דריטער טײל
בראש פֿון טראַנספּאָרט איז געגאַנגען דער אונטערשאַרפֿירער ,װעלכער איז געװען
פֿאַרטרעטער פֿונעם לאַגער-קאָמענדאַנט .הינטער אים דער הױפּטקאַפּאָ ,אַ פּאָליאַק
װײל ער האָט נישט געװאָלט
אײנגעשפּאַרטַ ,
פֿון פּאָמערן ,װעלכן די נאַציס האָבן ַ
דײטשע נאַציאָנאַליטעט,
מיטאַרבעטן מיט זײ און אפֿילו נישט געװאָלט אָננעמען די ַ
דײטשן .מיט אַ פֿאַרריסענעם
זײן פֿאָטערס צד האָד ער געשטאַמט פֿון ַ
כאָטש פֿון ַ
זײן לינקער
דרײעק אױף ַ
פּױלישן פּאַטריִ אָטישע שטאָלץ האָט ער געטראָגן דעם רױטן ַ
זײט ברוסט  --דעם צײכן פֿון אַ פּאָליטישן העפֿטלינג .ער איז געקומען מיט אונדז,
ַ
פּױלישע ייִ דן ,פֿון בוכענװאַלד װי הױפּטקאַפּאָ און איז געװען דער ממונה איבער
אונדז .מ'האָט אונדז געהאַט אָנגעזאָגט פֿאַרן אַרױספֿאָרן" :די קאַפּאָס ,װאָס פֿאָרן
אײך קײן שלעכט|ס נישט טאָן,
אײך מיט ,מוזן זיך אָנשטענדיק אױפֿפֿירן און ַ
מיט ַ
װײל אױב נישט װעט אונדזער האַנט זײ דערגרײכן אפֿילו פֿון דער
אײך נישט שלאָגןַ ,
ַ
דײטשע
װײטנס ".דאָס האָבן דאָ אָנפֿירערס פֿונעם לאַגער בוכענװאַלד ,אַלע כּמעט ַ
ַ
פּאָליטישע העפֿטלינגען ,אונדז אָנגעזאָגט פֿאַרן אַרױספֿאָרן אין די זאַלצגרובן )װי
ס'האָט זיך שפּעטער אַרױסגעװיזן האָבן זײ אַלע געהערט צום בוכענװאַלדער געהײמע
אונטערגרונט( .לעבן דעם פּױלישן הױפּטקאַפּאָ איז געגאַנגען זשאַק ,דער הױפּטקאַפּאָ
פֿון די פֿראַנצױזן ,און רעציטירט דאָס לידל .אױך זשאַק איז געזעסן כּמעט פֿאַר די
זעלבע חטאָים װאָס אונדזער פּױלישער הױפּטקאַפּאָ .אױך ער האָט געשטאַמט פֿון
דײטשע אוניװערסיטעטן ,אָבער ער
געמישטע עלזאַסער עלטערן ,האָט שטודירט אין ַ
זײנע
איז אױך געװען טעטיק אינעם פֿראַנצײזישן װידערשטאַנד ,גענױ װי ַ
דײטשע
מיטאַרעסטאַנטן .די אַנדערע קאַפּאָס זענען אַלע געװען פֿראַנצױזן ,חוץ צװײ ַ
דרײעקן ,אַ
קאַפּאָס ,װאָס האָבן געטראָגן צוגענײט צו זײערע העפֿטלינג-נומער גרינע ַ
סימן :קרימינעלע אַרעסטאַנטן .אױך זײ זענען געקומען מיט אונדז פֿון בוכענװאַלד
דערװײלע לגבי אונדז גוט אױפֿגעפֿירט.
ַ
און האָבן זיך
איך האָב זיך געשטופּט פֿון פֿאָרנט .אַזױ װי דער לאַגער-קאָמענדאַנט האָט אָנגעזאָגט
אַז די װאָס װעלן נישט קענען גײן ,װעט מען דערשיסן ,האָב איך געזאָגט צו בעניעקן,
מײן עלטער ,מיט װעמען כ'בין געשלאָפֿן אױף
מײנעם אַ חבֿר פֿון לאַגער ,אַ ייִ נגל אין ַ
ַ
װײל פֿון הינטן װעט מען שיסן!
דער זעלבער פּריטשע" :בעניעק ,קום פֿון פֿאָרנטַ ,
זײן נאָענט צום
צװײטנס ,אונדזער הױפּטקאַפּאָ גײט פֿון פֿאָרנט און ס'איז בעסער צו ַ
אים ".דער הױפּטקאַפּאָ פֿלעגט תּמיד אױף אונדז בײדע אַ ביסל בעסער קוקן און
אונדז רופֿן" :דזיִ עטשי" )קינדער( איבער הױפּט זינט בעניעק האָט אים געגעבן אַ
גאָלדענעם דימענטרינג .די מעשׂה איז געװען אַזױ :אײן מאָל ,צוריקגײענדיק פֿון דער
זײן
אַרײן ,האָט זיך בעניעק באַקלאָגט פֿאַר מיר מיט ַ
אַרבעט אין לאַגער ַ
זײן
פּיעשטשענדיקער שטים ,װי אַ מאַמעס אַ זינדל ,אַזױ װי איך װאָלט גאָר געװען ַ
מאַמע" :יעקבֿ ,כ'קען נישט גײן!" "טאָ לײג דיך אַװעק!"  --האָב איך אים געענטפֿערט
קאַלט ,װי אַ גזלן .בעניעק האָט אױף מיר אַ קוק געגעבן מיט אַזאַ מין נעבעכדיקער
זײן מאַמען
בײ ַ
מינע ,אַז כ'האָב געמײנט אַז באַלד ברעכט ער אױס אין אַ געװײן ,װי ַ
אין דער הײם .אַזױ אומבאַהאָלפֿן איז ער געװען! כ'האָב מיר געטראַכט ,װי אַזױ איז
דרײ יאָר אין לאַגער!
