט, ױטַארמײערסר, נָאר װָאס הָאבן זי דרַײ סָאלדַאטן. שטיקלעך

אירע הענט הָאבן זיך געקלַאמערט מיט ַא גװַאלדיקן ּכוח אין די . נָאכן ַאנדערן
. װי זי װָאלט זײ געװָאלט בַאשיצן, קַײלעכדיקע װַײסע בריסט

די אימהדיקע לוֿפע ֿפונעם ּפיסטױל הָאט זיך נָאך מער דערנענטערט צו מַײנע 
גוף הָאט זיך נָאך ] 2"[מוזולמַאנישער"מַײן אױסגעדַארטער . גןאיבערגעשרָאקענע אױ

ַא שיטערע צואה הָאט . מער אַײנגעשרומּפן און איז ֿפַארגליװערט געװָארן ֿפון שרעק
נָאר דער . זיך מיר ַארױסגעגליטשט אין מַײנע ָאּפגעריסענע קַאצעטישע הױזן ַארַײן

װָאס .... ַא מוח ָאן ַא קערּפער. ַארבעטמוח הָאט איצט בַײ מיר קלָאר און געשװינד גע
װַײל די איבעריקע טײל איז שױן , נָאר ַא קלײן טײלעכל זַײנער" ,דער מוח "--זָאג איך 

ָאט דָאס טײלעכל ֿפון מַײן מוח ֿפלעגט ּתמיד ַארבעטן .... ֿפון לַאנג געװען ָאּפגעשטָארבן
.... די לַאגערןבַײ די גרעסטע סּכנות אין די לַאגערן און נָאך ֿפַאר 

 הָאב --!" דו הָאסט דָאך מיך בַאֿפרַײט!!! װַאניַא, טו דָאס נישט!!! טו דָאס נישט"
די צונג , די ליּפן מַײנע זענען ָאבער געװען ֿפַארגליװערט. איך ּפרָאבירט צו שרַײען

-הרף. אױֿפן נישט געקָאנט ַארױסברענגען קײן װָארט-הָאב בשום'און כ, ֿפַארשטײנט
דיקע בילדער ֿפון ַאדורכגעלעבטע סּכנות הָאבן מיר ָאנגעהױבן ֿפַארבַײלױֿפן װי 'עין

ָאט רַײס איך מיך ַארױס ֿפון ַא זיכערן טױט מיט ַא שּפרונג צװישן ַא דַײטש . שָאטנס
 און ַא ּפױלישן ּפָאליציַאנט בעת

אין װַאלד  ָאט לױף איך מיט ַא זיגזַאגישן געלױף.... 42דער ערשטער ַאקציע זומער 
דער טַאטע גיט מיך .... און עס טרעֿפט מיך נישט די קױל ֿפון ַא ּפױלישן ּפַארטיזַאנער

.... ַא צי בַײם ַארבל בשעת ַאדורכגײן דעם טױער ֿפון לַאגער אױף דער יערָאזַאלימסקע
ַאז קײן , מיר הָאבן זיך דעמָאלט ַאזױ שטַארק אַײנגעקלַאמערט אײנער אין צװײטן

זַײן . סַײדן דער טױט, ױף דער װעלט װָאלט אונדז נישט געקָאנט צעשײדןשום ּכוח א
װַײל ַאלע קלײנע יִינגלעך הָאט מען גלַײך , צי בַײם ַארבל הָאט מיך גערַאטעװעט

װי מען הָאט ] 'בערגל_ 'גָארקַא_זע ּפױליש "[,כױָאװע גורקע"דערשָאסן אױף דער 
און ָאט שטעל .... ט דערשָאסן די מענטשןװּו מען הָא, גערוֿפן דָאס בערגל לעבן לַאגער

, העכער, ּכדי אױסצוזען גרעסער, איך זיך אױף די שּפיץ ֿפינגער בשעת די סעלעקציעס
.... קָאמַאנדָא-װַײל די קלײנע הָאט מען גלַײך ָאּפגעטרַאנסּפָארטירט צום הימל

ּכדי אױסצוזען , עךאון דָאס קנַײּפן זיך אין מַײנע אױסגעסָאכעטע און בלַאסע בעקל, נו
די נישט , װַײל די שװַאכע" ,דריטן רַײך"סֿפײִיק ֿפַאר דעם |ַארבעט, געזונט, רױטלעך

