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הקדמה

דָאס איז װָאס איך געדענק

צוגעבן  ָאדער  ביָאגרַאֿפיע  מַײן  שרַײבן  צו  ּכװנה  מַײן  ניט  איז  עס 
נָאך ַא דָאקומענט צו די ֿפיל עדות װָאס עס זענען ֿפַארַאן װעגן די 
און  ֿפָארשטעלן  צו  איז  ציל  מַײן  חורבן.  ֿפונעם  צַײטן  שרעקלעכע 
זיך  הָאב  איך  װָאס  קינדער־יָארן,  מַײנע  ֿפון  ּפרק  דעם  בַאשרַײבן 
די  יָאר.  ֿפערציק  און  ֿפינף  ּכמעט  זּכרון  מַײן  ֿפון  אױסמעקן  בַאמיט 
איך  װָאס  דעם  אין  אױסגעדריקט  זיך  הָאט  ֿפַארגעסן  צו  בַאמִיונג 
קינדער  מַײנע  מיט  דערװעגן  גערעדט  ָאדער  דערצײלט  ניט  הָאב 
און מַײנע אײניקלעך. זײ צו דערצײלן איז געװען ֿפַאר מיר ַא שװערע 
אױֿפגַאבע, הָאב איך בַאשלָאסן ביסלעכװַײז ָאנהײבן שרַײבן. צו מַײן 
גליק הָאב איך אױסגעֿפונען, ַאז װָאס מער איך הָאב זיך ַארַײנגעטיֿפט 
אין מַײנע זכרונות, איז מיר גרינגער געװָארן זײ צו בַאהַאנדלען, װַײל 

ַאזעלכע זכרונות איז "ניטָא קײן ּכוח צו ֿפַארגעסן".
אײגנטלעך קען איך ָאנהײבן דעם קַאּפיטל ֿפון מַײן לעבן מיט די 
װערטער: "אײן ֿפרימָארגן, װען איך בין ַאלט געװען ַארום זעקס יָאר, 
הָאב איך אױסגעֿפונען, ַאז מַײן צושטַאנד איז גלַײך צו ַא לױז און ַאז 
מַײן און מַײנס משּפחות־לעבן הָאט ניט קײן שום זכות צו עקזיסטירן. 
לטוֿבת דער מענטשהײט מוז מען שנעל און װי מעגלעך עֿפעקטיװ 

אױסמעקן דעם יִידישן ֿפָאלק ֿפון דער ערד".      
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זיך  ָאדער  לײענען  צו  צוגעצױגן  זיך  איך  ֿפיל  צַײט  צו  צַײט  ֿפון 
בַאקענען מיט מַאטעריַאלן אױף דער טעמע ֿפון חורבן. ֿפַאר מיר איז 
דָאס שטענדיק ַא שװערע אױֿפגַאבע, װַײל עס דערמָאנט מיר גלַײך  
יענע טרַאגישע צַײטן װָאס כ'װיל ֿפַארגעסן ַאז זײ זענען ַאמָאל געװען. 
ַאֿפילו װען דער אינהַאלט װָאס איך לײען ָאדער זע איז בַאגלײבלעך 
ֿפיל איך, ַאז עס איז ַאן ַארױסגעװָארֿפענע ַארבעט דערקלערן װָאס 
דער מענטשלעכער מוח קָאן ניט בַאגרַײֿפן. עס איז ַאֿפילו שרעק־

ֿפון  מָארד  לעגַאלישער  דער  גענָאציד,  ַא  ַאז  ֿפַארשטײן  צו  לעכער 
מערֿבדיקן  דַײטשישן  דעם  בַײ  געװָארן  געֿפירט  איז  ֿפָאלק,  יִידישן 
געלערנטן איבערמענטש אין נָאמען ֿפון ַא נַײער װעלט. חלק ֿפון די 
שרַײבער װעגן חורבן, צום בַײשּפיל אלי װיזעל, דערצײלן ֿפון זײערע 
אײגענע מַאטערנישן און בַאשולדיקן די װעלט, װָאס זי הָאט דער־

לָאזט ַאזַא זַאך. איך הַאלט, ַאלס אײנער װָאס הָאט איבערגעלעבט 
דעם חורבן, זַײענדיק ַא קלײן יִינגעלע, ַאז ניט די װעלט איז שולדיק, 
מענטשן  ֿפינצטערע  און  ביטערע  שרעקלעכע,  ֿפון  גרוּפע  ַא  נָאר 

װָאס הָאבן ֿפַײנט געהַאט ּכמעט די גַאנצע װעלט.
חלק ֿפון די אולטרַא־ָארטָאדָאקסישע רבנים הָאבן זײער אײגע־
נע טענות. זײ טענהן ַאז די שואה איז בַאשערט ֿפון גָאט און די נַאציס 
ַא  שנַײדט  ָאּפערַאציע  ַאן  בעת  װי  ַאזױ  שליחים.  זַײנע  געװען  זענען 
ער  און  אױסהײלן  אים  ּכדי  ּפַאציענט  ֿפון  ֿפלײש  שטיקער  דָאקטער 
ֿפַאר װָאס ער  װײסט  ַאלײן  גָאט  נָאר  ַאזױ  טוט,  װײסט װָאס ער  ַאלײן 
הָאט גורם געװען די שואה. איך קָאן זיך ניט ֿפָארשטעלן ַא גרעסערן 
מענטש  ַא  אױף  מרחם  זיך  בין  איך  געדַאנק.  ַאזַא  װי  חילול־הקודש 
װָאס גלײבט, ַאז גָאט אין הימל איז ַאזױ נקמהדיק און חסר־רחמים. 
נָאר דער ׂשטן אין גיהנום קָאן אױסטרַאכטן ַאזַא ּפלַאן און נעמען די 

נַאציס ַאלס זַײנע מיטהעלֿפערס.  
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ברוכים־הבָאים צו קַארטילעס

אין  געװָארן  געבױרן  בין  איך  ַאז  געשריבן,  שטײט  ֿפָארמעל 

דער שטָאט רַאטנָא, ּפױלן, אין יָאר 1935. די צַײט ֿפון מַײן 

הערשַאֿפט. איך  ּפױלישער  אונטער דער  געבורט איז געװען 

װיל דָא בַאמערקן, ַאז עס איז ֿפַארַאן ַאן אונטערשײד צװישן 

יִידן ֿפון ּפױלן און אוקרַאִינע און אױך צװישן שטָאטישע ָאדער 

שטעטלישע און דָארֿפישע יִידן. קַארטילעס איז געװען ַארום 

דרַײ קילָאמעטער לַאנג אין ריכטונג צֿפון צו דרום. דָאס גע־

דענק איך צוליב ַא קינדערשער ֿפַאנטַאזיע. אונדזער הױז איז 

געװען דָאס ערשטע יִידישע הױז אין דָארף. עס ֿפלעגט טרעֿפן 

ַא מָאל װען איך הָאב זיך ָאנגעקוקט צו דער זַײט ֿפון דָארף, 

װָאס  לװיה  גױִישער  ַא  ֿפון  ּפרָאצעסיע  ַא  געזען  איך  הָאב 

ַאן  זײער  אױגן,  מַײנע  אין  געװען,  איז  דָאס  מיר.  קעגן  קומט 

אױסערגעװײנלעכע ּפרָאצעסיע מיט גרױסע אַײקָאנס, קָאליר־

טע לענטעס, גרױסע צײלעמער און די גלחים הָאבן געטרָאגן 

לַאמטערנעס װָאס איז ֿפון זײ געגַאנגען  ַא רױך. ניט װַײט ֿפון 

מַײן הױז הָאבן זײ זיך געקערט אױף רעכטס צו דעם גױִישן 

צװינטער װּו די זון הָאט ָאנגהױבן צו ֿפַארגײן. ַאלס ַא קינד 

געגַאנגען  איז  זון  די  װָאס  ֿפַארדריסט,  זײער  מיר  עס  הָאט 

שלָאֿפן דװקא אין דעם גױִישן צװינטער.

קַארטילעס אױף צװײ  צעטײלט  ערדענער װעג הָאט  ַאן 



10

לײזער בליט

טײלן. בַײם סוף ֿפון װעג איז געװען ַא גרױסער קװַארטַאל און 

דָארט איז געשטַאנען, ֿפַארשטײט זיך, די צערקװע, די קירכע, 

װַײט  ניט  דָארף.  אין  בנין  גרעסטער  דער  געװען  איז  װָאס 

ֿפון דָארט איז געװען מַײן זײדע און בָאבעס הױז, און ס'הױז 

ֿפון מַײן טַאטעס עלטערן און מַײן ֿפעטער שמואל (שמילקע). 

אין מיטן דָארף איז געװען די שול און ניט װַײט ֿפון דָארטן 

הָאבן געװױנט מַײן זײדע בערטשיק (דֿב), בָאבע ֿפרומע און די 

ֿפעטער ירחמיאל און בענצע (בן־ציון). זײער הױז איז געװען 

דָאס גרעסטע און שענסטע אין דָארף. עס הָאט געהַאט ַא סך 

צימערן, ּפָאדלָאגעס ֿפון הָאלץ, בַאזונדערע קיך און עסנזַאל, 

מיט  הַײזער  ַאנדערע  (ַאלע  שינדלעך  רױטע  מיט  דַאך  דער 

די  ַארום  ּפַאסן  גָאלדענע  מיט  װַײס  געֿפַארבט  און  שטרױ) 

בַאזונדערן  ַא  מיט  הױז,  דעם  ֿפון  זַײט  אײן  אױף  ֿפענצטער. 

און  זַאכן  ֿפַארשײדענע  מיט  קרעמל  ַא  געװען  איז  אַײנטריט, 

ַאמװיכטיקסטנס, עס זענען דָארט געװען צוקערלעך. נעבן דעם 

ַא  געהַאט  הָאט  װָאס  צימער  ַא  נָאך  געשטַאנען  איז  קרעמל 

צענטריֿפוגע, װָאס הָאט ֿפַאר עטלעכע גרָאשן צעשײדט ֿפַאר 

מַײן  ֿפון  סיבה  די  מילך.  דער  ֿפון  סמעטענע  די  ּפױערים  די 

ער  װָאס  דעם  אין  ליגט  צושטַאנד  עקָאנָאמישן  גוטן  זײדעס 

ֿפַארשײדענע  אױֿפגעשטעלט  און  ַאמעריקע  אין  געװען  איז 

געטרַאנק־ֿפַאבריקן. ער הָאט זײ ֿפַארקױֿפט און געקומען צוריק 

װַײל אין זַײנע אױגן ״דָאס איז ניט ַא גוטער ּפלַאץ ָאנצוֿפירן 

ַא גוטן ֿפולן יִידישן לעבן״. מַײן זײדע מאיר איז אױך געװען 

אין ַאמעריקע און געקומען צוריק צוליב דער זעלבער סיבה, 

ַאמעריקע,  געזען  הָאט  ער  רַײך.  געװָארן  ניט  איז  ער  ָאבער 

ַא  ֿפון  ֿפענצטער  ֿפַארשמירטע  די  דורך  שנַײדער,  ַא  ַאלס 

"סװעט־שַאּפ".   
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אױף דער צװײטער זַײט װעג הָאט געװױנט דער שוחט. 

ער הָאט אױך געהַאט די ַאמט ֿפון רבי ֿפון דער קהילה און 

חדר. דער חדר הָאט זיך געֿפירט אין זַײן הױז. בערך הונדערט 

מעטער צו מערֿב־זַײט איז געװען די מיקװה און די קוזניצע. 