עס מעגלעך ,אַז ער האָט אױסגעהאַלטן ביז איצט? כּמעט ַ

בעניעק האָט גערעדט בלױז פּױליש .פֿאַר מיר ,פֿאַר דעם ייִ נגל פֿון קלײנעם שטעטל,
האָט דאָס אױסגעזען זײער אױסטערליש ,נישט נאָרמאַל .װאָס הײסט? אַ ייִ ד און קען
נישט קײן מאַמע-לשון? ביז ער האָט מיר נישט געװיזן ,אַז ער איז געמלעט ,האָב איך
אים נישט געװאָלט גלײבן ,אַז ער איז אַ ייִ ד .דערפֿאַר האָט ער אָבער גערעדט
װײל מיט די
פֿראַנצײזיש ,אָדער ס'האָט זיך מיר אױסגעדאַכט ,אַז ער רעדטַ ,
פֿראַנצױזן פֿלעגט ער זיך תּמיד פֿאַרשטענדיקן אין זײער שפּראַך .די פֿראַנצױזן פֿלעגן
אים דערפֿאַר ליב האָבן און רופֿן" :פּאָלאָנע ,פּאָלאָנע קי פּאַרל פֿראַנסע) ...דער
פּאָליאַק װאָס רעדט פֿראַנצײזיש(" .ראָזומיעש? פֿאַרשטײסט?  --האָט מיר בעניעק אַ
בײ
זײן קלינגענדיקן שײנעם קראָקעװער פּױליש אַ שטאָלצער געזאָגט ַ --
מאָל אין ַ
אונדז אין דער הײם האָבן אַלע קינדער געלערנט פּאָ פֿראַנצוסקו"...
רײכער קראָקעװער אַסימילירטער פֿאַמיליע און װען ער איז
ער האָט געשטאַמט פֿון אַ ַ
אײנשלעפֿן,
בײם ַ
זײן ייִ דישע מאַמעַ ,
זײן מאַמעַ ,
נאָר געװען אַ קלײן קינד פֿלעגט אים ַ
צוזינגען די הײליקע קאָלענדעס ,אַזױ פֿאַרפּױלישט זענען זײ אין דער הײם געװען .דאָך
אַרײן ,אין דעם באַקאַנטן
דרײ מאָל אין יאָר גײן אין דער שול ַ
פֿלעגן זײ צװײַ -
קראָקעװער פּראָגרעסיװן טעמפּל ,ראש-השנה און יום-כּיפּור .אָבער אױך ניטל פֿלעגן
די עלטערן פּראַװען ספּעציִ על פֿאַר די קינדער ,מיט אַ יאָלקע ]ניטל-בױם[ כּמוכּ שכּתובֿ
און קײנעם גאָרנישט שולדיק געבליבן.
"האַלט דיך נישט אַזױ גרױס ,פּאַן בעניעק"  --האָב איך אים אַ מאָל צוריק
אַרײנגעזאָגט מיט אַ נישט קלענערן שטאָלץ " --אױך איך האָב געשװיענטשעט,
ַ
װײל דער טאַטע
געפּראַװעט באָזשע-נאַראָדזעניע ,נישט מיט קײן יאָלקע ,חלילהַ ,
װאָלט מיך דערהאַרגעט ,אָבער כ'בין אַרומגעלאָפֿן מיט אַ פּנים פֿאַרשמירט מיט
מײנע גױיִ שע חבֿרים ,געדרײט אַ גװיאַזדע און געזונגען 'טשעיִ -
סאַזשע ,װי פּורים ,מיט ַ
דרײ קעניגן( ".און כ'האָב באַלד בעניעקן אױפֿגעזונגען דאָס גאַנצע
קרולאָװיע' )'די ַ
זמירות .די גױיִ ם אין שטעטל פֿלעגן הנאה האָבן און אונדז געבן גאַנצע גראָשנס .און
מײן גױיִ שער חבֿר ,פֿלעגט
כ'האָב זײ נאָך צוגעהוליעװעט אַ קראַקאָװיאַק בעת באָלעקַ ,
זײן מױל-האַרמאָשקע ,פֿלעגן מיר שױן באַקומען צו גאַנצע פֿינפֿער
מיר צושפּילן אױף ַ
גראָשנס.
אַרײן פֿון אַ
אַרײנגעכאַפּט אַ געזונטן קאָפּע אין הינטן ַ
דאָך האָב איך אײן מאָל ַ
פֿאַנאַטישן גוי ,אַז כ'האָב אַזש דערזען די שטערן פֿאַר די אױגן" .זשידזשע זדעיִ ם
טשאַפּקע!"  --זשידעק ,נעם אַרונטער ס'היטל! האָט ער צו מיר געזאָגט" .װען דו
דײן
זינגסט אונדזערע הײליקע קאַלענדעס מוזסטו אַראָפּנעמען ס'היטל פֿון ַ
זשידאָװסקע קאָפּ!"
"אַ כאָלערע ,אַ קרענק װעל איך דיר ס'היטל אַראָפּנעמעם!"  --האָב איך אים
װײל ער װאָלט מיך
געענטפֿערט אין אַ רײנעם ייִ דיש ,ער זאָל חלילה נישט פֿאַרשטײןַ ,
נאָך געקענט צעממיתן " --איך בין אַ ייִ ד און טאָר דאָס היטל נישט אַראָפּנעמען!
