צװײטער טײל
דײטשן געקלאַפּט אין
"אופֿמאַכען! אופֿמאַכען! זאָפֿאָרט אופֿמאַכען!"  --האָבן די ַ
דער טיר פֿון אונדזער שכן צעבולסקי און באַלד האָבן זיך דערהערט יללות ,גװאַלדן
מײן
אײנגעגראָבן אין ַ
זײנע .איך בין געלעגן ַ
און קרעכצן פֿון די יונגע שײנע טעכטער ַ
מאַמעס שױס און קױם געקאָנט כאַפּן דעם אָטעם פֿאַר שרעק .דער טאַטע איז
בײ דער פֿאַרריגלטער טיר פֿאַרצװײפֿלט ,דערשלאָגן און פֿאַרשעמט.
געשטאַנען ַ
געשעמט זיך װאָס ער איז אַ מאַן ,װאָס ער געהערט בכּלל צום מענערישן מין;
דײטשן ,װי די
זײנע קולטורעלע ַ
דײטשן זענען דערגאַנגעןַ ,
געשעמט זיך ,צו װאָס די ַ
מײן טאַטע ,װאָלט חלילה
גלײך װי ערַ ,
מאַמע פֿלעגט אים לעצטנס אָפֿט פֿאָרװאַרפֿןַ ,
שולדיק געװען אין דעם אַלעמען....
זײן
בײם טיש ,אין דער הײם ,נאָך ַ
כ'דערמאָן זיך װי אַזױ דער טאַטע פֿלעגט דערצײלן ַ
פֿאַרגלײכן די
ַ
רײזע קײן קאַטעװעץ" :קינדער --,פֿלעגט ער זאָגן  --ס'איז נישט צו
ַ
רחבֿותדיקע גאַסן ,די זױבערקײט ,די באַנעמונג ,בכּלל די קולטור .דאָס איז שױן דער
װעסטן ]דער מערבֿ[! גאַנץ װאָס אַנדערש!" ....
די מאַמע האָט געקוקט אױפֿן טאַטן מיט מאָדנער באַװוּנדערונג און צושאָקלענדיק
מיטן קאָפּ ,מיט אַ קױם פֿאַרבאָרגן שמײכעלע אירס:
מײן ליבער יצחק -- ,האָט זי זיך אָנגערופֿן  --דו ביסט נאָך אַלץ געבליבן דער
"אױַ ,
דײנער ,ר'זאָל רוען
זעלבער קירע ]גאַליציאַנער[ װאָס אַ מאָל .אַ מזל װאָס דער טאַטע ַ
בײ דער אָפֿענער גמרא לײענענדיק זײערע
לײכטיק אין גן-עדן ,האָט דיך געכאַפּט ַ
ַ
ביכער ,זײערע פֿילאָסאָפֿן ,שמילאָסאָפֿן ,כ'װײס װאָס נאָך? און אַזױ אַרום צעקלאַפּט
דײנע חלומות צו פֿאָרן שטודירן קײן  ...נו ,װי הײסט עס דאָרטן?"
ַ
"הײדעלבערג ,מײנסטו?"  --האָט דער טאַטע גוטמוטיק צוריקגעענטפֿערט מיט גרױס
ליבשאַפֿט אױף דער מאַמעס נאַיִ װקײט.
"יאָ ,יאָ יצחק לעבן ,האָסט געטראָפֿן! הײדעלבערג צי שמײדעלבערג ,װאָס איס דען אַ
װײל װאָס ,מישטײנס געזאָגט ,קען מען זיך שױן פֿון זײ אױסלערנען ,אַז זײ
חילוק? ַ
בײ דער נאָז פֿון עפּעס אַן
בױקאָטירן די ייִ דישע געשעפֿטן און לאָזן זיך אַרומפֿירן ַ
דערבײ אַ
ַ
אױסגעדינטן קאַפּראַל מיט אַ פּאָר אױסגעריבענע װאָנצעס ,מאַכנדיק
געפּילדער ,װי די װילדע חיות אין מיטן װאַלד".
"ס'האָט נישט צו טאָן אײנס מיטן אַנדערן ,און לאַנג װעט ער ,אם ירצה השם ,נישט
זײנע פֿירעכצן צװישן דעם גרױסן קולטורעלן פֿאָלק -- ",האָט
זיצן אױפֿן בענקל מיט ַ
דער טאַטע פּראָבירט אונדז אַלעמען אױפֿצוקלערן ....די מאַמע האָט געהאַלטן אין
אײן צושאָקלען מיטן קאָפּ און דאָס פֿאַרבאָרגן שמײכעלע אירס איז אױף די ליפּן װי
פֿאַרװישט געװאָרן:
דײנע װערטער אין גאָט|ס אױערן ,הער פֿילאָסאָף .נו ,כ'װיל נאָר
"הלװאי ,הלװאיַ ,
דײן טאַטע ,ער זאָל מיר
װײטער  --אַז װען נישט ַ
זאָגן -- ,האָט די מאַמע גערעדט ַ
הײנט געהאַט אַ מאַן ,אַ הער
לײכטיקן גן-עדן ,װאָלט איך דאָך ַ
זײן ,אין ַ
דאָרט מוחל ַ
דאָקטאָר אָדער אַ הער פּראָפֿעסאָר און אפֿשר גאָר אַ הער פֿילאָסאָף .װער קען דען
מײן ליבער יצחק ,װאָס פֿאַר אַ גדולה ס'װאָלט פֿון דיר אַרױסגעװאַקסן?" און
װיסןַ ,
דאָס פֿאַרבאָרגן שמײכעלע האָט זיך װידער באַװיזן אױף דער מאַמעס ליפּן.