זַײט,  זעלבער  דער  אױף  צֿפון,  מעטער  הונדערט  ֿפינף  ַארום 

איז געװען דעם שנַײדערס הױז. דער שנַײדער הָאט געהַאט 

ַא זון אין מַײנע יָארן און מיר זענען געװען גוטע ֿפרַײנד. אײן 

מָאל װען מיר הָאבן זיך געשּפילט, נעבן מַײן הױז, הָאבן מיר 

זיך צעקריגט און דעריבער הָאבן מיר זיך צעשלָאגן. ער איז 

בַאלד  ערד.  דער  אױף  ַארָאּפװַארֿפן  צו  מיר  געװען  מצליח 

נָאך דעם הָאט ער ֿפַארלָאזט ס'ָארט און איז געלָאֿפן צו דער 

זיכערהײט ֿפון זַײן הײם, ַארום ַא קילָאמעטער װַײט. דָאס הָאט 

מיר ֿפַארדריסט, הָאב איך אים נָאכגעיָאגט ביז זַײן שטוב ּכדי 

ָאנגײן װָאס מיר הָאבן אױֿפגעהערט. דָאס מָאל הָאב איך אים 

ַארָאּפגעװָארֿפן אױף דער ערד און געלעגן אױף אים, ָאבער 

ניט לַאנג. ּפלוצעם הָאב איך דערֿפילט ַאז איך הָאב בַאקומען 

די ֿפעִיקײט צו ֿפלִיען, ניט נָאר סּתם ֿפלִיען נָאר מיט דעם קָאּפ 

ַארָאּּפ און די ֿפיס אין דער הײך. איך הָאב בַאלד ֿפַארשטַאנען 

ַאז די ֿפעִיקײט צו מַײן ֿפלִיען שטַאמט ֿפון דעם שנַײדערס ּכוח. 

ער הָאט מיר געהַאלטן מיט דער קָאּפ ַארָאּּפ ֿפַאר עטלעכע 

מיך  און  אײביקײט,  ַאן  װי  געװען  עס  איז  מיר  ֿפַאר  מינוטן, 

ָאנגעלערנט ּתורה "עס איז ניט שײן ֿפַאר ַא יִינגעלע װָאס גײט 

אין חדר, ער זָאל זיך ֿפירן װי ַא שײגעץ!" חוץ ֿפון דער לעק־

ציע צו ֿפלִיען און זַײנע בַאמערקונגען הָאט ער מיר גָארניט 

געטָאן. דער אינצידענט הָאט געהַאט ַא גרױסע השּפעה אױף 

מַײנע יונגע יָארן: ערשטנס הָאב איך בַאקומען ַא יִיראת־הּכֿבוד 

און  שנַײדער  דעם  ֿפַאר  בַאזונדערס  מענטשן,  עלטערע  ֿפַאר 



12

לײזער בליט

צװײטנס דָאס איז מסּתמא געװען דער ָאנהײב ֿפון מַײן מורא 

ֿפַאר הױכע ּפלעצער.

געװען  זענען  קַארטילעס  אין  הַײזער  די  ֿפון  מערסטנס 

דעכער  גרָאז־געשטריקטע  ּפָאדלָאגעס,  ערדענע  מיט  קלײנע 

ָאט  אין  געװען  איז  הױז  אונדזער  צימער.  גרױסער  אײן  און 

דער קַאטעגָאריע. די רַײכערע הָאבן געהַאט עטלעכע צימערן. 

טעכנָא־ דער  ֿפון  סימן  ַא  געהַאט  ניט  הָאט  הױז  אײן  קײן 

לָאגיע ֿפון דעם 20סטן יָארהונדערט. מיר הָאבן געהַאט ברי־

נעמער ַאנשטָאט װַאסער ֿפון קרַאנען, ַא צעבער ַאנשטָאט ַא 

און  קלָאזעט  ַא  ַאנשטָאט  הױז  ֿפון  װַײט  סטרַאזשע  ַא  װַאנע, 

ֿפַארשטענדלעך ַא "ּפריּפעטשיק" צו בַאלַײכטן די שטוב. עס 

איז דָא ַא יִידיש ליד װָאס הײסט "אױֿפן ּפריּפעטשיק". דָאס 

ליד דערצײלט ֿפון דעם רבי װָאס לערנט קלײנע קינדערלעך 

דעם ַאלף־בית בַײ דער ליכט ֿפון דעם ּפריּפעטשיק. איך װיל 

אױסנוצן די געלעגנהײט און אױֿפקלערן ַאװּו געֿפינט זיך דער 

ּפריּפעטשיק. ּכמעט אין יעדן הױז הָאט זיך געֿפינען ַאן אױװן 

און בַײ דער זַײט איז געװען ַא מזבחל אױף װעלכן מען הָאט 

געברענט ַא ֿפַײער ֿפון טרוקענע שּפענדער. דער רױך הָאט זיך 

געצױגן דורך ַא דינעם קױמענדל װָאס איז געװען צוגעשטעלט 

צו דעם קױמען ֿפון דעם אױװן. װען עס הָאט זיך געטרָאֿפן 

ַאמָאל, ַאז דער קױמענדל איז געװָארן ֿפַארשטָאּפט איז דער 

רױך ַארַײן אין שטוב. ֿפון דעם רױך ֿפלעגט מען בַאקומען ַא 

קָאּפװײטיק, װָאס מען הָאט גערוֿפן "ֿפַארטשַאדעט".

ֿפון יעדן שטַאנדּפונקט הָאט קַארטילעס זיך געֿפירט אין 

איר אײגענער צַײט. ַאלס קינד ֿפלעג איך הערן װעגן װּונדער־

װעלט,  דער  אין  זיך  געֿפינען  װָאס  ּפלעצער  און  זַאכן  ֿבַארע 

ָאבער איך הָאב זיך ניט ֿפָארגעשטעלט ַאז ביז איך װעל זַײן 
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צען יָאר ַאלט, װעל איך זײ אױסגעֿפינען. איך הָאב געװַאנדערט 

אירע  אײרָאּפע און זיך בַאקענט מיט  איבער  לַאנגע צַײט  ַא 

װּונדערס, ָאבער איך הָאב בַאדױערט און בַאװײנט די סיבות 

װָאס הָאבן מיך ַארױסגעטריבן ֿפון קַארטילעס.

מַײן  אין  ליגט  װָאס  קַארטילעס,  ֿפון  בילד  צװײטע  דָאס 

בַאֿפרַײט   זענען  מיר  װען  װָאך  ערשטער  דער  ֿפון  איז  זּכרון 

 .1944 ֿפון  ֿפרילינג  אין  ַארמײ  רוסישער  דער  דורך  געװָארן 

מַײנע עלטערן, מַײן ברודער און איך זענען געשטַאנען אױף די 

חורֿבות ֿפון אונדזער הױז און הָאבן קלָאר געזען די צװײטע 

צו  צוגעגַאנגען  מיר  זענען  ביסלעכװַײז  דָארף.  דעם  ֿפון  זַײט 

די חורֿבות ֿפון יעדן יִידישן הױז און זיך געזעגנט. איך הָאב 

ֿפַארגעבן דעם שנַײדער, װָאס הָאט מיר געלערנט צו ֿפלִיען און 

געװײנט נָאך זַײן זון, מַײן ֿפרַײנד, און נָאך מַײנע ַאלע ֿפרַײנד. 

עס איז שװער זיך ֿפָארצושטעלן און בַאגרַײֿפן אונדזער טיֿפן 

טרױער אין דער צַײט װָאס מיר זענען ַארומגעגַאנגען צװישן 

ַאלע יִידישע הַײזער אין דָארף. מיט אײן אױגנבליק הָאט מען 

געקענט אױף אונדז זען די מַאטערניש ֿפון דרַײ יָאר אין װַאלד. 

כ'הָאב געֿפילט די בַאלײדיקונג צו מַײן מענטשלעכן װעזן. ֿפון 

דעסט װעגן הָאב איך ֿפַארשטַאנען, ַאז נָאך דער מַאטערניש 

קומט די הָאֿפענונג. מַײן טַאטע ֿפלעגט שטענדיק זָאגן, ַאֿפילו 

בסּכנת־נֿפשות,  דורכגעלעבט  הָאבן  מיר  װען  צַײט  דער  אין 

"עס איז דָא ַא גרױסער גָאט אין הימל". מיר הָאבן געענדיקט 

אונדזער בַאזוך אױף דער חורֿבה ֿפון דעם בית־המדרש. מַײן 

טַאטע הָאט געזָאגט "אל מלא רחמים" און הָאט צוגעזָאגט ַאז 

ער װעט זָאגן קדיש אױף יעדן אײנעם װען ער װעט דַאװענען 

מיט ַא מנין. דָאס הָאט ער מקײם געװען ביז זַײן לעצטן טָאג.

עטלעכע גױִישע משּפחות, װָאס מיר הָאבן געטרָאֿפן, זע־



14

לײזער בליט

און  בַאגעגענען  צו  אונדז  צוֿפרידן  זײער  דװקא  געװען  נען 

זײ הָאבן זיך בַאװּונדערט ַאז לײבע, זײער טַײערער יִיד, און 

זַײן משּפחה הָאבן איבערגעלעבט די מלחמה. עס זענען אױך 

געװען ַאזעלכע, װָאס מיר הָאבן געװּוסט, ַאז זײ זענען געװען 

מיטהעלֿפערס צו די נַאציס. הָאט מען געקענט זען אױף זײערע 

ּפנימער, ַאז עס ֿפַארדריסט זײ װָאס מיר זענען געבליבן לעבן. 

מען הָאט אונדז קלָאר געמַאכט, ַאז ֿפון ַארום די הונדערט און 

ֿפוֿפציק יִידן אין דָארף זענען געבליבן ֿפיר: מַײן טַאטע, מַײן 

מַאמע, מַײן ברודער און איך. 

אין זכרונות איז ניט ֿפַארַאן ַא כרָאנָאלָאגישער סדר. זײ 

װַאכן זיך אױף אונטער ֿפַארשײדענע סיטוַאציעס. אײגנטלעך 

הָאט דער בַאזוך אין דָארף געענדיקט ַא שרעקלעכע ּתקוֿפה 

ּכמעט  װַאנדערן  מַײן  ֿפון  ָאנהײב  דער  און  לעבן  מַײן  אין 

איבער דער גָארער װעלט. איך װיל בַײ דער געלעגנהײט זיך 

ַארַײנטיֿפן אין מַײנע זכרונות און זײ ָארגַאניזירן ּכדי צו דער־

צײלן די געשעענישן װָאס הָאבן אונדז געברַאכט ביז דָא. 

אין  יִידן  די  הָאבן  בַאמערקט  ֿפרִיער  שױן  הָאב  איך  װי 

קַארטילעס ניט געלעבט אין ַא געטָא, נָאר צעשּפרײט צװישן 

די שכנים, די גױים, װָאס הָאבן צום מערסטנס זיך זײער גוט 

געֿפירט. דער יִידישער מענטש ֿפון דָארף איז געװען ֿפיזיש און 

בַאַארבעטן  געקענט  הָאבן  סך  ַא  שטַארקער.  ַא  מענטַאליש 

דָאס ֿפעלד, הַאנדלען מיט חיות און ֿפירן געשעֿפטן. אין דער 

צַײט ֿפון דער ּפױלישער רעגירונג איז ֿפַאר יִידן געװען ֿפַאר־

בָאטן צו ֿפַארמָאגן לַאנד, הָאט מען געֿפונען ַא גױ װָאס איז 

מסּכים געװען צו ֿפַארדינגען זַײן ֿפערמע. ניט װַײט ֿפון קַארטי־

לעס הָאט מַײן טַאטע געמַאכט ַאזַא געשעֿפט און מיר הָאבן 

דָארט געװױנט ביז איך בין געװָארן ֿפיר יָאר ַאלט און הָאב 
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געדַארֿפט גײן אין חדר. מַײן ברודער, װָאס איז צװײ און ַא 

הַאלב יָאר עלטער ֿפון מיר הָאט שױן געװױנט מיט מַײן בָאבע 

און זײדן מצד מַײן מַאמען. מַײנע עלטערן הָאבן ניט געװָאלט 

זיך צעשײדן מיט בײדע קינדער הָאבן בַאשלָאסן צוריק קומען 

צו קַארטילעס.