פֿאַרשטײסט? חמור-קאָפּ װאָס דו ביסט!" און כ'האָב עם געװיזן די צונג מאַכנדיק
דערבײ אַ ויבֿרך....
ַ
דאָך ,װאָס פֿאַר אַ שׂמחה איז געװען אין שטעטל ,װען איך פֿלעג נאָכמאַכן װי אַזױ דער
גלח ,דער פּראָבאָשטש ]פֿאַרװאַלטער פֿון דער קירך  --תכּ[ האָט זיך אַ מאָל באַקלאָגט

נײעם בלעכענעם דאַך ,װאָס
בײ אים געמאָנט געלט פֿאַרן ַ
פֿאַרן טאַטן ,װען ער האָט ַ
דער טאַטע האָט צוגעשטעלט פֿאַרן קאָשטשאָל.
זײן פֿאַרכריפּעטער שטים פֿון פֿיל זױפֿן
"פּאַניע קאַנאַר  -האָט דער גלח געקלאָגט מיט ַ
צײטן! קײן לװיות ,קײן חתונות ,סוף
צײטן ,שלעכטע ַ
 -פּאַניע קאַנאַר ,כאָלערנע ַאײך ,ס'איז ענדע װעלט!"" ...פּראָשען קשיענדזאַ ,נאָך אַ קעלישעק?" --
װעלט! כ'זאָג ַ
האָט דער טאַטע צום װיפֿלסטן מאָל גענומען אין האַנד דאָס פֿלעשל בראַנפֿן ,װאָז איז
געשטאַנען אױפֿן טיש.
גײסטלעכער געענטפֿערט נישט אַראָפּלאָזנדיק אױף קײן רגע
"ביטע ,ביטע ,האָט דער ַ
זײנע פֿאַרװאַסערטע כיטרע אױגן פֿונעם פֿלעשל  --אָבער איר טרינקט מיט?"
ַ
"נאַטירלעך טרינק איך מיט .דאָס װאָס איר האָט ליב ,עקצעלענץ ,האָב איך נישט
פֿײנט"  --האָט דער טאַטע געענטפֿערט און מע האָט געהױבן נאָך אַ כּוסע.
ַ
"נאַזדראָװיע"
"אָבער נישט געזאָרגט ,פּאַניע קאַנאַר ,נאָך די חגאָות זענען תּמיד דאָ פֿרישע לװיות,
מען פֿרעסט זיך איבער מיט דער פֿעטער שװיניע און ס'זענען דאָ ,גאָט צו דאַנקען,
לװיות .דאַן קומט דער מאַרץ ,װען די סוכאָטניקעס גײען אַ גאַנג ...און שױן איז
באַװײזן זיך אױף די
ַ
װידער װעסנע ,דער פֿרילינג .װי נאָר די ערשטע פֿלאַטערלעך
פֿעלדער ,קומען דאָך באַלד צו לױפֿן צו מיר די יונגע פֿאַרליבטע פּאָרלעך ...און מיר,
פּאַניע קאַנאַר ,זענען דאָך נאָך אױך נישט אַזױ אַלט? העעע -- "..און ער גיט דעם
זײט" .און דו ,קלײנער קאַנאַרעק-- ,
דערבײ אַ װױל-יונגערישן שטופּ אין דער ַ
ַ
טאַטן
האָט דער בגילופֿנדיקער פּראָװאָשטש מיט אַ מאָל זיך געװאָנדן צו מיר ,װאָס כ'בין
צײט אָבסערװירט  --װאָס קוקסטו אַזױ
זײט און אים די גאַנצע ַ
געשטאַנען אין אַ ַ
דײנע שװאַרצע גנבֿישע אײגעלעך? װאָס ,דערקענסט מיר נישט?
כיטרע אױף מיר מיט ַ
איך בין דאָך דער פּראָװאָשטש פֿון סקאַלבמיעזש פֿון דער גרעסטער פּאַראַפֿיע אינעם
מײן
דרײסיק װיאָסקעס )דערפֿער( געהערן צו מיר ,צו ַ
גאַנצן פּינטשאָװסקי .פֿינף און ַ
קאָשטשאָל! פֿאַרשטײסט װאָס דאָס הײסט? פּאַס אױף אָבער ,אַז דו זאָלסט מיך
דײן טאַטע נישט
װײל דעמאָלט װעט ַ
אײערןַ ,
נישט ,גאָט באַהיט ,פֿאַרטױשן מיטן רבֿ ַ
לײכט אונטערשײדן צװישן אונדז .דער רבֿ
זײן זײער גליקלעך .העע ...קענסט אָבער ַ
ַ
אײערער טראָגט אַ לאַנגע באָרד מיט פּאות און טרינקט הײסע טײ מיט ציטרין .דער
ַ
פּראָװאָשטש אָבער האָט נישט קײן באָרד מיט פּאות און טרינקט גערן װוּדקע ,צום
פֿינפֿוננײציקער .נו ,זאָג ,װאָס איז בעסער? האַ ,האַ ,האַ"...