ָאט ֿפַאל איך ַא טױטער בעת ַאן .... ַארבעטסֿפײִיקע שיקט מען צום דערשיסן
נָאך ַא . אין דער לעצטער סעקונדע אײדער די קױל הָאט מיך געטרָאֿפן, עקזעקוציע

צי איך , ר קָאלבע ֿפון דער ביקס און ַא זעץ מיטן סָאלדַאטסקע שטיװלדזשוכע מיט דע
נָאר בַאגרָאבן ! בין שױן ֿפון לַאנג ַא טױטער'כ! קײן סימן ֿפון לעבן! נײן.... לעב נָאך

. הָאב איך מיך נישט געלָאזט
װי , צו דער גרױסער איבעררַאשונג ֿפון די קַאצעטניקעס הָאב איך מיך אױֿפגעהױבן

. געכַאּפט די הױזן און צוריקגעלָאֿפן אין בַארַאק ַארַײן, ָאלט גָארנישט ּפַאסירטװ'ס



 --! טו דָאס נישט.... "המתימניק-דער ּתחית: ֿפון דעמָאלט ָאן הָאט מען מיך גערוֿפן
 לָאז מיך --מַײן אױסלײזער , בַײ מַײן בַאֿפרַײער, הָאב איך זיך געבעטן בַײ װַאניַאן

איז 'ס! בןװיל לע'כ! לעבן
דו קעמֿפסט דָאך קעגן די ! דו ביסט דָאך ַא רױטַארמײער! דָאך שױן אױס מלחמה

!...." ֿפַאר ַא ֿפרַײ לעבן! נַאציס ֿפַאר ַא ֿפרַײער װעלט
ֿפַאר ַא ֿפרַײע װעלט און ַא ֿפרַײ לעבן קעמֿפט די הערָאִישע סָאװעטישע רױטע ַארמײ "

הַײנט הָאט די .... קעגן דער נַאצישער ּפעסט, טַאליןאונטער דער ָאנֿפירונג ֿפון חֿבר ס
אױס ! אױס מלחמות! אײרָאּפע װערט בַאֿפרַײט. רױטע ַארמײ ֿפַארנומען ברעסלַאװ

אין קורצן װעט , קינדער העֿפטלינגען! אױס הונגער און טױט! לַאגערן-קָאנצענטרַאציע
דער . װַארט גַאנץ אײרָאּפעדער! ַא נַײע צוקונֿפט דערװַארט אַײך! איר בַאֿפרַײט װערן
לעבן זָאלן די הערָאִישע ! לעבן זָאל די העלדישע רױטע ַארמײ! גַאנצער מענטשהײט

!" לעבן זָאל דער חֿבר סטַאלין! ֿפַארבַאנד-קעמֿפנדיקע ֿפעלקער ֿפונעם רַאטן
 דער 1945ַאזױ הָאט צו אונדז גערעדט אין די ערשטע טעג ֿפון חודש ֿפעברוַאר 

 אינעם קָאנצענטרַאציע לַאגער 66ציקער קַאּפָא אין קינדערבלָאק ברײטּפלײ
ַא הױכער און , ַא דַארער, לעבן אים איז געשטַאנען ַא צװײטער קַאּפָא. בוכענװַאלד

בײדע הָאבן זײ געטרָאגן אױף דער לינקער . הָאט צוגעשָאקלט גוטמוטיק מיטן קָאּפ
 ַא סימן ֿפון --רױטע דרַײעקן , לעבן נומער, זַײט ֿפון דער קַאצעטישער בלוזע

 ַאן ַאריער ֿפון --דער צװײטער , אײנער ַא יִיד ֿפון װַארשע. ּפָאליטישע העֿפטלינגען
װָאס זיצן שױן לַאנגע יָארן , בײדע ֿפַארברענטע אינטערנַאציָאנַאליסטן. הַאמבורג

ֿפותדיקע ֿפַאר דעם זעלבן בשוּת, הינטער די שטעכלדרָאטן ֿפַאר דער זעלבער אידעע
דער , בערעזע-דער יִיד נָאך ֿפון ֿפַארמלחמהדיקן ּפױלן אינעם לַאגער קַארטוז. ציל