צום מערסטן זענען די יִידן אין קַארטילעס געװען בעלי־

מלָאכה, סוחרים, לערערס, דירעקטָארס און חלק זענען געװען 

ַא  מַאכן  צו  געלונגען  זײ  ס'איז  װָאס  "לוֿפטמענטשן",  סּתם 

לעבן ֿפון ֿפַארשײדענע מַאניּפולַאציעס. עס ֿפלעגט זיך טרעֿפן, 

ַאז עס איז ניט געװען גרינג אונטערשײדן צװישן די יִידן און 

די אוקרַאִינער. די יִידן הָאבן זיך בַאמיט צו רעדן און שרַײבן 

אוקרַאִיניש גוט, ַארױֿפגענומען אױף זיך די מַאניערעס ֿפון די 

ּפױערים, ָאבער די ּפױערים זענען מקנא געװען די יִידן, װַײל 

זײ זענען צום מערסטן געװען ַאנַאלֿפַאבעטן. איך װיל דָא בַא־

מערקן, ַאז די יִידן אין דָארף זענען געװען שומרי־מיצװת מיט 

ליבע צו גָאט. אין קַארטילעס הָאבן ניט געבליט קײן ּכוֿפרים.  

כָאטש די נָאענטקײט מיט אוקרַאִינער, איז אין דער גע־

שיכטע ֿפון קַארטילעס געשען ַאן אינצידענט, ַאז ַא יִיד הָאט 

חתונה געהַאט מיט ַא גױע. דער יִיד איז בַאצײכנט געװָארן 

"דער משומד". אײדער איך מָאל דָא ַאן אידיליש בילד ֿפון 

צוזַאמענלעבן, װיל איך קלָאר מַאכן, ַאז שטענדיק איז געװען 

ַאנטיסעמעטיזם. דָאס איז געװען ַא טײל ֿפון לעבן און קײנער 

הָאט זיך ניט געװּונדערט, װען ס'הָאט זיך בַאװיזן ַא מיאוסער 

מַאמעס  דער  מיט  געזױגט  עס  הָאט  אוקרַאִינער  דער  קָאּפ. 

הָאט  ער  װען  ׂשינאה,  זַײן  אױסגעדריקט  הָאט  ער  און  מילך 

זענען  עס  ַאז  זיך,  ֿפַארשטײט  נוצלעך.  איז  עס  ַאז  געמײנט 

געװען יוצא־מהּכלל, ָאבער ַאלס ּפרינציּפ הָאט זיך דער "זשיד" 
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(יִיד)  געֿפונען אױף דער סַאמע אונטעשטער מדרגה ֿפון דער 

אוקרַאִינעשער װעלט. 

חוץ ֿפון צװײ עּפיזָאדן געדענק איך זײער װײניק ֿפון דער 

צַײט װָאס איך הָאב געלעבט אױף דער ֿפערמע. דער ערשטער 

איז געװען ַא לעקציע ֿפון רַײטן אױף ַא ֿפערד. איך בין געװען 

ָאֿפן,  געװען  איז  ֿפענצטער  די  ֿפון  אײנער  שטוב,  אין  ַאלײן 

װַײל עס איז געװען ַא שײנער טָאג און ס'איז מיר געלונגען 

ַארױֿפקריכן אױֿפן ָאֿפענעם ֿפענצטער און איך הָאב זיך דָארט 

ַאװעקגעזעצט. אײנער ֿפון אונדזערע ֿפערד איז געקומען מיך 

בַאטרַאכטן און הָאט זיך ַאװעקגעשטעלט מיט זַײנע ּפלײצעס  

גלַײך אונטער מַײנע ֿפיס. איך הָאב ניט געטרַאכט לַאנג און 

זיך ַארָאּפגערוקט אױף דעם ֿפערד. װען ער הָאט געֿפילט, ַאז 

איך זיץ אױף אים איז ער ַארױס ֿפון הױז מיט מיר ַאלס זַײן 

בַאגַאזש. ֿפַארשטײט זיך ַאז איך הָאב זיך דערשרָאקן און ֿפון 

און  הָאר  די  בַײ  ֿפערד  דעם  געכַאּפט  איך  הָאב  מורא  דער 

ַאלס  ֿפַארשטַאנען  דָאס  הָאט  ֿפערד  דער  געװַאלד.  געשריגן 

ַא סימן ַאז ער זָאל גײן גיכער און איז ָאנגעהױבן צו לױֿפן. 

דער ֿפערד הָאט בַאשלָאסן װּוהין צו לױֿפן און ער הָאט מיך 

געברַאכט צו זַײן ּפַאשע, װּו עס הָאבן זיך געּפַאשעט ַאנדערע 

הָאט  דָארט  און  הױז  מַײן  ֿפון  קילָאמעטער  ַא  ּכמעט  ֿפערד, 

ַא  ֿפערד  אױֿפן  זיצן  געבליבן  בין  איך  ָאּפגעשטעלט.  זיך  ער 

לַאנגע צַײט, װַײל איך הָאב מורא געהַאט ַארָאּפשּפרינגען. ַא 

ּפױער, װָאס איז געקומען נעמען זַײן ֿפערד, הָאט מיך דערזען, 

ַא דערשרָאקענער, הָאט מיך ַארָאּפגענומען און מיך געברַאכט 

ַאהײם. ֿפַארשטײט זיך ַאז דער קלַאנג ֿפון ָאט דער ַאװַאנטורע 

זענען  עס  און  קַארטילעס  גַאנץ  אין  ֿפַארשּפרײט  זיך  הָאט 

געװען ַא סך געלעכטער אױף מַײן חשבון. עס הָאט גענומען 
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ַארום צװַאנציק יָאר ביז איך הָאב געהַאט די מוט זיך װידער 

זעצן אױף ַא ֿפערד.

ַאלע  ַאז  איז,  געדענק  איך  װָאס  עּפיזָאד  צװײטן  דעם 

מַײנע ֿפרַײנד זענען געװען גוײם. ֿפַארשטײט זיך ַאז זײ הָאבן 

ֿפרַײער  איך  הָאב  דעריבער  און  "מַאמע־לשון"  גערעדט  ניט 

גערעדט אוקרַאִיניש װי יִידיש. ַאֿפילו װען איך הָאב גערעדט 

יִידיש ֿפלעג טרעֿפן, ַאז איך הָאב אומבַאמערקט ַארַײנגעמישט 

אוקרַאִיניש. מַײן ֿפַאמיליע אין קַארטילעס הָאט געשעּפט נחת 

ֿפון מיר און געלַאכט װען איך ֿפלעג עס טָאן. ַאֿפילו דעמָאלט 

הָאט דער ַאקטיָאר אין מיר אױסגענוצט די געלעגנהײט אױף 

צוזַאמענטרעֿפונגען ֿפון דער משּפחה. װען איך  ֿפַארשײדענע 

הָאב ָאנגעהױבן צו לערנען אין חדר, הָאב איך זיך צעקריגט 

מיט ַא יִינגעלע, װָאס איז געזעסן נעבן מיר, און הָאט מיך גערוֿפן 

דער "גױ". מסּתמא הָאב איך ניט געהַאט גענוג װערטער אין 

יִידיש אים צו בַאלײדיקן, הָאב איך זיך גלַײך צוגענומען צו 

די רַײך־שמוציקע קללות װָאס איך הָאב געלערנט ֿפון מַײנע 

אוקרַאִינישע ֿפרַײנד. איך בין געװען אין ּכעס און הָאב אים 

ָאּפגעזידלט, אין אוקרַאִיניש, אין זַײן טַאטנס טַאטן ַארַײן. דער 

מַײנע  ֿפון  משּפחה,  מַײן  װי  צעקָאכט,  געװָארן  ניט  איז  רבי 

זַאֿפטיקע אוקרַאִינישע קללות און הָאט למעׂשה מיך געכַאּפט 

ֿפַאר ַאן אױער ַאזױ, ַאז איך הָאב געמײנט, ַאז מַײן אױער און 

איך גײען זיך צעשײדן. ער הָאט שטַארק געהַאלטן מַײן אױער 

הָאט  און  בײגעלע  ַא  ֿפון  צורה  ַא  אין  אים  געקװעטשט  און 

זינד:  מַײנע  ַאלע  דערקלערט  ּפַאװָאלינקע  מיר  ניגון  ַא  מיט 

"ערשטנס, הָאסטו גערעדט װען איך הָאב דיר ניט דערלױבט 

צו רעדן. צװײטנס, חדר־קינדער שלָאגן זיך ניט װי שקָאצים. 

עס מוז דיר זַײן קלָאר, ַאז דער חדר איז ניט קײן יריד, װּו מען 
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הַאנדלט מיט ֿפערד אין אוקרַאִיניש. דריטנס, זַײ װיסן, אױב אין 

דער צוקונֿפט װעל איך ֿפון דיר הערן ַאזעלכע רײד, װעל איך 

דיר בײדע אױערן ָאּפרַײסן!" מיט יעדער מעׂשה הָאב איך ַא 

מוסר־השּכל: ַאז ּכדי צו גײן אין חדר מוז מען הָאבן שטַארקע 

אױערן. עס הָאט גָארניט געהָאלֿפן. ֿפַאר ַא שטיקל צַײט איז 

דער נָאמען "גױ" געװען צוגעקלעּפט צו מיר. נָאך דעם װָאס 

אינעם  זַײט  מַײן  געהערט  הָאט  טַאטן,  מַײן  דורך  רבי,  דער 

סיכסוך, הָאט ער ָאנגעהױבן מיך נָאכֿפָאלגן און געכַאּפט בַײ 

מיר.  ֿפון  חוזק  געמַאכט  הָאט  װָאס  ּתלמיד  יעדן  אױערן  די 

דעם רבינס װַאכן אױף מיר הָאט ניט געענדערט ַא סך מַײן 

אױֿפֿפירונג, װַײל די יִינגלעך הָאבן געֿפונען ֿפַארשײדענע קונצן 

מיר צו אױֿפרעגן. ָאבער מיט דער צַײט איז ַאלץ ַאדורך צוליב 

נעמען  זיך צו  אױֿפגעהערט  איך  הָאב  ערשטנס  סיבות:  צװײ 

צום הַארצן, הָאבן דַאן די קונצן ֿפַארלָארן זײער אַײנדרוק. און 

צװײטנס – בין איך געװָארן זײער ַא גוטער ּתלמיד. דערֿפַאר 

זענען די זעלבע יִינגלעך געװָארן מַײנע ֿפרַײנד.

ַא שטערן איז געבױרן
  

מסּתמא, ַא דַאנק מַײן טַאטנס גענען, בין איך געבענטשט מיט 

קײן  געװען  ניט  איז  בית־ּכנסת  אונדזער  אין  קול.  שײנעם  ַא 

מַײן  און  געװען  זענען  בעלי־ּתֿפילה  ֿפַײנע  זײער  ָאבער  חזן, 

טַאטע איז געשטַאנען אױף ַא הױכן ּפלַאץ ֿפון דער ליסטע, 

ַאֿפילו װען ער איז געװען ַא יונגער מַאן. ַאלס ַא ּכלל הָאבן 

דעם  בַײ  שטײן  צו  ּכֿבוד  דעם  בַאקומען  יִידן  עלטערע  די 

עומד. װי איך געדענק הָאט מען בַײ אונדז מער ליב געהַאט 
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דער  ַאז  איז,  טענה  די  חזן.  ַא  ַאנשטָאט  בעל־ּתֿפילה  גוטן  ַא 

אױף  אַײנדרוק  דעם  מַאכן  צו  ּתוכן  דעם  נוצט  בעל־ּתֿפילה 

דעם עולם, װַײל דער חזן נוצט זַײן קול און דער ּתוכן  גײט 

ֿפַארלױרן. אײגנטלעך איז דָאס ניט קײן ריכטיקע טענה, װַײל 

חזנים,  בַארימטע  װעלט  אױסערגעװײנלעכע  דָא  זענען  עס 

װָאס הָאבן געברַאכט די חזנישע קרַאֿפט צו זײער ַא הױכער 

קינסטלערישער מדרגה.