בײם טיש ,האָבן זיך האַרציק אַמוזירט פֿון דעם װוּנדערלעכן דועל-
מיר קינדערַ ,
געשפּרעך צװישן טאַטע-מאַמע .אָבער דער טאַטע איז נישט געבליבן שולדיק דער
הײנט געװען אַ דאָקטאָר צי אַ
מאַמען און האָט צוריקגעענטפֿערט" :װען איך װאָלט ַ
פּראָפֿעסאָר ,צי גאָר אַ פֿילאָסאָף און נישט קײן פּשוטער בשׂר-ודם ,כ'מײן אַ פּשוטער
טײערע רבֿקה ,צי דו װאָלסט בכּלל געהאַט אַ מאַן אַ
מײן ַ
סוחר ,טאָ װער װײסטַ ,
קירע".
אַרײנגעשפּרונגען אין מיטן  --אױב אַזױ ,טאָ װאָס
"אױ  --בין איך ,דער בן-זקוניםַ ,
בײ דיר,
בײ װעמען װאָלט איך דענט|סמאָל געבױרן געװאָרן? ַ
װאָלט געװען מיט מיר? ַ
בײ פֿרעמדע
בײ דיר ,מאַמעשי? און אפֿשר װאָלט איך געבױרן געװאָרן ַ
טאַטעשי ,צי ַ
מענטשן? פֿעעע ,אָדער אפֿשר בכּלל נישט געבױרן געװאָרן? דענטסמאָל װאָלט איך דאָך
בײ
אַרײן ,אַ פֿאַרגעניגן! ....אָבער ס'איז בעסער ,אַז כ'בין ַ
נישט געמוזט גײן אין חדר ַ
הײנט
װײל ַ
בײ מיר אין דער הײם און נישט חלילה אין מצריִ םַ ,
אײך געבױרן געװאָרןַ ,
ַ
אַרײנצוּװאַרפֿן אין
האָט מען געלערנט אין חומש ,אַז פּרעה ימח-שמו האָט באַפֿױלן ַ
אײך פֿאָר ,אַז מע
אַרײן אַלע ייִ דישע ייִ נגלעך ,װאָס װערן געבױרן ,טאָ שטעלט ַ
װאַסער ַ
װאָלט מיך אָנגעטאָפּיעט ]זע רוסיש _טאָפּיטי_ :דערטרענקען[ אין װאַסער ,בררר,
ס'איז קאַלט אין װאַסער ....ס'איז דאָך װינטער".
מײן דאַרשענען און איך בין
בײם טיש האָבן אױסגעשאָסן אַ געלעכטער פֿון ַ
אַלע ַ
מײנע צװײ שװעסטער ,פֿאַר װאָס זײ לאַכן אַזױ פֿון מיר
אױפֿגעבראַכט געװאָרן אױף ַ
מײנע צװײ
אַרײן ....איצט אָבער ,װען ַ
אַרײנגעזאָגט אין טאַטנס טאַטן ַ
און כ'האָב זײ ַ
עלטערע שװעסטער זענען געלעגן אױסבאַהאַלטן אין צװײטן צימער ,האָב איך אױף זײ
געהאַט גרױס רחמנות .אַ מוראדיקע שטילקײט
האָט געהערשט אין שטוב .כ'האָב געפֿילט דעם ציטער פֿון טאַטע-מאַמע פֿאַר זײערע
טעכטער ,מע זאָל זײ חלילה קײן שלעכט|ס נישט טאָן .דער אומגליק זאָל ,גאָט
אַרײנגעבראַכט װערן אין אונדזער הױז ....נישט ,חלילה ,פֿאַרשעמט
באַהיט ,נישט ַ
װערן ,װי די מאַמע האָט דאָס אָנגערופֿן....
די יללות ,די גװאַלדן פֿון אונדזערע שכנים זענען אַלץ שטילער און שטילער געװאָרן.
נאָר די קרעכצן פֿון די יונגע צעבולסקיס טעכטער האָבן זיך נאָך געטראָגן פֿון זײער
טופּערײ פֿון סאָלדאַט|סקע
ַ
װױנונג .קרעכצן פֿון יסורים און באַלײדיקונג .פּלוצעם אַ
געקלאַפּערײ אין אונדזער
ַ
בלײבן שטײן .אַ
דײטשע שטיװל .די הערצער אונדזערע ַ
ַ
טיר" :אופֿמאַכען!!! אופֿמאַכען!!! זאָפֿאָרט אופֿמאַכען!!!"
***
"אופֿמאַכען!!! אופֿמאַכען!!! זאָפֿאָרט אופֿמאַכען!!!" האָבן מיט יאָרן שפּעטער
באַפֿרײטן קאַצעטניק אין די טירן פֿון
ַ
מײנע קלײנע שװאַכע פֿױסטן פֿון אַ
געקלאַפּט ַ
דײטשע מענער ,פֿרױען און קינדער.