." זַאקסענהַאוזען"לַאגער - ֿפון ֿפיר און דרַײסיק אינעם קָאנצענטרַאציע--דַײטש 
. איצט בײדע אין בוכענװַאלד

בנדיק מַײנע אײגענע דָאס הַארץ הָאט מיר געצַאּפלט ֿפון ֿפרײד און הָאֿפענונג נישט גלײ
! ברױט, אױ! קענען עסן ברױט! בַאלד װעל איך בַאֿפרַײט װערן, װָאס הײסט. אױערן

און נָאך ַא 
!.... ביז צעזעצט װערן, ָאן ַא סוף! ברױט ָאן אױֿפהער!....  ברױט--מָאל 

, הָאט זיך געריסן ֿפון אונדזערע אױסגעהונגערטע"... מַאטושקַא רַאסיַא"
װָאס איז געװען אונדזער , טע העלדזלעך דָאס בַאקַאנטע ליד ֿפון יענע יָארןֿפַארטריקנ

.... איך בענק נָאך דיר שטַארק, מַאטושקַא רַאסיַא. "66הימען אױֿפן קינדערבלָאק 
...." נָאך דער רוסישער נשמה, נָאך דעם רוסישן מענטש

ַאניט מַאך איך דיך  --  הָאט דער אוקרַאִינער גערעװעט--! הַאק איר ַארַײן! הַאק"
!" קַאלט

נָאך דרַײ , ]2[ַא מוזלמַאן, די לעצטע ּכוחות ֿפון ַא קַאצעטניק, מיט ַאלע מַײנע ּכוחות
שװַאכע הַאנט ּפַאמעלעך , הָאט זיך מַײן ציטערדיקע, מיט ַא טױטנמַארש, יָאר לַאגערן

נגען צו נעמען און װָאס ער הָאט מיך געצװּו, אױֿפגעהױבן מיט דעם שּפיזיקן בַאגנעט
. געשטעלט אין דער ֿפרױס נַאקעטן קערּפער

ָאדער איך קנַאל דיך ַאװעק װי ַא ! ק-ַא- ה-- הָאט װַאניַא נישט נָאכגעלָאזט --! הַאק"
!!!" װי ַא גערמַאניעץ! הונט



ציטערדיקע הַאנט הָאט ָאנגעהױבן נָאך שטַארקער ציטערן און מַײן , מַײן שװַאכע
דערבַײ הָאב איך ַארױסגעלָאזט . ּפער הָאט זיך געװָארֿפן װי אין קדחותגַאנצער קער

מיט ַא מָאל הָאט ער ָאנגעכַאּפט מַײן הַאנט און מיט ַא גװַאלדיקן . משונהדיקע קולות
. ּכוח ַארַײנגעזעצט דעם שּפיזיקן בַאגנעט אין איר געשלעכט

אימהדיק געשרײ הָאט זיך  ַא שטרָאם בלוט הָאט ֿפַארגָאסן מַײן ּפנים און ַאן
צו מַײנע אױערן .... איך בין געֿפַאלן אין חלשות. ַארױסגעריסן ֿפון דער ֿפרױס מױל

: זענען נָאך דערגַאנגען זַײנע געשרײען
גנױּוװקע ! ּפישעכץ! ּפישעכץ הָאסטו? בלוט הָאסטו! דו ּפחדונותדיקער זשידלַאק"

קוק ָאנ דַײן ּפרצוף װי ַאזױ דו ! ַײן בלוטניט ק! ֿפליסט אין דַײנע זשידָאװסקע ָאדערן
!...." מיט אַײך ַאלע, װָאס זײ הָאבן געטָאן מיט דיר! זעסט אױס

װען איך הָאב צוריק אױֿפגעמַאכט די אױגן הָאט װַאניַא נָאך ַאלץ געהַאקט מיטן 
 ער הָאט געהַאלטן. װָאס הָאט שױן נישט רעַאגירט, בַאגנעט אינעם בױך ֿפון דער ֿפרױ

ֿפַאר מַײן שװעסטערל ! ֿפַאר מַײן טַאטן! ָאט הָאסטו ֿפַאר מַײן מַאמען: "אין אײן רוֿפן
ער איז געלעגן אױֿפן אױֿפגעריסענעם !" ֿפַאר גַאנץ רוסלַאנד! ֿפַאר אוקרַאִינע! גַאלינַא