ַ
ליבסטן אַ
װען איך האָב געװיזן ,װי אַזױ דער פּאַן פּראָװאָשטש הײבט זיך אױף פֿון טיש און
פּראָבירט צו שטעלן די ערשטע טריט נאָך אַזױ פֿיל גלעזערלעך ,פֿלעגן אַלע אַרום מיר
בײם נאָכמאַכן אונדזער רבֿ פֿון
פּאַטשן מיט די הענט .װען איך פֿלעג שױן האַלטן ַ
שטעטל ,װי ער זופּט די הײסע טײ מיט ציטרין פֿון דעם אונטערטעצל אַזױ הױך ,אַז
דער גאַנצער מאַרק הערט װי דער רבֿ טרינקט טײ ,און כּדי נישט צו פֿאַרשװענדן סתּם
צײט אַ בלאַט גמרא
אַרײן אין דער זעלבער ַ
צײט בלױז אױף עולם-הזש ,כאַפּט ער נאָך ַ
ַ
בײ שמנה-
מיט תּוספֿות .אָדער װען איך האָב נאָכגעמאַכט ,װי אַזױ ער שאָקלט זיך ַ
בײ ייִ דן פּלאַצט ס'געדולד ביז דער רבֿ רוקט זיך סוף ,סוף שױן אױס און
עשׂרה און װי ַ

מאַכט דעם ברײטן "עושׂה שלום במרומיו ",דעמאָלט איז שױן אַ האַלבער מאַרק מיט
בײכער פֿון לאַכן.
בײ די ַ
די ייִ דן געשטאַנען אַרום מיר און זיך געהאַלטן ַ
און װי אַזױ צילקע ,די עיִ ן הרע-אָפּשפּרעכערין ,װעמען מיר קינדער האָבן גערופֿן
דרײ מאָל
אױסשפּײען ַ
ַ
װײל זי פֿלעגט תּמיד הײבן דעם ספּאָדיק און
"צילקע מכשפֿהַ ",
"טפֿו ,טפֿו ,טפֿו ",האָט זיך אַ מאָל געיאָגט נאָך אַ געשאָכטן הינדל" -- ,װילט איר
זען? ",האָב איך אױסגערופֿן װי אַן עכטער בדחן און האָב געפֿילט װי כ'האָב שױן דאָס
מײנע הענט.
גאַנצע קרענצל מענטשן אין ַ
"יאָ,יאָ ,מיר װילן זען!"  --האָבן אַלע אױסגערופֿן און איך האָב פֿאַר זײ
פֿאָרגעשטעלט ,װי אַזױ די אַלטע צילקע האָט זיך אַ מאָל געיאָגט נאָך אַ געשאָכטן
דערבײ געמאַכט גװאַלדן" :כאַפּט|ס די כּלי!
ַ
הינדל איבערן גאַנצן מאַרק און האָט
כאַפּטס די כּלי! דאָס איז נישט קײן הין ,דאָס איז אַ האָן! אַ ממזר ,אַן אױסװוּרף!"...
זי האָט אַ מאָל געקױפֿט אַ קלײן אױסגעדאַרט הינדל אױף שבת ,װאָס האָט נעבעך
קױם געזשיפּעט ,און נאָכן שעכטן ,װען דער שוחט האָט עס אַװעקגעװאָרפֿן ,האָט דאָס
אַרײן.
הינדל גאָר אָנגעהױבן צו לעבן און איז אַנטלאָפֿן אין מיטן מאַרק ַ
װײז נאָר װי אַזױ
זײטן ַ --
"יאַנקעלע! יאַנקעלע!  --האָב איך געהערט רופֿן פֿון אַלע ַ
חיים-שׂרהס לײענט שבת אין דער תּורה? און װי אַזױ דער זײדע שטופּט זיך צום
ברעטל? און װי אַזױ די באָבע חיהלע לײענט די צאינה-וראינה?"
פּלוצלינג  --יענער בראָך! די באָבע חיהלע איז דאָ! די עכטע באָבע חיהלע! זי כאַפּט
בײ דער האַנט און שלעפּט מיר אַרױס בחרפּתנו פֿונעם גאַנצן קרענצל ,רופֿנדיק
מיר אָן ַ
צו די מענטשן אַרום" :פּאַיאַצן ,לצים װאָס איר זענט! װאָס װילט איר האָבן פֿונעם
הײנט  --פּורים ,שׂמחות-תּורה? װאָס איז די
אָרעמען ,נעבעך ,קינד-לעבן? װאָס איז ַ
אײך? משיִ ח איז געקומעם? ס'בית-המיקדש האָט מען צוריק אױפֿגעבױט?
גדולה אױף ַ
אַרײן!" און צו מיר" :דו קלײנער
װײטן האַלדזן ַ
אײער ַ
שעמען מעגט איר זיך אין ַ
שמענדריק װאָס דו ביסט! װאָס פֿאַר אַ חרפּות מאַכסטו מיר אָן? אַנשטאָט צו זיצן
אין חדר ,שפּילסטו גאָר טריִ אַטער ,דרײסט אַ װיאַטראַק מיט די שקצים ,זינגסט
קאַלענדעס ,אױ ,אַ װײטיק צו מיר! װאָס װעט פֿון דיך װערן? װאָס װעט פֿון דיר
אַרױסװאַקסן?"
אַרײן".
הײנט ניטל! מע גײט נישט אין חדר ַ
"באָבע ,ס'איז דאָך ַ
מײן קאָפּ ,נישקשה ,ביסט שױן קײן עיִ ן הרע אַ פּאָלנער גוי!
"ניטל-שמיטל אױף ַ
װעסט שױן באַלד קענען מאַכן פּאָגראָמען אױף ייִ דן".
"באָבע ,װאָס רעדסטו? יאַך אַ גוי?"  --און איך האָב אױסגעבראָכן אין אַ ביטער
געװײן.
דײן חתונה אמ-ירצה-השם .איצט װיש אָפּ
"נו ,גענוג געװײנט! װעסט שױן װײנען אױף ַ
אַרײן!אַזױ נאָך אַ מאָל! אַזױ איז בעסער.