דײטשע הײמען און געמאַכט ציטערן הערצער פֿון ַ
ַ
דײטשע קולות פֿון יענער
מײנע כּוחות האָב איך פּראָבירט נאָכצומאַכן די ַ
מיט אַלע ַ
שױדערלעכער סעפּטעמבער-נאַכט  ,1939װען זײ האָבן געקלאַפּט אין אונדזער
טיר....
דײטשע
אַרײנגעריסן אין ַ
איצט האָב איך זיך מיט די פֿיר רױטאַרמײערס שטורמיש ַ
הײמען און געזײט חורבן .און כאָטש כ'בין געװען געצװוּנגען מיט כּוח מיטצומאַכן

דײטשן ,דאָס
מײן רחמנות צו די באַזיגטע ַ
דאָס אַלץ ,האָב איך ,נישט געקוקט אױף ַ
ערשטע מאָל נאָך זעקס יאָר געפֿילט ,אַז איך לעב .אַז נישט בלױז איך בין
פּײניקערס ,זענען איצט דערנידעריקט
מײנע ַ
דערנידעריקט געװאָרן ,נאָר אַז אױך זײַ ,
און טיף געפֿאַלן .אױב נישט נאָך טיפֿער(1)....
אַזױ װי איך שלאָף איצט געשמאַק אױף דעם יונגן שײנעם מײדל ,אין אירע װאַרעמע
אָרעמס ,כאָטש בכּלל נישט אַזױ רויִ ק
דערװײלע דערצײלן װעגן דעם סוף פֿון איר פֿאָטער ,נאָך
ַ
װי מע קען מײנען ,קאָן איך
דעם װי מיר װײסן שױן ,װאָס עס איז געשען מיט איר מוטער .אָבער אײדער כ'װעל
דערצײלן װעגן דעם װיל איך קודם דערצײלן װעגן "טױטנמאַרש ".װאָס דאָס איז
געװען אַ טױטנמאַרש  --װײסט מען זײער װײניק ,צוליב דער פּראָסט פּשוטער סיבה,
װאָס זײער װײניק זענען אַרױס לעבעדיק פֿון אַזאַ מאַרש .דאָס געבײן פֿון די מערסטע,
װאָס האָבן דאָס מיטגעמאַכט ,איז געבליבן ליגן צעזײט און צעשפּרײט אױף די װעגן,
דײטשלאַנד .און די װײניקע װאָס זענען דורך אַ נס יאָ האַלב
פֿעלדער און װעלדער פֿון ַ
לעבעדיק אַרױס ,איז אײנס פֿון די צװײ :אָדער זײ װילן נישט װעגן דעם דערצײלן,
אָבער זײ האָבן נישט װעמען צו דערצײלן .טאַקע דערפֿאַר מאַך איך אַ קלײנע הפֿסקה
און כ'װעל דװקא יאָ עפּעס װעגן דעם דערצײלן.
ס'איז געװען סוף חודש מאַרץ  ,1945און אפֿשר ערשטער אַפּריל ,כאָטש דאָס פּאַסט
בײם פֿרימאָרגן-אַפּעל,
אַרײן פֿאַר אַן ערשטער אַפּריל-מעשׂה .אײן מאָלַ ,
בכּלל נישט ַ
נאָכן אָפּצײלן די "העפֿטלינגען" פֿאַרן אַרױסמאַרש צו דער אַרבעט אין די זאַלצגרובן,
דײטשער קריג-
װוּ מיר האָבן געהאָרעװעט  480מעטער טיף אין דר'ערד פֿאַר דער ַ
װײל אױבן אין דרױסן איז שױן אַלץ געװען צעבאָמבאַרדירט דורך די
אינדוסטריעַ ,
אַליִ יִ רטע עראָפּלאַנען ,האָט אונדז דער קאָמענדאַנט פֿונעם לאַגער "שטאַספֿורט"
בכבֿודו-ובֿעצמו אָנגעזאָגט די בשׂורה ,אַז מע גײט מער נישט אַרױס צו דער אַרבעט,
װײל דער שׂונא דערנענטערט זיך און מיר מוזן אַװעק .װוּהין? דאָס האָט ער אונדז
ַ
נישט געזאָגט און פֿאַרשטײט זיך ,אַז מיר האָבן אים נישט געפֿרעגט .מיר האָבן בלױז
געציטערט ,אַז מ'זאָל אונדז נישט אַװעקפֿירן און אונדז פֿאַרטיק מאַכן .אָבער אױב
פֿאַרטיק מאַכן ,טאָ צו װאָס אַװעקפֿירן? זײ קענען דאָך אונדז אַלע אָן שום
צערעמאָניעס אױסשיסן אױפֿן אָרט .אײנער אַ לץ צװישן אונדז האָט זיך אָנגערופֿן צו
איטשען:
"קוק אים אָן )דעם לאַגער-קאָמענדאַנט( ר'איז נעבעך אױף צרות .ער װײסט נישט,
װאָס מיט אונדז צו טאָן .גיב אים אַן עצה ,אַז ס'איז אַ שאָד די גאַנצע טירחה ,אױפֿן
לײכטער"....
זײן ַ
פּלאַץ װעט ַ
אָבער איטשע האָט דעם קאָמענדאַנט עצות נישט געגעבן ,נאָר געזאָגט ,װי צו זיך" :גײ
זײ אַ חכם און פֿאַרשטײ די רוצחים".