װָאס הָאט זיך געצױגן ֿפון אונטן ביז ַארױף צום הַאלדז און , בױך ֿפון זַײן קָארבם
, די װענט,  דָאס בעט--ַאלץ ַארום איז געװען רױט ֿפון בלוט . ען דָאס בלוטגעטרונק

.... דער אוקרַאִינער
. זעכצן-ַא יָאר ֿפוֿפצן, ֿפון ַא צװײטן צימער הָאבן זיך געטרָאגן קולות ֿפון ַא יונג מײדל
י און גענױ װי ד. דָאס הָאבן זי נָאר װָאס דרַײ ַאנדערע סָאלדַאטן ֿפַארגװַאלדיקט

הָאט אױך די טָאכטער זיך נישט ַאנטקעגנגעשטעלט נָאר הָאט געשּפרײט די , מוטער
, טוט װָאס איר װילט, ביטע מַײנע הערן, ביטע: "ֿפיס און זיך געבעטן ֿפַאר איר לעבן

...." איך װיל לעבן. לָאזט מיך לעבן, ָאבער ביטע
איז ער בַאלד , שע קולװי נָאר ער הָאט דערהערט דָאס מײדל! ָאבער נישט װַאניַא

ַארַײן אין צװײטן צימער און מיט זַײן ֿפַארבלוטיקטן בַאגנעט זיך געװָאלט װַארֿפן 
ער זָאל זי נישט , די דרַײ סָאלדַאטן הָאבן אים ֿפַארשטעלט דעם װעג. אױֿפן מײדל
װַאניַא . מיט ּכוח הָאבן זײ ּפרָאבירט בַײ אים דעם בַאגנעט ַארױסרַײסן. דערהרגענען

: ָאט ָאבער געדרָאט און װילד געשריגןה
, איך טרען נישט קײן דַײטשקעס! הורנזין! ּפרָאֿפיטירערס] 3![מַאטערי-גײט קיבעני"

קײן אײנעם !!! ַאלע דַײטשן! איך װעל ַאלע דַײטשן דערהרגענען! איך הרגע זײ. װי איר
װי זײ , ָאן גענױאיך װעל מיט זײ ט!!! קײן אײנעם נישט, נישט איבערלָאזן ַא לעבעדיקן

מיט מַײן שװעסטערל ! מיט מַײן מַאמען! מיט מַײן טַאטן! הָאבן מיט אונדז געטָאן
װָאס הָאבן זײ מיט , מַײן טַײער קלײן שװעסטערל, גַאלינושקַא, גַאלינַא, ָא. גַאלינַא

 איך װעל נקמה נעמען ֿפַאר דיר אין --.  הָאט דער אוקרַאִינער געקלָאגט--? דיר געטָאן
." אין ַא ל ע, אין ַאלע זײערע װַײבער און קינדער, לע דַײטשןַא
דער , זָאג איר! ַאהער! קום "-- הָאט ער מיר בַאֿפױלן --!" דו קלײנער ּפָאליַאק"

הָאב ֿפַארטיק 'גענױ װי כ! ַאז איך גײ זי ֿפַארטיק מַאכן, טָאכטער-דַײטשער הורן
דער , זָאג איר, ַאנָא. ישע מוטערגעמַאכט איר מַאמזערישן ֿפָאטער און איר קורװ

ֿפַאר װָאס זי גײט , זי זָאל ֿפַארשטײן, אין דַײטש, אין איר לשון, בליַאדסקער טָאכטער
 ַאן אױג ֿפַאר ַאן --!!! איז ַא ּתחות ֿפַאר ַא ּתחות'ס! זי שטַארבט נישט בחינם! שטַארבן

!!!" ָאּפגעגעבן ברױט!!! אױג



ֿפון װַאנען , ענען שױן געװען ַאװעק אין ַאן ַאנדער הױזדי ַאנדערע דרַײ סָאלדַאטן ז
.... הָאבן זיך געטרָאגן יללות און קרעכצן ֿפון דַײטשע װַײבער און קינדער'ס
,  טו מיט דַײנע דַײטשן װָאס דו װילסט-- הָאב איך זיך געבעטן --, װַאניושַא, װַאניַא"