שנײץ גוט ַ
די טרערן .נאַ ,גיב אַהער די נאָז! ַ
ציטער נישט ,האָב נישט קײן מורא ,כ'װעל גאָרנישט זאָגן דעם זײדן .קום ,איך האָב
נאָך אין דער הײם אײער-קיכעלעך פֿון שבת ,מיט מאַלינע-סאָק ,װאָסט דו האָסט
אַזױ שטאַרק ליב .אָבער װאַרט אַ מינוט .װאַרט  --האָט די באָבע מיט אַ מאָל זיך
בײם עמוד! דאָ ,דאָ ,אין
װײז מיר טאַקע װי אַזױ דער זײדע דאַװנט ַ
אָפּגעשטעלט ַ --
פֿאָרדערהײזל ,קײנער זאָל חלילה נישט זען .אױ ,מאַכסט דאָך אים אין גאַנצן נאָך,
ַ

װײ איז צו מיר ,כ'האָב דאָך גאָרנישט געזען ,אַז ס'פֿעלן אים טאַקע צװײ צײן פֿון
פֿאָרנט!"  --און די באָבע האָט זיך צעלאַכט.
מײנע גױיִ שע חבֿרים מיט מיר אַרומלױפֿן פֿאַרשטעלט
אָבער פּורים דערקעגן פֿלעגן ַ
צײטן פֿון
בײ די ייִ דן ,הכּלל ,משיחס ַ
מיט באָרד און פּאות און צוזאַמעננעמען געלט ַ
מײנע קינדער-יאָרן!...
ַ
איצט אָבער גײען מיר דעם טױטנמאַרש .נײן ,מיר זענען נאָך אַ ביסל פֿריִ ער ,אױפֿן װעג
אַרײן ,װוּ בעניעק באַקלאָגט זיך ,אַז ער קאָן נישט גײן.
פֿון די זאַלצגרובן אין לאַגער ַ
"עפּעס שטעכט מיך אין שוך".
"ס'שטעכט דיך אין שוך? מן הסתּם אַ טשװאָק".
װען מיר זענען אַרױף אױף דער פּריטשע האָבן מיר קײן טשװאָק אין שוך נישט געזען,
אָבער עפּעס שאַרפֿס האָט דאָך אַרױסגעשטעקט .מיר האָבן אױפֿגעריסן די זױל און
פֿאַר אונדזערע אױגן האָט זיך אַנטפּלעקט אַ רינג מיט אַ גרױסן שטײן ,װאָס האָט
מאָדנע געלױכטן.
זײן אַ בריליאַנט!"  --האָב איך מעשׂה מבֿין אױסגערופֿן.
"דאָס מוז ַ
װײל קײנער װעט דאָך
זײןַ ,
אַ גאָלדענער רינג מיט אַ בריליאַנט ,אַנדערש קאָן עס נישט ַ
רײכע ייִ דישע
אַרײן .מן הסתּם האָט אַ ַ
אַרײנלעגן אַ רינג אין שוך ַ
נישט גלאַט אַזױ ַ
מאַמע אין דער לעצטער מינוט באַהאַלטן אין איר זונס שוך דעם גאָלדענעם רינג מיטן
מײן מאַמע האָט אין דער לעצטער מינוט
בריליאַנט און אים אָנגעזאָגט ...גענױ װי ַ
אַרײן צװײ פֿינפֿהונדערטער זלאָטעס און מיר אָנגעזאָגט
מײנע הױזן ַ
אײנגענײט אין ַ
ַ
מיט טרערן אין די אױגן" :געדענק ,יאַנקעלע ,טאָמער ...אפֿשר ...אַז גאָט װעט
רײכער מאַמע
װעלן "...זי האָט מיר אַרומגעכאַפּט און זיך צעװײנט ...דער זון פֿון דער ַ
איז ,זעט אױס ,אומגעקומען און די שיך זענען געבליבן.
"לאָמיר נאָך זען -- ,האָב איך געזאָגט  --צי ס'איז גאָרנישט דאָ אין אַנדערן שוך".
"װאָס ,ביסט משוגע געװאָרן?"  --האָט מיר בעניעק אַרױסגעכאַפּט דעם שוך פֿון דער
צערײסן דעם צװײטן שוך? ער שטעכט דאָך מיך
ַ
האַנט  --װאָס ,גײסט מיר אױך
נישט!"
אױ ,גװאַלד! װאָס טוט מען מיט אַ בריליאַנטענעם אוצר?
אײנגעפֿאַלן אַ געניאַלער געדאַנק  --מיר װעלן געבן דעם
"בעניעק  --איז מיר ַ
בריליאַנטענעם רינג דעם הױפּטקאַפּאָ! ער איז דאָך אַ גוטער קאַפּאָ; אפֿשר װעט ער
פּײקע ברױט אָדער אַ זופּ און אפֿשר גאָר בײדע .מײנסט אַז
אונדז דערפֿאַר געבן אַ ַ
ס'איז נישט װערט?"
"װאָס פֿאַר אַ מחותּן ביסטו צום רינג?"  --האָט זיך בעניעק מיט אַ מאָל געהױבן מיט
מײן שוך ,נישט
גרױסקײט פֿון אַ גבֿיר לגבי אַן אָרעמאַן  --דער רינג איז געלעגן אין ַ
דײנעם".