ַ
זײנען מיר
אַרײן אין די באַראַקן און מיט אַ שעה שפּעטער ַ
מיר זענען אַלע צוריק ַ
װידער געשטאַנען אױסגעשטעלט אין די רײען גרײט אַרױסצומאַרשירן .יעדער אײנער
האָט געקראָגן דאָס מאָל אַ טאָפּעלע פּאָרציע קאַװע ,אַ סימן ,אַז מ'גײט אונדז טאַקע
װײל נישט אײן מאָל האָבן די נאַציס אױסגעטײלט טאָפּעלע
באַלד פֿאַרטיק מאַכןַ ,
פּאָרציעס ברױט מיט מאַרמעלאַד דװקא צו די אױסגעסעלעקטירטע צום דערשיסן

פֿרײװיליקע מעלדן צום טױט ,אַבי צו באַקומען אַ
און נישט אײן מאָל פֿלעגן זיך ַ
טאָפּעלע פּאָרציע ברױט מיט מאַרמעלאַד .אָבער נישט תּמיד איז אַזאַ אײנעם
געלונגען.
מײסטער האָט צעממיתט אַזאַ אײנעם
דײטשער ַ
איך האָב אַ מאָל אַלײן געזען ,װי אַ ַ
און געשריגן צו אים" :שטאַרבן װעסטו ,װען איך װעל װעלן!" און האָט אים
צוריקגעיאָגט צו די לעבעדיקע .אָך און װײ איז שױן אָבער געװען צו די יעניקע ,װאָס
פּײקע
אַרײנגעפּוצט די ַ
האָבן בלױז געלעקט די שיטערע מאַרמעלאַד און ניט תּיכּף ַ
בײ נעילה) ,(2פֿלעגן די לצנים
ברױט מיט אַ מאָל .אַזאַ אײנער האָט שױן געהאַלטן ַ
זאָגן ,אַ סימן פֿון אַ פֿולשטענדיקן מוזלמאַן ,הױט-און-בײן .ער קאָן שױן אפֿילו מער
נישט עסן .אַזאַ אײנער האָט בלױז געקוקט װי אַ פֿאַרסאַמטע חיה ,מיט די לעצטע
אײנגעקלאַמערט
פּײקע ברױט ,װאָס ער האָט פֿעסט געהאַלטן ַ
אינסטינקטן ,אױף דער ַ
זײנע אױסגעדאַרט סקעלעטישע הענט ,װי דאָס װאָלט געװען דער גרעסטער אוצר
אין ַ
אױף דער װעלט .און ס'איז
אמת ,דאָס איז געװען דער גרעסטער אוצר װאָס אַ מענטש קאָן זיך נאָר אױסמאָלן.
און אױב אַזאַ אײנעם איז דאָך געלונגען אַראָפּצושלינגען אַ כּזית ברױט ,האָט מען
זײן מױל דורכן האַלדז אינעם
געקענט זען װי דאָס שטיקל ברױט װאַנדערט אַדורך פֿון ַ
אַרײן.
מאָגן ַ
דערבײ
ַ
אַלע אַרום האָבן אױף דעם געקוקט װי אױף עפּעס אַ װוּנדער ,און זיך
פּאָסמאַקעװעט ,צוקוקנדיק זיך ,װי דאָס שטיקל ברױט גליטשט זיך פּאַװאָליע אַראָפּ
אַרײן .אַלע אַרום האָבן מיטגעשלונגען ,אַזױ װי דאָס שטיקל ברױט
אין יענעמס מאָגן ַ
אַרײן.
װאָלט זיך נישט אַראָפּגעגלישט אין יענעמס ,נאָר אין זײער אײגענעם מאָגן ַ
אײנס דאַרף מען װיסן ,אַז די פֿאַנטאַזיע האָבן די נאַציס בשום-אױפֿן נישט געקאָנט
בײ די קאַצעטניקעס .אַלץ איז זײ געלונגען צוצורױבן ,אַחוץ דער
אַװעקנעמען ַ
פֿאַנטאַזיע .און מיט פֿאַנטאַזיע קאָן דאָך דער מענטש מיטמאַכן די גרעסטע
אַװאַנטורעס אױף דער װעלט.
אפֿילו אין לאַגער ,אונטער די עלעקטרישע דראָטן ,איז אײן זאַך געבליבן גאַנץ ,נישט
באַרירט ,זױבער רײן :די פֿאַנטאַזיע .אױ ,די פֿאַנטאַזיע ,דער חלום! װער ס'האָט דאָס
פֿאַרלױרן ,איז געװען פֿאַרלױרן....
די מענאַשקע ]זע פּױליש _מענאַזקאַ_ 'פֿעלדפֿלאַש'[ ,צי דאָס בלעכל ,װאָס יענער האָט
מיט זיך געטראָגן ,װי אַ כּלי-זײן ,צוגעבונדן מיט אַ שטריק אָדער דראָט צום בױך ,איז
אַרײן ,געװען אָנגעפֿילט מיט ביטער װאַסער
דאָס מאָל ,פֿאַרן אַרױסמאַרש אין װעג ַ
װאָס מע האָט עס גערופֿן "קאַװע" .יעדער אײנער האָט מיט זיך אױך געפֿירט אַ דעק.