דָארף  אין  קומען  אונדז  צו  ֿפלעגט  יום־טוֿב־צַײט  ַארום 

דער  װעלװל  געהײסן  הָאט  װָאס  בעל־ּתֿפילה  װַאנדערער  ַא 

הָאבן  זון,  זַײן  ֿפון  הילף  דער  מיט  ּתֿפילות,  זַײנע  ַאלטער. 

אױֿפגעװעקט ַא קַאטַארזיס אין דער קהילה. איך הָאב געהַאט 

ַא גרױסע הנאה ֿפון דעם מענטש מיט זַײן זון, װַײל אין זַײן 

רעּפערטוַאר הָאט ער גענוצט ניגונים ֿפון ֿפַארשײדענע לידער 

און ֿפון בַאװּוסטע חזנים. איך הָאב ַא גוטן אױער צו לידער און 

איך הָאב די ניגונים גיך געלערנט. כ'הָאב זיך געשטעלט נעבן 

װעלװעלען און מיט ַא סך חוצּפה און מיט מַײן סָאּפרַאנָא־קול 

געשַאֿפן ַא טריָא. װעלװל איז דװקא געװען צוֿפרידן מיט מיר 

און הָאט מיר ביסלעכװַײז געגעבן שטיקלעך סָאלָא. ֿפַארשטײט 

ַאלטער  דער  װעלװל  װי  מומחה  בַארימטער  ַא  װען  ַאז  זיך, 

לָאזט ַא יִינגעלע ֿפון ֿפינף יָאר דַאװענען מיט אים מײנט עס, ַאז 

ער הָאט ָאנערקענט מַײן טַאלַאנט. מַײן משּפחה הָאט געשעּפט 

נחת ֿפון מיר און מַײן עגָא הָאט זיך ָאנגעבלָאזן ביזן הימל.

ביז הַײנטיקן טָאג איז מוזיק און זינגען זײער ַא װיכטיקער 

חלק ֿפון מַײן לעבן. אין משּפחה־בַאגעגענישן װּו מַײן טַאטע 

מַאנדָא־ די  שמילקע  ֿפעטער  מַײן  און  ֿפידל  געשּפילט  הָאט 

לין ליגן מיר נָאך ַאלץ אין זינען. בײדע הָאבן קײן מָאל ניט 

בַאקומען ֿפָארמעלע לעקציעס און הָאבן ניט געקענט לײענען 
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קײן נָאטן, ָאבער זײ הָאבן זיך ַאלײן געלערנט. מערסטנס ֿפון 

קולות  שײנע  מיט  געװָארן  געבענטשט  זענען  קרוֿבים  מַײנע 

און ֿפלעגן זינגען מיט הַארמָאניע װָאס װָאלט ניט ֿפַארשעמט 

ַא ּפרָאֿפעסיָאנעלן כָאר. מערסטנס ֿפון די װעלטלעכע לידער 

און ַאֿפילו חזנות הָאבן געשטַאמט ֿפון מַײן ֿפעטער בן־ציונס 

גרַאמָאֿפָאן.

חוץ ֿפון ָאנֿפירן יום־טוֿבים ּכדת־וּכדין איז אױך געװען די 

צַײט ֿפון ׂשימחות. ֿפַארשטײט זיך, ַאז דָאס זינגען איז געװען ָאן 

ּכליזמר און מען הָאט געזונגען נָאר רעליגִיעזע לידער. יעדער 

דער  לױט  אוֿפן  סּפעציעלן  ַא  אין  געֿפירט  זיך  הָאט  יום־טוֿב 

סּפעציעל  הָאב  איך  דָארף.  אין  לעבן  יִידישן  ֿפון  טרַאדיציע 

ליב געהַאט ׂשימחת־ּתורה, װַײל אין דעם יום־טוֿב זענען געװען 

ָאנטײל־גענומען  הָאב  איך  הומָאר.  סך  ַא  און  טענץ  געזַאנג, 

אױף יעדן געביט. װען מַײנע זײדעס, ֿפעטערס און טַאטע זענען 

מכבד געװען מיט הקֿפות בין איך געװען בַײ זײער זַײט און 

געטַאנצט מיט זײ. דער הומָאר הָאט געשּפרודלט דער עיקר 

קינ־ געשַאֿפן  הָאבן  װָאס  קונצן  און  שּפיצן  ֿפַארשײדענע  ֿפון 

דער און יונגע־לַײט און ַאֿפילו עלטערע מענטשן. וכל המרבה 

הרי זה משובח. יעדע זַאך װָאס הָאט געשַאֿפן ַא געלעכטער 

ציציות  די  צונױֿפבינדן  הנאה.  גרױס  מיט  בַאקומען  זיך  הָאט 

ֿפון עטלעכע טליתים, ָאן עס בַאמערקן ֿפון די דַאװענער, און 

װען אײנער שטײט אױף, שלעּפט ער מיט זיך די טליתים ֿפון 

זַײנע שכנים. דָאס ֿפלעגט געשען ַא ּפָאר מָאל, ַאֿפילו אין דער 

צַײט ֿפון דַאװענען. עס דַארף זַײן קלָאר, ַאז דָא הַאנדלט זיך 

ניט אין קלײניקע טליתים, נָאר ַאזעלכע װָאס ֿפַארדעקן דעם 

גַאנצן גוף ֿפון ַאן עלטערן מענטשן. דער רבי װָאס הָאט זיך 

שטַארק בַאמיט ניט צו לַאכן הָאט געשַאֿפן נָאך ַא גרעסערן 
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געלעכטער. עמעצער הָאט בַאשולדיקט דעם בעל־ּתֿפילה, ַאז 

ער הָאט ֿפַארגעסן חלק ֿפון דעם דַאװענען און ער מוז זיך צו־

ריקקערן. דער בעל־ּתֿפילה הָאט זיך געשּפַארט, ַאז עס איז ניט 

ריכטיק און װען ער הָאט דערזען די שמײכלענדיקע ּפנימער 

ֿפון דעם עולם הָאט ער ֿפַארשטַאנען, ַאז ער איז געֿפַאלן ַא 

ׂשימחת־ּתורה־קרבן. דערװַײל הָאבן די יִינגלעך אױסגעטױשט 

זיכער,  בין  איך  ֿפרױען.  און  מענער  די  צװישן  מַאנטלען  די 

אױב ַא ֿפרעמדער װָאלט אונדז געזען זיך ַאזױ ֿפירן װָאלט ער 

בַאשלָאסן ַאז מיר זענען אינֿפַאנטילן. ֿפַארשטײט זיך, ַאז נָאר 

ׂשימחת־ּתורה הָאט מען געטָארט ָאּפטָאן ַאזעלכע שּפיצן. 

יעדער יום־טוֿב הָאט געֿפָאדערט צוגרײטונגען. דָאס איז 

געװען ַא װיכטיקער חלק, װַײל דָאס הָאט געשַאֿפן די ַאטמָאס־

ֿפער ֿפון יום־טוֿב. אין קַארטילעס איז ניט געװען דער לוקסוס 

מען  װָאס  ַאלץ  קױֿפן  און  סוּפערמַארקעט  ַא  אין  ַארַײנצוגײן 

צוגרײטן  געדַארֿפט  מיר  הָאבן  ַאלץ  יום־טוֿב.  ֿפַארן  דַארף 

ַאלײן און זיך צוּפַאסן צו די בַאדינגונגען. צום בַײשּפיל, הָאסט 

געבַאקן ֿפַאר דעם שנַײדער, הָאט ער דיר עּפעס גענײט ָאדער 

ּפָאלַאדעט. ַאזַא צוזַאמענַארבעט הָאט אין ֿפַארלױף ֿפון דער 

צַײט געקניּפט און געבונדן די קהילה און ַאלע הָאבן געהַאט 

ֿפון דעם ַא הנאה. 

חנוּכה

געטָאן.  צוזַאמען  קהילה  די  הָאט  צוגרײטונג  דער  ֿפון  חלק 

צום בַײשּפיל, חנוּכה־ליכטלעך הָאט מען געמַאכט בשותֿפות. 

ערשטנס, הָאט מען בַאשלָאסן בַײ װעמען װעט מען עס מַאכן 

ֿפון  זַאמלונג  די  ָאנגעהױבן  זיך  הָאט  דערנָאך  און  יָאר  דעם 
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דעם חלֿב. יעדער חלֿב חוץ ֿפון חזירשן איז געװען גוט. װען 

אין  געטרָאֿפן  זיך  מען  הָאט  חלֿב  גענוג  געזַאמלט  הָאט  מען 

הױף ֿפון בעל־הבית, געמַאכט ַא ֿפַײער און ַארַײנגעלײגט אין 

ַא גרױסן טָאּפ דעם חלֿב און געשטעלט אױף דעם ֿפַײער. דעם 

זעלבן טָאּפ הָאט מען גענוצט יעדעס יָאר. װען דער חלֿב איז 

זיך צעגַאנגען הָאט מען צוגעבונדן אױף ַא שטעקן ֿפעדעמלעך 

און זײ אַײנגעטונקען אין דעם חלֿב און גלַײך ַארױסגעהַאנגען 

איז  יָאר  ֿפון  צַײט  דער  אין  טעמּפערַאטור  די  ֿפַארקילן.  צו 

געװען גענוג קַאלט ַאז עס הָאט ניט גענומען לַאנג צו מַאכן 

די ליכטלעך אין דער דיקקײט װָאס מען הָאט געװָאלט. ֿפַאר־

שטײט זיך, ַאז דָאס זענען ניט געװען קָאלירטע. װען זײ הָאבן 

חלֿב  דער  װַײל  קול  ַא  מיט  געשּפריצט  זײ  הָאבן  געברענט, 

הָאט ֿפַארמָאגט װַאסער. װען זײ הָאבן זיך אױסגעברענט איז 

געבליבן ַא סך חלֿב און איבערגעלָאזט ַא שטַארקן ריח אין 

הױז. ָאבער דָאס איז ַאלץ געװען ַא גרױסער חלק ֿפון דעם 

"מעוז־ נָאך  װען  לַאטקעס.  געברָאטענע  װי  ּפונקט  יום־טוֿב, 

מַײן  ֿפלעגט  שּפריצן  צו  ָאנגעהױבן  הָאבן  ליכטלעך  די  צור" 

טַאטע, עליו־השלום, זינגען צום טַאקט ֿפון דעם שּפריצן "ָא, 

װער  געשיכטעלעך".  דערצײלט  איר  ליכטלעך,  קלײנע  איר 

עס הָאט געקענט זיך דערלױבן צו קױֿפן אײל הָאט געמַאכט 

ַא חנוּכיה ֿפון קַארטָאֿפל. מען הָאט אױסגעקליבן ֿפינף גרױסע 

קַארטָאֿפלעס און זײ געשניטן אױף צװײ. ּכדי די קַארטָאֿפליע 

זָאל ֿפעסט שטײן הָאט מען ָאּפגעשניטן ֿפון אײן זַײט און ֿפון 

דער צװײטער זַײט אױסגעגרָאבן ַא ּפלַאץ ֿפַאר די אײל און 

טַאקע  הָאבן  ליכטלעך  די  ֿפָאדעם.  גרָאבן  ַא  ַארַײנגעלײגט 

זײער שטיל געברענט.
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ּפסח

צום  געֿפָאדערט  הָאט  װָאס  יום־טוֿב  דער  געװען  איז  ּפסח 

מערסטן זיך צוגרײטן. ערשטנס, ַא לַאנגע צַײט אײדער ּפסח 

הָאט יעדע משּפחה ָאנגעהױבן צו זַאמלען ּתֿבואה. װען ּפסח 

הָאט זיך שױן דערנענטערט הָאט די יִידישע קהילה בַאקומען 

די מיל, װָאס איז ֿפַארּכשרט געװָארן ֿפַאר ּפסח אונטער דער 

השגחה ֿפון אײנעם ֿפון די עלטערע יִידן, אױף עטלעכע טעג. 