אין ַ
נאָכן אױסטײלן די שיטערע זופּ האָב איך באַמערקט װי דער הױפּטקאַפּאָ רופֿט צו
בעניעקן און איז אים מכבֿד מיט אױסקראַצן דאָס פֿעסל .כ'װײס אַלײן נישט ,װי אַזױ
כ'בין פּלוצלינג געשטאַנען נאָענט ,װי דורך אַ מאַגנעט צוגעצױגן צום פֿעסל .בעניעק
איז געלעגן מיטן גאַנצן קערפּער אינעם פֿעסל און געהאַלטן אין אײן קראַצן און לעקן.
זײנע האָט מען אַרױסגעזען .װען ער האָט מיך באַמערקט ,האָט ער
בלױס די פֿיס ַ

אַװעקגעדרײט דעם קאָפּ ,װי כ'װאָלט בכּלל פֿאַר אים נישט עקסיסטירט .פֿון גרױס
אַרײנגעקומען
אַרײן .װען בעניעק איז ַ
אַרײנגעלאָפֿן אין באַראַק ַ
צער בין איך צוריק ַ
האָט ער געהאַט כּמעט אַ פֿולע מענאַשקע מיט אַזאַ געדיכטער זופּ ,אַז דער לעפֿל האָט
אַזש געקאָנט שטײן .ער איז אַרױף אױף דער פּריטשע און פּאַמעלעך ,רויִ ק ,װי אַ גוט
דערצױגן קינד געזופּט די זופּ ,אַז די אױערן האָבן שיעור נישט געפּלאַצט און דאָס
חיות איז שיעור נישט אױסגעגאַנגען.
"סאַדיסט ,פֿרעסער װאָס דו ביסט! ",האָב איך מיר געטראַכט .אַלע אַרום האָבן אױף
אים אַרױפֿגעקוקט מיט אַזאַ תּאװה ,װי ער װאָלט טאַקע פֿאַרמאָגט דעם גרעסטן
אוצר אין דער װעלט .און איר קענט מיר גלײבן ,אַז דאָס איז געװען דער גרעסטער
אוצר .כ'האָב געמײנט ,אַז ער װעט אין אַן אױגנבליק באַפֿאַלן װערן פֿון די מענטשן
בײ
מיט די אױסגעהונגערטע אױגן .בעניעק האָט דאָס ,זעט אױס ,אױך געפֿילט און זיך ַ
צײטנס אַרױפֿגעצױגן אױף דער אײבערשטער פּריטשע.
ַ
זײן כּל .מיט אַ שפּרונג פֿון אַ מאַלפּע בין
"יעקבֿ! ",האָב איך מיט אַ מאָל דערהערט ַ
מײן אױסגעשטרעקטן בלעכענעם טאָפּ.
איך תּיכּף געזעסן לעבן אים מיט ַ
"דיר קומט אױך אַ ביסל זופּ  --האָט ער מעשׂה גוטער חבֿר אַ זאָג געטאָן און האָט
דרײ,
אַרײן און געצײלט  --אײנס ,צװײַ ,
מײן טאָפּ ַ
מיר אָפּגעמאָסטן מיטן לעפֿל אין ַ
פֿיר ,פֿינעף ,זע-קס ,ז-י-ב-ן ,זיבן האָב איך דאָך געזאָגט װאָס?"  --און ער האָט זיך
װײטער צו טאָן .נאָך אַ רגע װאַקלעניש האָט ער
אָפּגעשטעלט ,נישט װיסנדיק װאָס ַ
נײ-ן ,צען!" און האָט מיר נאָך צוגעגאָסן אַ האַלבן לעפֿל.
װײטער געצײלט" :אַ-כטַ ,
ַ
אַרײנגעפּוצט
"אָט האָסטו און זאָל דיר װױל באַקומען!" אין אײן אױגנבליק האָב איך ַ
די צען מיט אַ האַלבן לעפֿל געדיכטע זופּ און דערנאָך מיטן פֿינגער און שפּעטער מיט
דער צונג אױסגעלעקט דעם טאָפּ אַזױ ,אַז מען האָט אים מער נישט געדאַרפֿט װאַשן.
מײן טאָפּ קײן מאָל נישט געװאַשן ,אַזױ זױבער-רײן אױסגעלעקט איז ער
איך האָב ַ
תּמיד געװען.
בקיצור ,אַ דאַנק דעם רינג מיטן דימענט האָט זיך אָנגעהױבן ממש אַ גן-עדן פֿאַר
בעניעקן .יעדן טאָג האָט ער געקראַצט דאָס פֿעסל און תּמיד עפּעס אױסגעקראַצט.
דעם ערשטן טאָג האָב איך אױך געהאַט אַ שטיקל חלק אין דעם ,אָבער צו מאָרגנס,
מײן טאָפּ ,האָט ער אַ זאָג געטאָן:
װען כ'האָב אױסגעשטרעקט ַ
בײ
"װאָס איז? יעדן טאָג? אײגנטלעך קומט דיר גאָרנישט! דער רינג איז דאָך געלעגן ַ
מײסטער ,גיסטו דען מיר
דײן ַ
מיר אין שוך .צװײטנס ,אַז דו באַקומסט עפּעס פֿון ַ
עפּעס? אײן מאָל אַ שטיקל ציבעלע ,דאָס אַלץ".
מײסטער אין די
דײטשער ַ
מײן ַ
װײל װען ַ
למען-האמת ,בעניעק איז געװען גערעכטַ ,
זאַלצגרובן פֿלעגט מיר אַ מאָל עפּעס געבן ,פֿלעג איך דאָך דאָס אַלײן אין אײן שמע-
מײסטער פֿלעגט
בלײבן .דער ַ
ישׂראל פֿאַרצוקן ,אַז קײן זכר פֿלעגט דערפֿון נישט ַ
זײנע גרױסע בלאָע אױגן אױף מיר קוקן װי אַזױ איך עס ,װי איך װאָלט
דעמאָלט מיט ַ
דאָ געפּראַװעט כּישוף און געהאַלטן אין אײן צושאָקלען מיטן קאָפּ .איך האָב אים
מײסטער".