אַ גוטער סימן ,אַז מע װעט אים אפֿשר ניצן .איך האָב אונטער דעם דעק ,װאָס כ'האָב
געהאַט אַרומגעבונדן אַרום די אַקסלען ,אױך געטראָגן אױסבאַהאַלטן אַ טאָרבע מיט
מערן .יאָ ,מערן ,לאַנגע ראָזעװע מערן ,װאָס איך האָב אין דער לעצטער מינוט דורך אַ
צופֿאַל אָרגאַניזירט ,אין אַ פּשוטער שפּראַך הײסט דאָס צוגעלקחנט ,דאָס מאָל אין
דער קיך .װי אַזױ? דאָס איז שױן אַ מעשׂה פֿאַר זיך .אָבער אַ דאַנק די מערן אפֿשר,
הײנט .און אפֿשר האָב איך גאָר מיט די געגנבֿעטע מערן אַװעקגערױבט
לעב איך ַ
זײן אַ חכם און טראַכטן װי אַזױ ס'פּאַסט מיר צו
הײנט קאָן איך ַ
אַנדערע לעבנס? יאַָ ,
טראַכטן ,אָבער נישט דענצמאָל....

במשך פֿון צװײ טעג און צװײ נעכט האָב איך געהאַלטן אין אײן גריזשען די מערן און
װײל
אַזױ דערהאַלטן ס'לעבן .אָבער צוליב די מערן בין איך אױך שיעור אומגעקומעןַ ,
װי נאָר אַ פֿראַנצײזישער קאַצעטניק האָט באַמערקט ,אַז איך גריזשע אין געהײם
זײניקע ,אַז איך זאָל
מערן ,האָט ער זיך באַלד צו מיר צוגעטשעפּעט און פֿאַרלאַנגט ס' ַ
אים אױך געבן "דע-קאַראָט" .און טאַקע פֿאַר װאָס נישט? ס'איז אים דען נישט
געקומען? ער איז דאָך געװען דער זעלבער מחותּן צו די מערן ,װאָס איך; מ'האָט דאָך
געלעבט פֿון אײן און דעם זעלבן טאָפּ ,פֿון דער זעלבער קיך .נאָך אַ האַלבן טאָג זיך
זײנע
בעטן ,האָב איך אים געגעבן אַ האַלבן מער .אָבער באַלד האָבן דאָס באַמערקט ַ
פֿראַנצײזישע "קאַמעראַדן" און מע האָט אָנגעהױבן רופֿן" :דע-קאַראָט!" און זײ
זענען אױף מיר אַרױף װי די הײשעריקן און מיך שיעור נישט צעטראָטן.
אַ מזל װאָס איטשע האָט דאָס דערזען און מיך כּמעט אין דער לעצטער מינוט קױם
אַרױסגעשלעפּט פֿון אונטער דער קופּע פֿראַנצױזן ,װאָס זענען אױף מיר געלעגן .איך
אַרײנגעפּוצט ,בלױז די לעצטע צװײ גרױסע מערן
האָב שױן אָבער געהאַט אַלע מערן ַ
בײ מיר צוגערױבט .זאָל זײ װױל באַקומען! צװײ פֿראַנצױזן האָבן זיך מער
האָבן זײ ַ
זײן זיכער ,אַז זײ לעבן
נישט אױפֿגעהױבן ,זײערע חבֿרים האָבן זײ צעטראָטן .כּדי צו ַ
נישט מער ,האָט דער לעצטער עס-עס-װאַכמאַן ,װעלכער איז געגאַנגען פֿון הינטן ,זײ
װײל װיסן דאַרף מען ,אַז קײן לעבעדיקער קאַצעטניק האָט נישט געטאָרט
צוגעשאָסןַ .
אַרײנפֿאַלן אין די הענט פֿון די אַליִ יִ רטע .דער לאַגער-קאָמענדאַנט האָט פֿון פֿאָרױס
ַ
אונדז געהאַט געװאָרנט ,אַז װער עס װעט נישט קענען גײן ,װעט װערן דערשאָסן .אין
דער לעצטער מינוט פֿאַרן אַרױסמאַרש האָט ער געמאָלדן ,אַז "װער עס קען נישט גײן,
רײ .זײ
בײ די כּוחות אָדער איז קראַנק ,זאָל אַרױסטרעטן פֿון דער ַ
און פֿילט זיך נישט ַ
װעלן עװאַקויִ רט װערן צוזאַמען מיטן גאַנצן לאַזאַרעט קראַנקע אױף ספּעציעלע
גלײך אױפֿן אָרט דערשאָסן
װאָגנס ".די יעניקע װאָס זענען אַרױסגעטרעטן ,האָט מען ַ
צוזאַמען מיט דעם גאַנצן לאַזאַרעט קראַנקע.