די  גענומען  און  ּתֿבואה  איר  געמילט  הָאט  משּפחה  יעדערע 

מעל צו דעם הױז װּו מען הָאט בַאשלָאסן דָארטן צו בַאקן 

די מצות. אײגנטלעך הָאט מען אױסגעקליבן עטלעכע הַײזער 

װָאס הָאבן געהַאט ַא גרױסן אױװן. די אױװנס זענען בודק־

װָאס  צַײט  דער  דורך  ַאז  זיך  ֿפַארשטײט  און  געװָארן  חמץ 

מען הָאט געבַאקט די מצות, הָאט מען ניט געטָארט נוצן דעם 

אױװן ֿפַאר קײן ַאנדערע זַאכן. איך װײס ניט ֿפַאר װָאס דער 

שנעל  מענער.  די  אױף  געֿפַאלן  איז  מצות  די  בַאקן  צו  עול 

ַארבעטן איז געװען זײער װיכטיק. עס איז געװען ַא געזעץ ַאז 

ֿפון דער צַײט װען מ'הָאט געמַאכט די טײג, ביז די מצה איז 

ַארַײן אין אױװן, הָאט ניט געטָארט זַײן מער װי ַאכצן מינוטן. 

קײן טײג הָאט ניט געקענט איבערבלַײבן. יעדעס מָאל הָאט 

מען געדַארֿפט מַאכן נַײע טײג און ניט מער װי דָאס װָאס קען 

ַארַײן אין אױװן. איך געדענק, ַאז איך בין ַארומגעלָאֿפן מיט 

צװײ גָאּפלען און געלעכערט די מצות װָאס זענען געלעגן אױף 

אין  ַארַײנגעשטעלט  זײ  הָאט  מען  אײדער  ברעטער,  לַאנגע 

אױװן. יעדער מצה װָאס מען הָאט ַארױסגענומען ֿפון אױװן איז 

געװען עּפעס ַאנדערש. עס זענען ניט געװען צװײ מצות װָאס 

הָאבן אױסגעזען דָאס זעלבע. עס איז געװען אוממעגלעך צו 
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ּפַאקן די מצות אין ַא קַארטָאן, הָאט מען זײ ַארַײנגעשָאטן אין 

ַא לַײלעך, צוגעבונדן און בַאהַאלטן ביז ּפסח. מען הָאט בשום־

אוֿפן ניט געטָארט ַאֿפילו ֿפַארזוכן ַא ּכשר לּפסח מצה. נָאר ַא 

מצה װָאס מען הָאט בַאשלָאסן ַאז זי איז ניט ּכשר, הָאבן די 

קינדער בַאקומען. ֿפַארשטײט זיך ַאז מיר הָאבן געװַארט ֿפַאר 

דעם נס.

גרײטן דָאס הױז אױף ּפסח איז ניט געװען סּתם רײניקן 

נָאך  בַאנַײען.  צו  עס  גלַײכער  מער  נָאר  ֿפריליננ,  דעם  ֿפַאר 

דעם װָאס די װענט, די ֿפענצטער און די װעש זענען געװָארן 

דער  אױף  זַאמד  ֿפרישע  ַאװעקגעלײגט  מען  הָאט  געװַאשט 

ערד און איך און מַײן ברודער הָאבן ַארומגעטַאנצט, ּכדי דָאס 

צו ֿפַארשטַײֿפן. דָאס הױז איז געװָארן זײער אַײנגענעם. מיר 

הָאט זיך געדַאכט, ַאז די בדיקת־חמץ װָאס דער טַאטע הָאט 

געֿפירט איז געװען אומזיסט. ָאבער מען מוז דָאך בודק־חמץ 

מען  הָאט  ברכה־לבטלה  ַא  זַײן  ניט  זָאל  עס  בכדי  איז  זַײן, 

געלײגט שטיקעלעך חמץ אױף ּפַאּפיר אין ֿפַארשײדענע ּפלע־

צער און מען הָאט געֿפירט דעם טַאטן צו דעם חמץ. מיט ַא 

ליכט און ַא גרױסן ֿפעדער אין הַאנט הָאט דער טַאטע ֿפָאר־

זיכטיק געזַאמלט דעם חמץ אין ַא זעקעלע און צו מָארגנס עס 

גענומען אין שול ַארַײן װּו מען הָאט עס ֿפַארברענט. 

ניט  הָאט  װָאס  משּפחה  אײן  ּכמעט  געװען  ניט  איז  עס 

ַאז  זיך,  ֿפַארשטײט  ּפסח.  אױף  ּכלים  מַאכן  ּכשר  געדַארֿפט 

די  ּכשרן.  געטָארט  מען  הָאט  אַײזן  און  גלָאז  ֿפון  ּכלים  נָאר 

געקָאכטע  טָאּפ מיט  אין ַא גרױסן  געּכשרט  הָאט מען  ּכלים 

װַאסער אין גרױסע הײסע אַײזנס. און נָאך דעם געװַאשן אין 

ַא  געװען  איז  דָארף  ֿפון  װַײט  ניט  װַאסער.  שטרָאמענדיקער 

טַײך, װָאס מען הָאט גערוֿפן די ָאזערע. אין דער ֿפרי, ערֿב־
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ּפסח, הָאט זיך געטרָאֿפן די גַאנצע קהילה מיט די ּכלים צום 

ּכשרן. דָאס איז געװען װי ַא סָארט ּפיקניק. ַאלע זענען געװען 

ֿפרײלעך און אין דער לוֿפט הָאט מען שױן געֿפילט דעם טעם 

ֿפון דעם סדר. דָאס הָאט ַא סך צוגעגעבן צו דער ֿפרײד. נָאך 

אין דער ֿפרי הָאט מען געמַאכט ַא הֿפסקה ּכדי צו עסן דעם 

לעצטן מָאלצַײט ֿפַארן סדר. עס איז שװער איבערצוגעבן ֿפַאר 

װָאס געקָאכטע קַארטָאֿפל, סמעטענע, בָארשט און ַא זױערע 

אוגערקע הָאבן ֿפַארמָאגט דעם טעם ֿפון גן־עדן. װען עס איז 

געװָארן װַארעמער הָאבן די יונגע־לַײט און סּפעציעל די קינ־

נָאר  ניט  און  װַאסער  אין  טונקלען  צו  זיך  ָאנגעהױבן  דער 

די ּכלים. די װָאס הָאבן געקענט שװימען הָאבן בַאװיזן, אין 

מַײנע אױגן, דעם װּונדער ֿפון ַא מענטשנס טעטיקײט. איך הָאב 

ניט געקענט שװימען, בין איך געשטַאנען ביז מַײן ּפוּפיק אין 

װַאסער און ֿפון צַײט צו צַײט הָאב איך זיך גיך ַא טוֿבלט גע־

טָאן. נעבן מיר הָאט אײנער ֿפון די ֿפערד בַאשלָאסן ַארַײנגײן 

אין װַאסער. זַײן לַאנגער װײדל איז געװען נָאענט, הָאב איך 

אים געכַאּפט און זיך געלָאזט אין װעג ַארַײן, ָאבער ניט לַאנג. 

דָאס ֿפערד הָאט ניט געהַאט ַאזַא גרױסע הנאה װי איך און 

הָאט בַאשלָאסן ּפטור צו װערן ֿפון דעם קלײנעם נודניק און 

הָאט מיר געגעבן ַא קָאּפע מיט זַײן ֿפוס, ַאזױ ַאז ַאנשטָאט צו 

שװימען הָאב איך ָאנגעהױבן צו ֿפלִיען. צו מַײן מזל הָאט דער 

קלַאּפ מיר דערלַאנגט אין ֿפוס און די װַאסער הָאט ַא ביסל 

ֿפַארמינערט דעם קלַאּפ, ָאבער עס הָאט מיר גענוג װײ געטָאן 

איז  עס  קװיטש.  געֿפערלעכן  ַא  ַארױסגעלָאזט  הָאב  איך  ַאז 

געװָארן שטיל װי שמונה־עׂשרה און ּתיּכף הָאט זיך די גַאנצע 

קהילה געזַאמלט ַארום מיר. איך בין געװָארן דער ערשטער 

קרבן ֿפון דעם ּפסח־ּכלים ּכשרן. מַײן ֿפוס איז געװָארן גענוג 
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געשװָאלן ּכדי צו בַאװַײזן ַאז איך הָאב ּכשר ֿפַארדינט ַאזַא 

ּכֿבוד. דָאס הָאט נָאך צוגעגעבן צו מַײן מורא ֿפַאר ֿפערד.  

און  טַאטנס  מַײן  מיט  געּפרַאװעט  מיר  הָאבן  סדרים  די 

מַײן מַאמעס עלטערן. דער עיקר עס איז געװען ֿפרײלעך אין 

דעם  מיט  ָאנגעגרײט  אונדז  הָאט  חדר  אין  רבי  דער  בײדע. 

װָאס ער הָאט מיט אונדז איבערגעחזרט דעם ּפסוק "בכל דור 

ודור חײֿב ָאדם לראות את עצמו ּכאילו הוא יצא ממצרים". 

איך הָאב ניט ֿפַארשטַאנען װי קען דָאס זַײן װען איך בין קײן 

ַאז  זיך,  ֿפַארשטײט  קַארטילעס.  ֿפון  ַארױס  ניט  ַאֿפילו  מָאל 

סדר.  דעם  אין  רָאלע  מַײן  ֿפַאר  געגרײט  גוט  זיך  הָאב  איך 

מיט  קשיאות.  ֿפיר  די  ֿפרעגן  צו  רָאלע  מַײן  געװען  איז  עס 

ֿפיל יָארן שּפעטער הָאב איך אױסגעֿפונען דעם טעַאטרַאלישן 

דרַײ  סדר.  דעם  אין  אױסדרוק  צום  קומט  װָאס  קָאמּפָאנענט 

הױּפט־עלעמענטן געֿפינען זיך: ַא ּפלַאץ, שּפילער און ַאן עולם. 

נָאר  געװען  ניט  איז  עס  װַײל  צוגעגרײט,  גוט  זיך  הָאב  איך 

געדַארֿפט  קשיאות  די  הָאט  מען  װַײל  לײענען,  ֿפון  ענין  ַאן 

איך  הָאב  ַאלץ  יִידיש.  אױף  אױסטַײטשן  זײ  אױך  און  זינגען 

געדַארֿפט טָאן מיט ַא געזַאנג און ַא געװיסן טַאקט. אין חדר 

הָאב איך שױן עס גוט געמַאכט און ַאֿפילו בַאקומען ֿפון דעם 

רבין ַא גלעט אין בעקעלע, ָאבער בַײ דעם סדר הָאב איך עס 

געדַארֿפט טָאן ֿפַאר די מומחים און ַאן עלטערן ברודער װָאס 

הָאט געװַארט מיר כַאּפן בַײם מַאכן ַא גרַײז. איך בין געװען 

אױסֿפירן  געלעגנהײטן  צװײ  געהַאט  הָאב  איך  ַאז  צוֿפרידן 

געלײענט  גרַײזן  ָאן  און  זיכערקײט  מיט  הָאב  איך  חלק.  מַײן 

אױף  ּפַארטַײטשן  געדַארֿפט  הָאב  איך  װען  הגדה.  דער  ֿפון 

יִידיש הָאב איך געקוקט אױף מַײן זײדן און מיט דער הילף 

ֿפון מַײנע הענט און דעם גרָאבן ֿפינגער איז מיר געלונגען צו 
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װַײזן מַײן טַאלַאנט ֿפַאר דער הנאה ֿפון מַײן גַאנצער משּפחה. 