, בין טױט מיד'כ. ן דָאס ַאלץאיך קָאן מער נישט מיטמַאכ. ָאבער מיך לָאז צו רו
דער .... ֿפון הונגער, ֿפון טױטנמַארש, שלעּפ די געשװָאלענע ֿפיס'קױם װָאס כ. געהרגעט

: _סקָאויjאוָא_זע ּפױליש [בױך װערט מיך צעזעצט ֿפון דער װױסקָאװע 
 מוז ש'כ, קָאן נישט מער'כ.... װָאס דו הָאסט מיר הַײנט דערלַאנגט, זוּפ] 'מיליטעריש'

װַאניַא איז איבער מיר געשטַאנען . הָאב מיך ַארָאּפגעלָאזט אױֿפן דיל' און כ--" ל ָא ֿפ ן
הָאט זיך מיר 'און צו מיר ַארָאּפגעקוקט מיט זַײנע שטָאלענע אױגן און ס

,  הָאב איך אױסגערוֿפן מעׂשה גבור--, װַאניַא. "זע אין זײ טרערן'ַאז כ, אױסגעדַאכט
דָא בלַײב איך און דָא װעל !  איך מַאך מער נישט מיט--קײט אױסנוצנדיק זַײן שװַאכ

!" ַא גוטע נַאכט. װעסט זיך שױן ַאלײן ַאן עצה געבן מיט די דַײטשן! איך שלָאֿפן
 די -- הָאט ער מיך געדזשיוכעט מיטן שטיװל --! שלָאף נישט אַײן, קלײנער, הע"

 !"....מלחמה איז ֿפַאר אונדז נָאך נישט ֿפַארענדיקט
דָאס אײנציקע װָאס איז ֿפַארבליבן גַאנץ אין דער , קעסטל-ֿפונעם גרױסן רַאדִיָא

הָאט זיך איצט געטרָאגן נצחנותדיקע מַארשמוזיק ֿפון רַאדיָא , חורֿבער װױנונג
איבערגעריסן די מוזיק און ] רעדנער[יעדער ּפָאר מינוט הָאט דער סּפיקער . מָאסקװע

 מיט זַײן ּפַאטעטישער
שטים געמָאלדן װעגן דעם סוף ֿפון דער גרױסער ] 'בת_ 'בַאסָאװי_זע רוסיש [סָאװע בַא

װעגן דעם גרױסן נצחון ֿפון דעם הערָאִישן סָאװעטישן , ֿפָאטערלענדישער מלחמה
װעגן דעם , ֿפָאלק און זַײן העלדישער רױטער ַארמײ איבער דער נַאצישער בעסטיע

װעגן זײערע , ַאגרעסָארן געקומעןאױף די , הדין װָאס איז אױף זײ-יום
װעגן געֿפונענע בערג מיט שיכלעך .... ֿפַארברעכערישע מעׂשים קעגן דער מענטשהײט

װעגן עּפעס ַא . ֿפַארברענט, ֿפַארגַאזט, װָאס די נַאציס הָאבן אומגעברַאכט, ֿפון קינדער
געזַאנגען ֿפון -יוֿבלעס הָאבן זיך געטרָאגן ֿפרײלעכע .... ס|זײף געמַאכט ֿפון מענטשנֿפעט

די שטים ֿפונעם סּפיקער הָאט . דער מָאסקװער בַאֿפעלקערונג אױֿפן רױטן ּפלַאץ
: געהילכט

, ֿפַארבַאנד טַאנצט-דער גַאנצער רַאטן, מָאסקװע טַאנצט. דער רױטער ּפלַאץ טַאנצט"
ַאטעװען און גַאנץ אײרָאּפע ֿפרײט זיך אין אײנעם מיט אונדזער הערָאִישן ֿפָאלק ֿפַאר ר

די שװַארצע נַאכט ֿפונעם . בַאֿפרַײען זי ֿפונעם דַײטשן דעסּפָאט און ַאגרעסָאר
נָאר שלום און ! קײן בלוט װעט מער נישט ֿפַארגָאסן װערן. ָאקוּפַאנט איז ֿפַארבַײ