תּמיד צוריקגעגעבן אַ ליבן שמײכל אַנשטאָט צו זאָגן" :דאַנקע-שען ,הער ַ
זײן אָפֿיציעלן
מײסטער האָט עס פֿאַרשטאַנען און האָט צוריק אָנגענומען ַ
דער ַ
װײטער מאַכען!" די מאַשינען האָבן צוגעקלאַפּט צום
װײטער מאַכען! ַ
שטרענגן טאָןַ " :

בײ אַ מאַשין אױף אַ הױך קעסטל ,װאָס
מײן קאָפּ ,װוּ כ'בין געזעסן ַ
ריטעם און איבער ַ
מײסטער האָט ספּעציִ על געהאַט פֿאַר מיר צוזאַמענגעקלאַפּט" -- ,פֿיר דער
דער ַ
קלײנער פּאָל" )פּאָליאַק( ,װי ער פֿלעגט מיר רופֿן  --האָט אַראָפּגעשריגן אַ גרױסע
אױפֿשריפֿט "די רעדער ראָלען צום זיג" ".אַלזאָ פּאָל  --האָט דער מ ַײסטער באַפֿױלן --
הײנט מוזסטו העכערן די נאָרמע מיט נאָך הונדערט שטיק ,פֿערשטאַנדען?"
ַ
מײסטער!"  --האָב איך איבערגעשריגן דעם גערױש פֿון די מאַשינען,
"יאַװאָל ,הער ַ
מײסטער האָב איך געהעכערט די
אַז ער זאָל מיך הערן .נישט צוליב מורא פֿאַרן ַ
מײסטער איז געװען אַן אױסנאַם .ער האָט נישט בלױז קײנעם
נאָרמע .נײן ,אונדזער ַ
נישט אָנגערירט ,נאָר אפֿילו קײן מאָל קײנעם נישט באַלײדיקט .װי די אַנדערע
שרײען האָט ער שױן אײן מאָל געשריגן .מיר האָבן פֿאַרשטאַנען אַז
מײסטערס .אָבער ַ
ַ
זײנס אױף אונדז איז נישט מער װי אַ דעקמאַנטל .און נאָך העכער פֿלעגט
שרײען ַ
דאָס ַ
מײסטערס האָבן זיך באַװיזן אין אונדזער אָפּטײלונג .אַלע
שרײען ,װען אַנדערע ַ
ער ַ
אַרום זענען געװען אױפֿגערעגט אױף מיר ,פֿאַר װאָס איך פּראָביר העכערן די נאָרמע.
"װאָס ביסטו משוגע געװאָרן?"  --האָט זיך אײנער צו מיר אָנגערופֿן " --גײסט שױן
װײל אױב איך װעל דאָס טאָן ,מוזן אַלע דאָס זעלבע טאָן.
װידער העכערן די נאָרמע?" ַ
מײסטער זאָגן " --דאַן קענט
"װען דער קלײנער פּאָל קאַן דאַס שאַפֿען"  --פֿלעגט דער ַ
איר דאָס אַוך שאַפֿען ,פֿאַרדאַמט נאָך אײן מאָל!"
מײן געגנט ,װאָס האָט מיר שפּעטער ,װי כ'האָב שױן
איטשע ,אַ פֿערד-סוחר פֿון ַ
דערצײלט ,אױפֿן טױטנמאַרש אַרױסגעראַטעװעט קױם אַ לעבעדיקן פֿון אונטער דער
קופּע פֿראַנצױזן ,האָט מיך פֿאַרטײדיקט:
"װאָס װילסטו פֿון אים האָבן? אַז מע װעט אונדז אַרױפֿשיקן אױבן אין דער הײך ,צו
טײװל װאָס
זײן בעסער? דאַנק דעם ַ
אַרבעטן אױף דער קעלט מיט די פֿראַנצױזן ,װעט ַ
אײנגעלײגט אין דר'ערד ,אין דער װאַרעם ,װען נישט װאָלסטו שױן פֿון לאַנג
דו ליגסט ַ
געהאַט די פֿיס אױסגעצױגן .װאָס מישטײנס געזאָגט ,שפּילט שױן אַ ראָלע? איז נאָך
הונדערט רעדעלעך אַ טאָג ,אַ מכּה װעלן זײ מיט דעם געװינען די קריג! מיט שקלאַפֿן-
מײסטער אונדזערער? װוּ טרעפֿסטו
אַרבעט געװינט מען נישט קײן מלחמות .און דער ַ
באַװײזן ,אַז ער
ַ
הײנט אַזאַ אָרנטלעכן דאַטש .ער דאַרף עס זיכער ,ער מוז דאָך
נאָך ַ
גלײך אַװעק אױפֿן פֿראָנט .אױ ,װי דערלעבן
שאַפֿט .טאָמער נישט ,שיקן זײ דאָך אים ַ
מיר שױן זײער מפּלה?  -- --האָט איטשע גערעדט װי צו זיך  --טאַטע זיסער אין הימל!
לאָמיר נאָר זײ איבערלעבן כאָטש אײן מינוט! כ'װיל נאָר זען זײער סוף און דערנאָך
זײן נאָך פֿופֿציק שטיק ,נישט מער,
איז מיר נישט קײן חילוק .אַלזאָ ,יאַנקעלע ,זאָל ַ
הײנט! מסכּים?" און אַלע אַרום זענען געװען מסכּים.