ֿפַאר הצלחה מוז מען בַאצָאלן. װַײל אין דער צַײט װָאס איך 

בין געװען ֿפַארנומען מיט די ֿפיר קשיאות הָאט מַײן ברודער 

זיך צוגערוקט צו מַײן זײדן און װען דער איז אױֿפגעשטַאנען 

בַאהַאלטן  און  געגנֿבעט  ברודער  מַײן  הָאט  נטילת־ידײם,  צו 

דעם ַאֿפיקומן. מַײן נחמה הָאט זיך געֿפונען אין דעם, װען עס 

איך  הָאב  ַאֿפיקומן  דעם  זַײן  ּפודה  צו  צַײט  די  געקומען  איז 

גענומען ָאנטײל און בַאקומען מַײן חלק. בַײ דעם צװײטן סדר, 

בַײ די צװײטע בָאבע און זײדע, איז מַײן ברודער װידער דער 

ערשטער בַײ דעם ַאֿפיקומן.

מָאמענט  ָאנגעשּפַאנטער  ַאן  זײער  געװען  איז  מיר  ֿפַאר 

װען מַײן זײדע הָאט ָאנגעגָאסן אליהו־הנֿביאס ּכוס. די בָאבע 

נעבן  געשטַאנען  בין  איך  און  טיר  די  עֿפענען  געגַאנגען  איז 

איר און שטַארק געקוקט אין דער ֿפינצטער, ָאבער איך הָאב 

גָארניט געזען. ֿפון דעסט װעגן הָאט זיך מיר געדַאכט ַאז עּפעס 

געטָאן  ריר  ַא  ַאֿפילו  הָאט  און  מיר  נעבן  דורכגעלָאֿפן  איז 

מַײן הַאנט. אױב איך הָאב געהַאט סֿפקות װעגן אליהו־הנֿביא 

הָאבן זײ זיך אױסגערונען װען איך בין געקומען צוריק צו דעם 

סדר און ַא קוק געטָאן אױף אליהו־הנֿביאס ּכוס און דערזען ַאז 

עס הָאט געֿפעלט װַײן אין גלָאז. מיט גרױס ֿפרײד הָאב איך 

ָאנגעװיזן דעם זײדן, ַאז עס ֿפעלט װַײן אין ּכוס און דָאס מײנט 

ַאז ער, אליהו, איז דָא געװען און געטרונקען. ֿפַארשטײט זיך, 

ַאז ַאלע הָאבן זיך געװּונדערט ֿפון מַײן ּתגלית. איך הָאב ניט 

ֿפַארשטַאנען ֿפַאר װָאס מַײן ברודער הָאט ֿפון מיר געלַאכט. 

עס זענען געװען נָאך עטלעכע זַאכן װָאס הָאבן מיר געשטערט 

הָאט  ערשטנס,  זײדן.  מַײן  ֿפַאר  געברַאכט  זײ  הָאב  איך  און 

ַאליהו געטרונקען זײער װײניק ֿפון דעם װַײן. מסּתמא הָאבן 
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מיר אים געדַארֿפט געבן ֿפון דעם זיסן װַײן, װָאס איך הָאב 

ליב און ניט ֿפון שטַארקן װַײן ֿפון די עלטערע. צװײטנס, אױב 

אליהו־הנֿביא איז ַא רוח, ֿפַאר װָאס דַארֿפן מיר עֿפענען ֿפַאר 

אים די טיר? דער זײדע איז מיר מֿבטיח געװען ַאז אליהו הָאט 

בַאזוכן  בַאדַארף  ער  ָאבער  עלטערע,  די  ֿפון  װַײן  דעם  ליב 

ּכוס  גַאנצן  ַא  טרינקען  װעט  ער  אױב  און  הַײזער  ֿפיל  ַאזױ 

װעט ער װערן שיּכור װי לוט. װען ער הָאט ָאנגעהױבן מיר 

דערקלערן ֿפַאר װָאס מען עֿפנט די טיר, הָאט מַײן ברודער 

שױן ניט געהַאט קײן געדולד און צו מיר אױסגעשריגן "װָאס 

הָאבן  ַאלע  ֿפענצטער!"  דעם  דורך  קריכן  זָאל  ער  װילסטו? 

זיך צעלַאכט און דערװַײל הָאט מען ֿפַארגעסן דעם ענטֿפער. 

מַײן  צו  ענטֿפער  ַאן  געֿפונען  איך  הָאב  שּפעטער  יָארן־לַאנג 

אליהו־הנֿביא  ֿפַאר  טיר  די  עֿפענען  צו  מינהג  דער  ֿפרַאגע. 

הָאט זיך ָאנגעהױבן, אין אײרָאּפע, אין מיטלַאלטער צוליב ַא 

ּפרַאקטישער סיבה. די ָאֿפענע טיר איז געװען צו בַאװַײזן די 

גױִישע שכנים ַאז מען קױלעט ניט ַא שײגעץ צו נוצן זַײן בלוט 

ֿפַאר מַאכן די מצות. די אירָאניע ליגט אין דעם, ַאז מען עֿפנט 

את  "שּפוך  ברכה:  די  מען  זָאגט  אליהו־הנֿביא  ֿפַאר  טיר  די 

חמתך על הגוײם ַאשר לא ידועך...". אײנע ֿפון די זַאכן װָאס 

הָאט מיר שטענדיק בַאװּונדערט איז, הגם מַײנע בַאמִיונגען צו 

זַײן װַאך ביזן סוף ֿפונעם סדר, הָאב איך זיך שטענדיק אױֿפ־

געװעקט אין דער ֿפרי, אין מַײן בעט, און ניט געדענקט װען 

און װי ַאזױ איך הָאב זיך ַאנידערגעלײגט.
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דער ּתנ"ך ַאלס ַא מקור ֿפון אינסּפירַאציע  

מַײן מַאמע איז געװען די װָאס הָאט אונדז דערצײלט מעׂשיות 

ֿפַארן שלָאף. דער קװַאל ֿפון אירע מעׂשיות הָאט געשטַאמט 

ֿפון דעם ּתנ"ך. יהושוע בין־נון, דער מיליטערישער גיבור, גדעון 

און דֿבורה־הנֿביאה, שָאול דער ערשטער קעניג ֿפון יׂשראל, 

װָאס הָאט ַא סך געליטן, װַײל ער הָאט אײן מָאל ניט געֿפָא־

לגט גָאטס בַאֿפעל. יעדן ָאװנט איז געװען ּכמעט ַאן ַאנדערער 

צװישן  שּפַאנונג  דער  ֿפון  רעדן  ֿפלעגט  מַאמע  די  קַאּפיטל. 

מלוכה און רעליגיע, װָאס איך הָאב ניט בדיוק ֿפַאר־שטַאנען, 

ָאבער איך הָאב שטַארק רחמנות געהַאט אױף שָאולן. די מע־

ׂשים ֿפון דוד המלך הָאבן געמַאכט ַא גרױסן אַײנדרוק אױף 

מיר, כָאטש ער הָאט געזינדיקט מער ֿפון שָאולן, ָאבער גָאט 

הָאט אים זײער ליב געהַאט. בקיצור עס זענען געװען מעׂשיות 

ָאן ַאן עק.

מַײנע אוקרַאִינישע ֿפרַײנד הָאבן געהַאט זײערע נַאציָאנַאלע 

גיבורים: כמעלניצקי, ּפעטלורַא, בולבַא און ַאנדערע װָאס זײ 

איך  הָאב  סּכנות־נֿפשות  צוליב  בַארימט.  זיך  זײ  מיט  הָאבן 

זײ ניט געקענט זָאגן, ַאז די ַאלע זענען געװען מערדערס ֿפון 

יִידישן ֿפָאלק. אין נָאמען ֿפון זײער בַאֿפרַײונג ֿפון ּפױלן הָאבן 

מָאל  אײן  קהילות־יׂשראל.  קעגן  ּפָאגרָאמען  דורכגעֿפירט  זײ 

הָאב איך בַאשלָאסן זײ דערצײלן די מעׂשה ֿפון דוד און גלית. 

מסּתמא הָאט די מעׂשה געהַאט אױף זײ ַא שטַארקע װירקונג 

און זײ הָאבן עס דערצײלט דעם גלח. ַא ּפָאר טעג שּפעטער 

הָאבן זײ מיך געכַאּפט און געשלָאגן, דערֿפַאר װָאס איך הָאב 

געהַאט די חוצּפה זײ דערצײלן ַא מעׂשה ֿפון דער "ביבל" און 

זָאגן ַאז דוד המלך איז געװען בכלל ַא יִיד.
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חלק ֿפון די מעׂשיות װָאס מַײן מַאמע הָאט דערצײלט הָאב 

איך אױך געהערט אין חדר, ָאבער דָאס איז געװען ּכאילו ֿפון ַאן 

ַאנדערער װעלט. דער רבי הָאט ֿפָארגעשטעלט ֿפַאקטן און זַײן 

ענטֿפער צו ַאלע ֿפרַאגעס איז געװען "ַאזױ שטײט געשריבן". 

די גיבורים הָאט ער ֿפָארגעשטעלט ָאן ַא זינד, ָאן כַארַאקטער 

און ָאן מענטשלעכע שװַאכקײטן. ּפונקט װי רָאבָאטן. בַײ דער 

מַאמען הָאט מען געקענט ֿפרעגן ֿפרַאגעס, מַאכן בַאמערקונגען 

און ַאֿפילו ֿפַארגלַײכן געשעענישן צו איצטיקע צַײטן און ַאזױ 

ַארום ֿפָארשטעלן ּפערזענלעכע בַאמערקונגען. עס איז ֿפַארַאן 

ַא דעה, ַאז "ַא ביסל װיסנשַאֿפט איז ַא געֿפערלעכע זַאך". דָאס 

ביסל ּכתוֿבים־װיסן װָאס איך הָאב געירשנט ֿפון מַײן מַאמען 

איז ניט געװען גענוג ָאּפצּוװַארֿפן דעם רבינס דעות. אײן מָאל 

הָאב איך בּתמימות ַארױסגעװיזן רחמנות אױף ּתרחן, װָאס זַײן 

זון ַאֿברהם הָאט צעברָאכן זַײנע ּפסלים. איך הָאב געקלערט 

בײדע  מַײנע  ָאּפרַײסן  זכות  זַײן  בַאנוצן  װעט  רבי  דער  ַאז 

בַאקלָאגן,  זיך  ָאנגעהױבן  ער  הָאט  דעם  ַאנשטָאט  אױערן. 

אין  ּתורה  ַארַײנצוהַאקן  און מי  איז ַא שָאד די צַײט  ַאז עס 

ַאלע  זענט  "איר  קעּפ.  שטרױעמע  ֿפַארשטָאּפטע,  אונדזערע 

שטענדיק זינדיק און צוליב אַײערע זינד ֿפַארשּפעטיקט משיח 

צו קומען!" דָאס איז טַאקע זײער ַא שװערע בַאשולדיקונג צו 

טרָאגן אױף ֿפינף־יָאריקע ּפלײצעס. מיט ַא סיסטעמַאטישן װעג 

זינד  שװַאכקײט קעגן  אונדזער  בַאװיזן  רבי  דער  אונדז  הָאט 

און ַאז מיר דַארֿפן שטענדיק זַײן גרײט צו דעם יום־הדין. ַאלס 

ַא לעצטע מּכה, הָאט ער אונדז געזָאגט "זַײט װיסן ַאז איצט 

שטעלן אַײערע זינד צו דעם טַאטן, ָאן זַײן װיסן!" אױף ַאזַא 

חשבון הָאב איך זיך קײן מָאל ניט געריכט און עס הָאט מיר 

ֿפַארדרָאסן ַאז גָאט ֿפירט ַאזױ זַײן מלוכה. כָאטש איך הָאב 
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קײן מָאל ניט גערעכנט ַאז, איך בין ַא גרױסר חוטא, ָאבער 

דער חשבון הָאט מיך געמַאטערט ביז מַײן בר־מיצװה. איך בין 

זיך מודה, ַאז מיר הָאבן דװקא ליב געהַאט דעם רבין, נָאר די 

סיבה װָאס מיר הָאבן אים צומָאל געשטעלט קלָאץ־קשיאות 

איז בכדי ער זָאל ֿפַארגעסן ֿפון דעם שיעור.