אַזױ האָט זיך אָנגעהױבן דער "מאַרש ",װעלכן מען האָט שפּעטער גערופֿן "דער
דרײ טױזנט
אײנגעהאַקט אין לאַנגע רײען ,קנאַפּע ַ
טױטנמאַרש ".צו פֿינעף ַ
קאַצעטניקעס פֿון פֿאַרשידענע נאַציאָנאַליטעטן האָט מען אַרױסגעטריבן אין װעג
אַרײן ,װאָס פֿאַר מײנסטע איז דאָס געװען דער לעצטער װעג .דער גרעסטער טײל איז
ַ
װײסרוסן,
געװען פֿראַנצײזישע פּאָליטישע געפֿאַנגענע ,עטלעכע הונדערט רוסןַ ,
דרײהונדערט פּױלישע ייִ דן ,און אױך
דײטשע קרימינעלע און אַ ַ
אוקראַיִ נער ,עטלעכע ַ
צענדליקער פֿון אַנדערע נאַציאָנאַליטעטן .הכּלל ,אַן ערבֿ-רבֿ פֿאַראײניקט אין אײן
גורל .אפֿילו אונדזערע שומרים ,די עס-עס-װאַכמענער ,זענען אױך נישט אַלע געװען
פֿאָלקסדײטשן ,סלאָװאַקן און
ַ
דײטשן .אַ סך צװישן זײ זענען געװען אונגאַרישע
רײנע ַ
דײטש און צװישן זיך האָבן די
װער װײסט װאָס נאָך? אַ טײל האָט קױם געקענט רעדן ַ
אונגאַרן געקלאַפּט ,נאַטירלעך ,מאַדזשאַריש .נו ,כ'זאָל אים חלילה נישט פֿאַרגעסן צו
דערמאָנען ,כ'מײן דעם געפֿאַנגענעם אַמעריקאַנער פֿליִ ער ,װאָס אײן גאָט װײסט ,װי
בײ אונדז גענומען .דאָס איז געװען דער ערשטער אַמעריקאַנער װאָס
אַזױ ער האָט זיך ַ
מײן לעבן.
איך האָב בכּלל געזען אין ַ
מײן שטעטל אַן
דעם אמת געזאָגט ,האָב איך שױן אַ מאָל יאָ געהאַט געזען אין ַ
אַמעריקאַנער ,אָבער יענער איז געװען אַ קױלן-גרעבער ,װאָס איז צוריקגעקומען

אַהײם נאָך צװאַנציק יאָר אָפּהאָרעװען אין גאָלדענעם לאַנד .על-כּל-פּנים האָט ער אין
מײנע אױגן נישט אױסגעזען װי אַן עכטער אַמעריקאַנער ,כאָטש ער האָט געהאַט אַ
ַ
פֿול מױל מיט גאָלדענע צײן .דער אין לאַגער איז אָבער געװען אַן עכטער
אַמעריקאַנער ,כאָטש ער האָט קײן גאָלדענע צײן נישט געהאַט .ער האָט זיך באַװיזן
ממש װי אַ מעטעאָר און איז פֿאַרשװוּנדן װי אַ געװײנלעכער קאַצעטניק .דאָס ערשטע
מאָל האָבן מיר אים געזען אין לאַגער עטלעכע טעג פֿאַרן אַרױסמאַרש ,װי ער װאָלט
טאַקע אַראָפּגעפֿאַלן צו אונדז פֿון הימל.
װאָס הײסט אַן אַמעריקאַנער אין קאַצעט?  --האָבן זיך אַלע געװוּנדערט .דעם ערשטן
רושם האָט ער געמאַכט װי אַ באַשעפֿעניש פֿון אַן אַנדערן פּלאַנעט ,ביז מיר האָבן זיך
צוגעװױנט און אין אים געזען אַ זײער סימפּאַטישן בשׂר-ודם .ער איז געװען הױך,
ברײטפּלײציק ,ברונעט ,ממש אַ ריז מיט אַ פּאָר ברענענדיקע שװאַרצע אױגן; װען ער
שנײװײסע צײן .ער האָט געטראָגן אַ
ַ
האָט געלאַכט האָט זיך באַװיזן אַ מױל מיט
כאַקי-מונדיר מיט הױכע געשנורטע שיך ,װאָס איך האָב דאָס נאָך קײן מאָל נישט
געהאַט פֿריִ ער געזען .ער איז געװען נישט בלױז העכער פֿון אַלע "העפֿטלינגען ",נאָר
דײטשן אַרום ,מיטן לאַגער-קאָמענדאַנט צוזאַמען .באַװעגט
אױך העכער פֿון אַלע ַ
לײכט ,כאָטש ער איז געװען שװער .געגאַנגען װי אױף ספּרענזשינעס,
האָט ער זיך ַ
ממש אין ריטעם פֿון דזשעז ,װי איטשע פֿלעגט אױף אים זאָגן .איטשע ,װאָס איז
גלײך אַ נאָמען געגעבן "עוג-מלך-
אַלײן אױך נישט געװען קײן מפּל-קינד ,האָט אים ַ
הבשן פֿון אָנקל סעמס לאַנד" און אים חושד געװען ,אַז ער איז גאָר אַ ייִ ד .אונטער
פֿיר אױגן האָט ער אים אַ מאָל אַ פֿרעג געטאָן:
װײזנדיק,
זינד זי יודע ,שמע-ישׂראל?  --און דער אַמעריקאַנער האָט זיך געלאַכטַ ,שנײװײסע צײן ,אָבער קײן קלאָרן ענטפֿער האָט ער נישט
ַ
זײנע
װי געװײנטלעךַ ,
געגעבן.