פֿאַר ַ
מײסטער געבראַכט נישט אַ ציבעלע ,װי תּמיד ,נאָר אַ
צו מאָרגנס האָט מיר דער ַ
אַרײנגעלײגט
קאַרטאָפֿל ,אַ גרױסן אָפּגעבאַקענעם קאַרטאָפֿל .אַ מאָל האָט ער מיר ַ
אַרײן ,אַז קײנער זאָל נישט זען ,אַ רק ,אַ רױטן אָפּגעקאָכטן רק .זעלטן
אין דער האַנט ַ
מײנע
אַ מאָל אַ שטיקל ברױט .און אַ מאָל ,װען כ'האָב אױף אים געקוקט מיט ַ
אַרײן ,װאָס הײסט ,שױן
חניפֿהדיקע אײגעלעך ,ער זאָל מיר עפּעס געבן אין מױל ַ
גאַנצע טעג װי ער האָט מיר גאָרנישט געגעבן און איך האַלט אים אין אײן העכערן די
מײסטער נערװעיִ ש אַ מאַך געטאָן מיט דער האַנט,
נאָרמע? װוּ איז יושר?  --האָט דער ַ
אַרײנגעשריגן אַ סוד אין
זיך גוט אַרומגעקוקט ,צי קײנער הערט אים נישט ,און מיר ַ

אױער" :הימל הער גאָט נאָך אײן מאָל! װיר האַבען זעלבסט ניכט|ס צו פֿרעסען! װען
אײן
שװײנע-קריג קײן ענדע קאָמט ,דאַן װירד גאַנץ דױטשלאַנד ַ
ַ
צו דיזען
שײסעהאַופֿען װי אין דרעזדען") "...צו אַל די שװאַרצע יאָר! מיר אַלײן האָבן דאָך
ַ
נישט װאָס צו פֿרעסן! אױב די חזירישע מלחמה װעט זיך נישט ענדיקן ,װעט פֿון גאַנץ
דײטשלאַנד װערן אַ קופּע טינוף ,װי אין דרעזדען" ]די שטאָט דרעזדען ,װאָס די
ַ
אַליִ יִ רטע לופֿט-כּוחות האָבן צעבאָמבאַרדירט  --תכּ[.
אַרײן דערצײלט איטשען די
װען כ'האָב צוריקגײענדיק אין לאַגער ַ
אױסגעטײטשט:
ַ
מײסטער ,האָט ער דאָס תּיכּף אַזױ
אומפֿאַרשטענדלעכע רײד פֿונעם ַ
אַרײן און
אַרײנגעמאַקלעט אין תּחות ַ
"זעט אױס ,אַז מע האָט זײ אין דרעזדען גוט ַ
אַרײן ,נאָר טאַקע זײ געגעבן איבערן קאָפּ כּמו שכּתובֿ"...
נישט בלױז אין תּחות ַ
"פֿאַרשטײ ,בעניעק  --האָב איך מיר פּראָבירט פֿאַרטײדיקן  --ערשטנס ,באַקום איך
מײסטער .צװײטנס ,דו אַרבעט|סט אױף אַן אַנדערן אָפּטײל און דו
זעלטן עפּעס פֿון ַ
װײסט דאָך גאַנץ גוט ,אַז עס איז שטרענג פֿאַרבאָטן אַריבערצוגײן פֿון אײן אָפּטײלונג
צו דער אַנדערער .דריטנס ,שװער איך דיר ,אַז כ'האָב אַ מאָל פּראָבירט ,אָבער ס'איז
דײן אָפּטײלונג ,האָב איך שױן מער
מיר נישט געלונגען .ביז כ'בין צוגעקומען צו ַ
גאָרנישט געהאַט פֿון דעם האַלבן קאַרטאָפֿל ,װאָס כ'האָב דיך געװאָלט געבן .יעדער
רגע האָב איך געצופּט און געדזשאָביעט אַ פּיצעלע און נאָך אַ פּיצעלע און בשום-אופֿן
אײנהאַלטן ,ביז ס'איז מיר גאָרנישט מער איבערגעבליבן .כ'װײס
זיך נישט געקענט ַ
אַלײן נישט ,אָבער דער האַלבער קאַרטאָפֿל האָט געהאַט עפּעס אַזאַ גוטן טעם ,גלײב
מיר ,איך האָב נאָך קײן מאָל אין לעבן נישט געגעסן אַזאַ געשמאַקן קאַרטאָפֿל ,ממש
טעם גן-עדן".
בעניעק אָבער האָט געהאַט אַ גוט האַרץ -- ,נאָך דעם װי ער האָט זיך באַלעקט מיט
זײנע ,אױסהערנדיק װעגן דעם האַלבן
דער צונג איבער די אױסגעטריקנטע ליפּן ַ
װוּנדערלעכן קאַרטאָפֿל ,װאָס ער האָט אים נישט באַקומען פֿון מיר ,האָט ער מיר
אַרײן" :פֿי-נעף,
מײן טאָפּ ַ
אַרײנגעצײלט מיטן לעפֿל אין ַ
דאָך װידער אָפּגעמאָסטן און ַ
הײנט! ס'איז געדיכטע זופּ".
ז-ע-קס ,זיבן ,האָסט גענוג פֿאַר ַ
אײנגעשלאָסן אין דער רײ ,און היטן
איצט אָבער גײען מיר צוזאַמען אין טױטנמאַרשַ ,
בלײבן הינטערשטעליק.
אָפּ אײנער דעם צװײטן ,אַז קײנער זאָל ,חלילה ,נישט ַ