. אױֿפבױ ֿפון אונדזער סָאצִיַאליסטיש ֿפָאטערלַאנד װעט הערשן אױף אונדזער ערד
ַאנצער ֿפרײד װעלן מיר קײן מָאל נישט ֿפַארגעסן און אײביק ָאבער מיט דער ג

, ברידער, טַאטעס, אונדזערע זין, געדענקען די מיליָאנען געֿפַאלענע סָאװעטישע העלדן
...." װָאס זענען ַאזױ העלדיש אומגעקומען, שװעסטער און מַאמעס

, קום ַאהער --  הָאט װַאניַא מיך ַאלץ געדזשיוכעט מיטן שטיװל--! שטײ אױף"
! קריך אױף איר ַארױף, נַא. דָאס װעט זַײן דַײן לעצטע ּפָארציע אױף הַײנט! קלײנער

. װָאס ֿפַאר ַא שײנע בלָאנדע ּפיזדַא, קוק. מַאך זי ֿפַארטיק'און יעבע זי צו אײדער כ



דו װעסט איר , בלױז דרַײ ּפעץ ַארַײנגעכַאּפט, ערשט נָאר װָאס געװען ַא בתולה
."  דעם ֿפערטןדערלַאנגען

דָאס מײדל איז געלעגן נַאקעט און איז גרײט געװען מיט גוטן אױֿפצונעמען אונדזערע 
ַאז איך װיל , זי הָאט ֿפַארשטַאנען. זָאל איר דָאס לעבן שענקען'נָאר מ, גלוסטונגען

: װיל דָאס ַאלץ נישט מיטמַאכן און זי הָאט זיך ָאנגעהױבן בַײ מיר בעטן'ַאז כ, ַאװעק
 און --" דיזער ברענגט מיך דָאך אום, בלַײבן זי היר, יונגער הער, מַײן הער, ביטע"

. זָאל אױף איר קומען'כ, אױסגעשטרעקט צו מיר אירע װַײסע ָארעמס
: װַאניַא הָאט ַארױסגעלָאזט ַא װילד געלעכטער און מיר ַארױֿפגעשטוּפט אױֿפן מײדל

ָאבער איך בין !" װָאס ֿפַאר ַא מַאן דו ביסט ',זשידלַאק'קלײנער , לָאמיר זען, ַאנָא"
הָאב אים נישט 'און כ, און דָאס נָאך קײן מָאל נישט געטָאן, קרַאנק, געװען חרוֿב

. געקָאנט בַאװַײזן װָאס ער הָאט זיך געװּונטשן
װַארעמע ָארעמס און ַא , דָאס מײדל הָאט מיך ַארומגענומען אין אירע װײכע

--------....  איר מײדלישן ריח בין איך גלַײך אױף איר אַײנגעשלָאֿפןֿפַארשיּכורטער ֿפון
.] רעד[ הערות ---------------------------------------------

דער . _ליובען זיך_ָאדער_ ליבן זיך_געװײנטלעך שרַײבט מען אױף יִידיש (1
ָאדער ַאן , צױזישֿפרַאנ, מסּתמָא איבערגעזעצט ֿפון ענגליש_, מַאכן ליבע_אױסדרוק 

תסי הָאט דער מחבר . זעט אױס ֿפרעמד אױף יִידיש, ַאנדער אײרָאּפײִיש שּפרַאך
? געהַאט סטיליסטישע סיבות ֿפַאר נוצן דעם ֿפרעמדן אױסדרוק

2) ֿפַארלױרן דעם חשק ; אױסגעמוטשעטע העֿפטלינגען_ 'מוזולמַאן_/_ מוזלמַאן_
װערטער , _נחמן בלומענטַאל[' .ַאטָאריוםדי ערשטע בַאשטימט צום קרעמ. צום לעבן

] _טקוֿפע-און װערטלעך ֿפון דער כורבם
3) ָאדער דער קורצער נוסח "] יעבעניע מַאטערי"ָאדער !" [אַײדי ק יעבעני מַאטערי"

שטַארק סלַאװיש עקװיװַאלענט ֿפון -איז נישט מער װי ַא בֿפירוש!" ּכ יעבעני מַאטער"
. נישט די מַאמע, ט מען דעם מענטש װָאס איז ַאדרעסירטמײנען מײנ" גײ אין דרערד"