יאָ ייִ ד ,נישט ייִ ד ,אַ חבֿרהמאַן איז ער שױן אײן מאָל געװען! "גאָר אַ װילדער יאַט",
דײטשן.
װי ס'זינגט זיך אין לידל ....תּמיד מיט אונדז געלאַכט און געלאַכט פֿון די ַ
אַרײן ,אַז זײ זענען שױן קאַפּוט ,פֿאַרשפּילט אױף דער
געלאַכט זײ אין פּנים ַ
לאָטעריע ....ער פֿלעגט מיט אונדז שפּאַסן װי דאָס גאַנצע לעבן ,דער לאַגער ,דער
דײטשן צוזאַמען װאָלטן סך-אַכּל נישט מער געװען װי עפּעס אַ
טױטנמאַרש מיט די ַ
װיץ ,אַ קאַטאָװעסל .ער איז געװען דער אײנציקער אױפֿן טױטנמאַרש װאָס האָט נישט
געהאַט קײן זאָרגן ,יעדן פֿאַלס ,אַזאַ רושם האָט ער אױף אונדז געמאַכט .מיט די
אײנטענהן פּאָליטיק ,כאָטש זײ פֿלעגן אים זעלטן
דײטשן פֿלעגט ער האַלטן אין אײן ַ
ַ
שװײגן.
ַ
ענטפֿערן .זײ פֿלעגן אים אױסהערן און
איטשע האָט אים געװאָרנט ,אַז ס'איז געפֿערלעך .דער אַמעריקאַנער האָט
געענטפֿערט ,אַז ער האָט נישט מורא ,ער איז אַ קריגס-געפֿאַנגענער ,געשיצט דורך
דער זשענעװער "קאָנװענץ" פֿאַר קריגס-געפֿאַנגענע" .װי גרױס ,אַזױ נאַיִ װ ",האָט
אָנװײזנדיק אױף "עוג -מלך-הבשן פֿון אָנקל סעמס לאַנד".
ַ
איטשע אַ מאָל געזאָגט,
עמעץ האָט דערצײלט ,אַז דער אַמעריקאַנער האָט פּראָבירט צוצורעדן דעם
זײן אײגענער טובֿה װעגן װאָלט געװען צום בעסטן ער זאָל מיטן
קאָמענדאַנט ,אַז פֿאַר ַ
סײ איז אַלץ פֿאַר די
סײ װי ַ
װײל ַ
גאַנצן טראַנספּאָרט זיך אונטערגעבן צו די אַליִ יִ רטעַ ,
דײטשן פֿאַרלױרן .אין די לעצטע טעג פֿונעם מאַרש ,װען די עס-עס-װאַכמענער האָבן
ַ

זיך שױן אױך אָנגעהױבן צו לױזן ,װי מיר ,קאַצעטניקעס .האָט ער זיך אַ מאָל צו
דײטש" :קוקן זי מל אַן װי דאָס העררענפֿאָלק
זײן פּערפֿעקטן ַ
אונדז אָנגערופֿן אין ַ
לױזט זיך!"....
דעמאָלט אָבער איז שױן אױך דער אַמעריקאַנער נישט געװען דער זעלבער
אַמעריקאַנער .איטשע האָט אים שױן אױך מער נישט גערופֿן עוג-מלך-הבשן פֿון אָנקל
װײל ער איז עס שױן מער נישט געװען .פֿון טאָג צו טאָג ,פֿון שעה צו
סעמס לאַנדַ ",
אײנגעשרומפּן ,װי אַ באַלאָן ,פֿון װעלכן
שעה איז דער ריזיקער אַמעריקאַנער געװאָרן ַ
זײנע ברײטע פּלײצעס
זײן הױכער שלאַנקיקער קערפּערַ ,
מען לאָזט אַרױס די לופֿטַ .
אײנגעהױקערטע
זײנע ַ
האָבן זיך ראַפּטום אַראָפּגעלאָזט און מיט דער דעק אױף ַ
פּלײצעס האָט ער אױסגעזען אין גאַנצן װי אײנער פֿון אונדז ,אַ פּאָלנער קאַצעטניק.
אַזױ צופּאַסן זיך ,אַזאַ שנעלע אַסימילאַציע האָט מען װײניק אפֿילו אין לאַגער
געקאָנט זען .אָבער מיר זענען דאָך געװען אױפֿן טױטנמאַרש און דאָ האָט אַלץ שנעל
זײנע הױכע געשנורטע שיך ,װאָס זענען שױן אױך געװען אין גאַנצן
פּאַסירט .װען נישט ַ
אױסגעריבן און צעלײגט ,װאָלט מען בכּלל מער נישט געקענט דערקענען ,אַז דאָס איז
בײ אים געבליבן װי פֿריִ ער .װי דער
דער זעלבער אַמעריקאַנער .נאָר דער הומאָר איז ַ
בײ אים נישט געהאַט קײן שום קשר מיטן פֿיזישן מצבֿ.