מסורת, מסורת 

ֿפַארגרעסערט  הָאט  װָאס  יום־טוֿב  ַא  געװען  איז  ל"ג־בעומר 

מַײן שטָאלץ צו זַײן ַא יִיד. עס הָאט מיר געֿפעלן צו שּפילן 

די רָאלע ֿפון יִידישן סָאלדַאט. ּכדי איך זָאל זַײן ַא ריכטיקער 

סָאלדַאט הָאט אײנער ֿפון מַײנע ֿפעטערס ֿפַאר מיר געמַאכט 

ַא בױגן און ַא ֿפַײל און איך הָאב זיך מיט דעם זײער בַארימט. 

מַײן הַארץ איז געװען מיט בר־ּכוכבאן און זַײן הערָאִישן קַאמף 

ֿפַארלױרן  הָאט  ער  כָאטש  יׂשראל,  ֿפָאלק  זַײן  בַאֿפרַײען  צו 

דעם קַאמף צוליב זַײנע ֿפרַײנד װָאס הָאבן אים ֿפַארלָאזן. דער 

שענסטער חלק איז געװען דער גרױסער ֿפַײער בַײ װעמען מיר 

דֿברי־ּתורה  געהערט  לידער,  געזונגען  און  געשטַאנען  זענען 

און געשַאֿפן מוטיקײט ּכדי צו ָאנֿפירן, מיט שטָאלץ, אונדזער 

ַארַײנגעקומען  זענען  רוסן  די  װען   ,1939 אין  לעבן.  יִידישן 

צו אונדז, הָאבן זײ קַאטעגָאריש ֿפַארבָאטן צו ָאּפריכטן גע־

שעענישן ֿפון ַא נַאציָאנַאלן ָאדער רעליגיעזן כַארַאקטער. דער 

יִידישער קָאמיטעט ֿפון דער קָאמוניסטישער ּפַארטײ, װעלכע 

געדאגהט  הָאט  יִידן,  מערסטן  צום  געװען  זענען  מיטגלידער 

ָאדער  העברעִישער  ֿפון  רײן  זַײן  זָאל  קולטור  יִידישע  די  ַאז 

װי  עֿבריּת  קעגן  געקעמֿפט  הָאבן  זײ  טעטיקײט.  רעליגיעזער 
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אױף ַא ׂשונא ֿפון מוטער רוסלַאנד. אין די יִידישע צַײטונגען 

און עֿפנטלעכע בַאצִיונגס־ָאּפטײלונגען הָאט מען ַארַײנגעלײגט 

ֿפון  שּפרַאך  העברעִישע  די  אױסמעקן  ּכדי  ענערגיע  סך  ַא 

יִידישע װיסנשַאֿפט־לימודים. העברעִישע װערטער, װָאס זענען 

מיט דער צַײט געװָארן חלק ֿפון דער יִידישער שּפרַאך, הָאט 

מען געשריבן ַאזױ, ַאז מען הָאט ניט דערקענט ַאז דָאס װָארט 

שטַאמט ֿפון "איװריס" (עֿבריּת). די טענה איז געװען ַאז נָאר 

ציוניסטן רעדן העברעִיש און ציוניסטן זענען ֿפַאררעטער װָאס 

אונטער  רוסלַאנד. ֿפַארשטײט זיך, ַאז  ֿפַארלָאזן מוטער  װילן 

ַאזַא דרוק מוז דער יִידישער קָאּפ אױסטרַאכטן ַא װעג מקײם 

צו זַײן ל"ג־בעומר. די געהײמע ציוניסטישע יוגנט "גורדוניה" 

בר־ּכוכבאן  ֿפָארשטעלנדיק  צערעמָאניע  די  ָאנגעֿפירט  הָאט 

ַאלס העלד, ֿפַאר װעמען ֿפרַײהײט איז ֿפַאר מוטער רוסלַאנד 

געװען גָאר װיכטיק. ָאנגעטָאן אין די מונדירן ֿפון די ּפיָאנירן 

און קָאמיוגיסטן זענען געשטַאנען יִידישע קינדער ַארום דעם 

ֿפַײער און געגעבן ּכֿבוד דעם ֿפָאטער סטַאלין און אין הַארצן 

געטרַאכט װעגן בר־ּכוכבא. 

די הנָאות און שּפילצַײט ֿפון די ּפױערים

דעם  נָאך  מינהג  שײנעם  ַא  זײער  געהַאט  הָאבן  ּפױערים  די 

אײנער  ֿפעלד.  אין  ַארבעט  זײער  געענדיקט  הָאבן  זײ  װָאס 

ֿפלעגט ָאנהײבן צו זינגען און ַאלע הָאבן אים געענטֿפערט מיט 

ַא רעֿפרײן און זיך ֿפַארזַאמלט אין ַא ֿפון ֿפָּארױס בַאשטימטן 

ּפלַאץ. די מעלָאדיע איז געװען ַא ּפשוטע ָאבער זײער ַא שײנע. 

די װערטער זענען געװען יעדעס מָאל נַײע און זײ הָאבן דער־
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ֿפלעגט  ַאמָאל  טָאג.  דעם  במשך  ּפַאסירט  הָאט  װָאס  צײלט, 

אײנער דערצײלן ַא װיץ און ַאלע הָאבן זיך געקַאטשעט ֿפון 

זײערע  צו  צעגַאנגען  זיך  זײ  זענען  ביסלעכװַײז  געלעכטער. 

גױִישן  דעם  אין  שלָאֿפן  ֿפַארגַאנגען  איז  זון  די  און  הַײזער 

צװינטער.

ֿפַאר די קריסטן, ֿפַארשטײט זיך, איז זונטיק זײער רעסט־

ַאלע  און  קירכע  גרױסע  ַא  געװען  איז  קַארטילעס  אין  טָאג. 

זענען געקומען אױסגעּפוצט אין קָאלירטע קלײדער. אױף די 

ֿפיס הָאבן זײ געטרָאגן נַײע ּפָאסטעלעס. ַא ּפָאסטעלע איז ַא 

דעם  ֿפון  קליּפע  דער  ֿפון  געשטריקט  איז  װָאס  סַאנדַאל  מין 

בעריָאזנעם בױם. מען ֿפַארבינדט די ֿפיס מיט װַײסע שמַאטעס 

און אױף דעם בינדט מען ָאן די ּפָאסטעלעס. יעדן זונטיק מַאכן 

זײ ַא נַײע ּפָאר. יעדער ּפױער הָאט גוט געקענט די מלָאכה ֿפון 

מַאכן ּפָאסטעלעס, װַײל דָאס זענען געװען די אײנציקע שיך 

װָאס זײ הָאבן געהַאט.

שול  אין  דַאװענען  דָאס  געענדיקט  יִידן  די  הָאבן  זונטיק 

אײדער די גוײם זענען ָאנגעקומען. עס איז געװען קלָאר ַאז 

ס'איז געזינטער ֿפַאר יִידן ניט צו ָאנטרעֿפן די גוײם אין גַאס, 

זײ  װען  געבעטן  זײערע  נָאך  און  ֿפַארזַאמלונג  זײער  בשעת 

זענען זיך צעגַאנגען. די געבעטן זענען טַאקע געװען צו רײניקן 

די נשמה, ָאבער עס זענען געװען ַאזעלכע װָאס הָאבן גענוצט 

יעדן  ּכמעט  חשבונות.  ַאלטע  ּפָאלַאדען  צו  געלעגנהײט  די 

זונטיק הָאט אױסגעברָאכן ַא שלעגערַײ צװישן גרוּפן ָאדער 

אײנער מיט דעם צװײטן. ֿפַארשטײט זיך, ַאז זײ זענען געװען 

צעהיצט און אױב חס־וחלילה ַא יִיד איז ַארַײנגעֿפַאלן צװישן 

זײ, איז דָאס געװען ַא ּפַאסיקע געלעגנהײט אים צו בַאלײדיקן 

ישו".  געהרגעט  הָאט  יִיד  "דער  ַאז  טענה  ַאלטער  דער  מיט 
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זונטיק איז געװען זײער ַא ֿפַארנומענער טָאג ֿפַאר מַײן בָאבען 

ֿפרײדע. "מַארעידַא", װי די גוײם הָאבן זי גערוֿפן, איז געװָארן 

דָאקטער.  ַא  צו  נָאענטסטע  דָאס  און  דָארף  ֿפון  הײליקע  די 

סך  ַא  געשַאֿפן  איר  הָאט  שלעגערַײ  די  ַאז  זיך,  ֿפַארשטײט 

ּפַאציענטן.

איך װיל ניט לָאזן דעם רושם ַאז ַאלע גױים זענען געװען 

געקומען  זײ  זענען  מערסטן  צום  שיּכורים.  און  שלעגערס 

סך  ַא  ֿפרַײנד.  יִידישע  ַאֿפילו  ֿפרַײנד.  בַאזוכן  און  דַאװענען 

הָאבן  מענער  די  עלטערן.  מַײנע  בַאזוכן  צו  געקומען  זענען 

װַײל  שמועסן,  זײערע  אין  מַאמען  מַײן  ַארַײנגענומען  ַאֿפילו 

זײ הָאבן זי גערוֿפן "כיטריַא זשידָאװקַא" (קלוגע יִידענע) און 

דערֿפַאר איר געגעבן גרױס ּכֿבוד. זײ זענען איר מוחל געװען 

װָאס זי הָאט ניט געטרונקען מיט זײ דעם "סַאמָאגָאן". (דָאס 

איז ַא װָאדקַא װָאס מַײן טַאטע הָאט געמַאכט ֿפון קַארטָאֿפל 

זונטיק  איז  געקומען  זענען  רוסן  די  װען  זײ).  ֿפַאר  סּפעציעל 

געװָארן ַא סך שטילער, װַײל צום קלױסטער זענען געקומען ַא 

סך װײניקער מענטשן.

ּפױלן װערט ֿפַארשװּונדן

עס זענען געװען ֿפַארשײדענע סימנים, ַאז דער סוף ֿפון דער 

ּפױלישער רעגירונג דערנענטערט זיך און די מלחמה איז אױף  

ממש בַײם טױער: צום ערשטן הָאט מען ָאנגעגרײט עסנװַארג. 

מיר הָאבן ניט געהַאט דעם לוקסוס ֿפון עסנװַארג אין ּפוש־

קעלעך, ָאבער עס איז מעגלעך געװען צוגרײטן געװיסע ּפרָא־

צום  צַײט.  לענגערער  ַא  ֿפַאר  הַאלטן  זיך  זָאלן  װָאס  דוקטן, 
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בַײשּפיל, מען הָאט געבַאקן ַא סך ברױט, דערנָאך צעשניטן 

און װידער אױסגעטרוקנט אין אױװן. אין ַאזַא אוֿפן איז דער 

ברױט ניט געװָארן ֿפַארשימלט, ָאבער ּכדי דָאס צו עסן הָאט 

װַאסער,  אין  ָאדער  טײ  אין  ַארַײנטונקען  עס  געדַארֿפט  מען 

װַײל עס איז געװען הַארט װי שטײן. און װען מען איז מצליח 

געװען דָאס צו אַײנּפַאקן, ַאז די מַײז זָאלן זיך ניט צוכַאּפן צו 

דעם, איז עס געװען מחיה־נֿפשות. װען כ'בין ָאנגעקומען קײן 

קַאנַאדע הָאב איך געזען ַאז מענטשן עסן "טָאסט". איך װײס 

ֿפיל  ַאזױ  זיך  געֿפינט  עס  װען  דָאס,  טוען  זײ  װָאס  ֿפַאר  ניט 

ֿפריש ברױט. װען איך הָאב עס אײן מָאל ֿפַארזוכט הָאב איך 

ָאנגעהױבן צו הוסטן. אײן מָאל איז געװען גענוג ֿפַאר מיר.