גײסט װאָלט ַ
ַ
מיר זענען אַרױס דורכן טױער פֿון לאַגער אין דער פֿאַרקערטער ריכטונג ,נישט װי מיר
פֿלעגן יעדן טאָג מאַרשירן צו די זאַלצגרובן .עס האָט זיך פֿאַר אונדז אַנטפּלעקט אַ
פֿרײער װעלט ,פֿון פֿעלדער ,װעלדער ,בערגעלעך און
פּראַכטיקע פּאַנאָראַמע פֿון אַ ַ
טאָלן ,װאָס יאָרן לאַנג האָבן מיר דאָס שױן נישט געהאַט געזען .מיר האָבן בכּלל
פֿאַרגעסן אַז ס'עקסיסטירט נאָך אַזאַ מין שײן װעלטעלע אױף גאָט|ס ערד .די שאַרפֿע
ריחות פֿון די פֿעלדער ,װאָס האָבן זיך נאָר װאָס געהאַט אָנגעהױבן צו פֿאַרשפּרײטן
נאָך דעם לאַנגן װינטער ,האָבן װי מיט אַ האַמער אומברחמנותדיק אַ זעץ געגעבן אױף
דער גאַנצע מחנה מענטשן און אונדז אַלע פֿאַרשיכּורט ,אַז די פֿיס האָבן זיך אַזש
געװאַקלט .די זון האָט עפּעס אַזױ חוצפּהדיק ,אומפֿאַרשעמט ,פּשוט ,אונדז געלאַכט
אַרײן ,װי זי װאָלט זיך גערײצט מיט אונדז ,חוזק געמאַכט פֿון אונדזער
אין פּנים ַ
מעמד ,װי זי װאָלט זיך נישט װיסנדיק געמאַכט ,אַז אַ מלחמה גײט אָן
אױף גאָט|ס ערד מיט קאַצעטניקעס ,עס-עס-װעכטערס ,הונגער און טױט.
און אפֿשר ,װער װײסט?  --אפֿשר האָט זי ,די זון ,אונדז גאָר געװאָלט טרײסטן?
געװאַרעמט מיט אירע אָנגענעמע שטראַלן אונדזערע אױסגעדאַרטע בײנער און ערגעץ
בײ אונדז האָפֿענונג .מיר האָבן זיך טאַקע באַלד
טיף פֿאַרבאָרגן אין האַרצן געװעקט ַ
צוריק צו איר צוגעװױנט און צוריק הײמיש געװאָרן מיט דער שײנער װעלט.
זשאַק ,אַ פֿראַנצײזישער קאַפּאָ ,אַ געװעזענער פּראָפֿעסאָר אױף אײנער פֿון די
דײטשיש
עלזאַסער אוניװערסיטעטן ,האָט איצט התלהבֿותדיק רעציטירט אַן אַלט ַ
סטודענטיש ליד:
עס גײט צום פֿרילינג,
די אײער װערן ביליגער,
די מײדלעך װערן װיליקער,
פֿרילינג אַלע סאָרטן,
עס שמעקט מיט אַבאָרטן....

זינט דענצמאָל אױפֿן טױטנמאַרש האָט נאָך פּאָעזיע אױף מיר קײן מאָל נישט
אײנדרוק װי דאָס פּראָסטאַצקע סטודענטן-לידל ,װאָס זשאַק האָט
געמאַכט אַזאַ ַ
רעציטירט דערזעענדיק די פּראַכטיקע ,װוּנדערלעכע פֿרילינג-פּאַנאָראַמע ,װאָס האָט
זיך אַנטפּלעקט פֿאַר אונדזערע אױגן .מיט אַ מאָל האָט אױסגעזען װי דער גאַנצער
טראַנספּאָרט קאַצעטניקעס איז אַראָפּ פֿון זינען.
אַרײן אין אַ משונהדיקן טראַנס פֿון פֿאַרגעסונג .ס'האָט אױסגעזען װי
מיר זענען אַלע ַ
די גאַנצע מחנה װאָלט זיך מיט אַ מאָל אָפּגעריסן פֿון דער ערד ,זיך אױפֿגעהױבן אין
דער לופֿט און געשװעבט אין עפּעס אַ חלום ,אין אַ פֿאַנטאַזיע .די ערשטע האָבן זיך די
פֿראַנצױזן געזונגען ,באַלד האָבן די רוסן אונטערגעכאַפּט דאָס לידל און זיך געזונגען
װײסרוסיש .עמעצער פֿון אונדז האָט אָנגעהױבן צו
אין רוסיש ,אין אוקראַיִ ניש ,אין ַ
זינגען אין פּױליש און באַלד האָט אַן אַנדערער אונטערגעכאַפּט דאָס זעלבע לידל אין
ייִ דיש .די גאַנצע מחנה האָט זיך געזונגען ,װי מיר װאָלטן געגאַנגען אױף עפּעס אַ
פּיקניק און נישט אױפֿן טױטנװעג .און ס'דאַכט זיך מיר אַז אױך די עס-עס-
מײן ערשטער פֿרילינג פֿון אַ
װאַכמענער האָבן מיטגעזונגען .ס'איז געװען פֿרילינגַ .
ייִ נגל װאָס האָט מיט אַ מאָל דערפֿילט אין זיך ,אַז ער װערט אַ מאַן ,מעג דאָס אפֿילו
מײנע
זײן אױפֿן טױטנמאַרש .אַ טעמפּער שאָס פֿון אַ רעװאָלװער האָט איבערגעהאַקט ַ
ַ
שײנע אילוזיעס .װידער האָט אַ װאַכמאַן אַװעקגעלײגט אײנעם פֿון אונדז ,װאָס האָט
מער נישט געקענט גײן.