ַא װילדער שד קומט צו קַארטילעס

ַאן  געזען  הָאב  איך  װָאס  לעבן  מַײן  אין  מָאל  ערשטע  דָאס 

אױטָאמָאביל איז געװען אין יָאר 1939, אין דער צַײט װָאס 

די דַײטשן און די רוסן הָאבן צעטײלט ּפױלן. איך הָאב זיך 

געשּפילט מיט עטלעכע ֿפון מַײנע ֿפרַײנד נעבן מַײן הױז און 

ּפלוצעם הָאבן מיר דערזען ַא שנעלן שװַארצן זַאמד־װָאלקן 

זיך  הָאט  װָאלקן  דעם  ֿפון  אונדז.  צו  זיך  דערנענטערט  װָאס 

געהערט ַא שרעקלעכן רעש. איך הָאב קײן מָאל ניט געהַאט 

געזען אױף דער ערד עּפעס װָאס הָאט זיך ַאזױ שנעל גערירט. 

הימל  אין  מען  הָאט  געװען  געװױנט  ניט  זענען  מיר  כָאטש 

געקענט זען ערָאּפלַאנען. דער ֿפָארנט הָאט אױסגעזען װי ַא 

ֿפײגל מיט אַײזערנע צײנער און אױף דער זַײט צװײ גרױסע 

װי  געשטַאנען  מיר  זענען  ּפחד  גרױסן  ֿפון  אױגן.  שרעקלעכע 
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צוגעקלעּפט צו דער ערד ביז עס הָאט אונדז ֿפַארבַײגעלָאֿפן. 

מיר הָאבן גלַײך ָאנגעהױבן זיך נָאכיָאגן נָאך דעם שד, בשעת 

און  ּפנים  אין  געקלַאּפט  אונדז  הָאט  ּפָארעך  זַאמדיקער  דער 

דער הױכער רעש אין די אױערן.

איז  שד,  דעם  געזען  הָאט  װָאס  קַארטילעס,  אין  קײנער 

ניט געבליבן ַאּפַאטיש. די הינער, װָאס זענען געװױנט, צַײט זײ 

זענען געװען ֿפײגעלעך, זיך ַארומדרײען רוִיק אױף דעם װעג 

װען קײנער הָאט זײ ניט געשטערט, הָאבן ּפלוצעם ּפרָאבירט 

ֿפַארלָארענע  זײערע  צוריקברענגען  ּכוחות  לעצטע  די  מיט 

ֿפעִיקײט צו ֿפלִיען. די בהמות אױף דער ּפַאשע הָאבן זיך ַאזױ 

דערשרָאקן ַאז זײ הָאבן ָאנגעהױבן ַארומצולױֿפן און מעקען מיט 

ֿפַארשײדנע קולות. די ֿפערד, נעבן זײ, ּכדי ניט בלַײבן שולדיק 

צו די בהמות, הָאבן זיך געשטעלט אױף די הינטערשטע ֿפיס, 

ַארױסגעלָאזט ַא הילכיקן געזַאנג און ָאנגעהױבן ַארומצוטַאנצן 

אין ַא גרױסן קָאן. די הינט װָאס הָאבן געמײנט, ַאז דָאס איז 

עּפעס װָאס מען קען בַײסן, הָאבן בַאקומען ַא ֿפולע ּפָארציע 

ֿפון דעם ּפָארעך און זענען געװָארן גרױ. נָאך די הינט זענען 

ַאלע  בעצם  געשרײ.  און  יָאמער  ַא  מיט  קינדער  די  געלָאֿפן 

זענען געװָארן גרױ ֿפון דער מיסט אין דער לוֿפט. װען דער 

הױז  בערטשיקס  זײדן  מַײן  בַײ  געשטַאנען  איז  אױטָאמָאביל 

איז  עס  מענטשן.  מנינים  עטלעכע  צונױֿפגעקליבן  זיך  הָאבן 

הָאט  װָאס  אײנציקער,  דער  ניט  בין  איך  ַאז  קלָאר,  געװָארן 

צו  געקומען  בין  איך  אױטָאמָאביל.  ַאן  געזען  ניט  מָאל  קײן 

ָאט דער בַאשעֿפעניש ּפונקט װען מַײן ֿפעטער ירחמיאל איז 

ַארױסגעקומען ֿפון דעם הױז ָאנגעטָאן אין דעם מונדיר ֿפון ַא 

און  בָאבע  מַײן  מיט  געזעגנט  זיך  הָאט  ער  ָאֿפיציר.  ּפױלישן 

זײדן. איך בין געלָאֿפן צו אים און ער הָאט מיך אױֿפגעהױבן 
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מיך  ַאנשטָאט  צוגעדריקט.  שטַארק  מיך  און  הענט  די  אין 

ָאּפלָאזן, װָאס איך הָאב געקלערט ַאז ער װעט טון, הָאט ער 

מיך ַארַײנגענומען אין אױטָאמָאביל. דער אױטָאמָאביל הָאט 

הָאב  איך  הײם.  מַײן  ביז  געֿפירט  מיך  און  אױסגעדרײט  זיך 

געמײנט, ַאז מַײן הַארץ װעט ּפלַאצן ֿפון קװעלעניש און נחת 

ֿפון מַײן ֿפעטער. װי ַאזױ הָאט ער געװּוסט ַאז דָאס איז װָאס 

איך הָאב געװָאלט? איך בין געװען זיכער, ַאז מיט גיבורים װי 

מַײן ֿפעטער װעט די מלחמה זיך גיך ענדיקן און הער היט־

לערן, דעם ֿפַארשָאלטענעם, װעט מען ַאזױ ָאנלערנען, ַאז ער 

װעט עס ניט ֿפַארגעסן.

בַײ  געקומען  ֿפעטער  מַײן  איז  שּפעטער  װָאכן  עטלעכע 

נַאכט ַאהײם. דעם מונדיר הָאט ער אױסגעביטן אױף ציװילער 

קלײדונג. עס איז ניט געװען געװּונטשן ַארַײנֿפַאלן אין רוסישע 

דערצײלט  הָאט  ער  ָאֿפיציר־מונדיר.  ּפױלישן  ַא  מיט  הענט 

ַאז עס איז געװען לעכערלעך צו זען די ּפָאלַאקן אױף ֿפערד 

קעמֿפן קעגן די דַײטשישע טַאנקן. דעם אמת געזָאגט, הָאבן 

מיר ניט געהַאט ַא סך רחמנות אױף די ּפױלישע סָאלדַאטן, 

װָאס די דַײטשן און די רוסן הָאבן זײ געשָאכטן. מיר הָאבן 

נָאך ניט געװּוסט װָאס װעט זַײן דער גורל ֿפון די ּפױלישע יִידן 

װָאס זענען ַארַײנגעֿפַאלן אין די נַאצישע ברוטַאלע הענט. די 

איז  ּפילסודסקי  מַארשַאל  װען  דעם  נָאך  רעגירונג,  ּפױלישע 

געשטָארבן, הָאט געהַאט ַא שטַארקן אַײנֿפלוס ֿפון די נַאציס 

אין זײער בַאצִיונג צו יִידן. ֿפון אײן זַײט הָאבן זײ געשטערט די 

יִידן זיך צו ַאנטװיקלען בַײם ניט צושטעלן זײ קײן מינימַאלע 

הילף און ֿפון דער צװײטער זַײט הָאבן די יִידן געמוזט בַאצָאלן 

הױכע שטַײערן.



38

לײזער בליט

 

די רוסן ֿפַארטרעטן די ּפָאלַאקן

ַאלגעמײנע  די  און  קַארטילעס  קײן  געקומען  זענען  רוסן  די 

מ'הָאט  און  יִידן"  ֿפַאר  גוט  איז  "דָאס  ַאז  געװען  איז  דעה 

זײ גוט אױֿפגענומען, כָאטש רוסלַאנד און דַײטשלַאנד זענען 

די  ֿפַאר  גוט  געװען  איז  עס  װיֿפל  בני־ברית.  געװָארן  איצט 

יִידן װעלן מיר שּפעטער זען, ָאבער ֿפַאר מיר איז עס געװָארן 

געקומען  זענען  ֿפעטערס  דרַײ  מַײנע  גוט.  אױסערגעװײנלעך 

ַאהײם. ֿפון דעמָאלט ָאן װָאס איך געדענק זענען מַײנע ֿפעטערס 

געקומען נָאר ֿפַאר יום־טוֿב ָאדער משּפחה־ׂשימחות און נָאך 

דעם ַאװעקגעֿפָארן. ירחמיאל צו דער ַארמײ, בן־ציון צו זַײן 

ּפָאסט ַאלס לערער און שמואל צו דעם אוניװערסיטעט אין 

בריסק. איצט זענען ַאלע דרַײ געװען ַא לַאנגע צַײט אין דער 

הײם. ַא סך ֿפון זײער צַײט זענען זײ געװען ֿפַארנומען מיט מיר 

און מַײן ברודער.

דער ֿפעטער ירחמיאל, װָאס איז אין דער ּפױלישער ַארמײ 

געװָארן ַא מומחה אין קָאמוניקַאציע, הָאט בַאקומען, ֿפון די 

רוסן, ַא װיכטיקן ַאמט אין ַא שטָאט, ניט זײער װַײט ֿפון קַאר־

טילעס. ער ֿפלעגט קומען ָאֿפט צו בַאזוכן, געברַאכט מּתנות 

אונטער  שטָאט  דער  אין  לעבן  יִידישן  װעגן  דערצײלט  און 

די רוסן. די בעסטע נַײעס איז געװען, ַאז ער זָארגט, ַאז אין 

טעלעֿפָאן. איך מוז קלָאר  גיכן װעט קַארטילעס בַאקומען ַא 

מַאכן, ַאז איך הָאב ניט ֿפַארשטַאנען ֿפַאר װָאס ַאלע הָאבן זיך 

ַאזױ געֿפרײט דערװעגן. מַײן ֿפעטער הָאט זיך בַאמיט מיר צו 

דערקלערן "דָאס הײסט ַאז איך און דו װעלן קענען רעדן ֿפון 

דער װַײטנס מיט דער הילף ֿפון דרָאטן". די דערקלערונג הָאט 
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ניט געמַאכט קײן רושם אױף מיר, װַײל איך הָאב געטרַאכט, ַאז 

דָאס איז ַא צו ֿפיל גרױסע אױֿפגַאבע ַאֿפילו ֿפַאר מַײן ֿפעטער. 

ָאבער אײן מָאל, װען מַײן מַאמע הָאט מיך געברַאכט אין מַײן 

קול  ירחמיאלס  געהערט  איך  הָאב  ביורָא,  שמואלס  ֿפעטער 

ֿפון ַאן אינסטרומענט װָאס איך הָאב געהַאלטן אין מַײן הַאנט 

מַאכט  מען  ַאז  געקלערט,  גלַײך  הָאב  איך  אױער.  מַײן  נעבן 

ֿפון מיר שּפַאס און איך הָאב ָאנגעהױבן צו זוכן מַײן ֿפעטער 

ירחמיאל אין יעדן װינקל. מַײן מַאמע איז מיר מצליח געװען צו 

דערקלערן, ַאז זי הָאט מיר סּפעציעל געברַאכט ּכדי איך זָאל 

קָאנען דורך ַא דרָאט רעדן מיט מַײן ֿפעטער ֿפון דער װַײטנס. 

איך בין גלַײך געװָארן ַא חסיד ֿפון דער װיסנשַאֿפט ֿפון דעם 

געֿפָארן,  שױן  איך  בין  ַאלעמען  נָאך  יָארהונדערט.  20סטן 

איבער ַא קילָאמעטער, אין ַאן אױטָאמָאביל. 

מַײן ֿפעטער שמואל (שמילקע) איז צוריקגעקומען ֿפון זַײן 

איבער־ הָאבן  דַײטשן  די  װַײל  אוניװערסיטעט,  אין  לערנען 

גענומען דעם חלק ֿפון ּפױלן. ער הָאט געברַאכט מיט זיך ַא 

ּפָארֿפָאלק עלעגַאנטע, רַײכע יִידישע חֿברים, װָאס עס איז זײ 

געלונגען ַאנטלױֿפן ֿפון די דַײטשן מיט ַא סך ֿפַארמעגן און ַא 

גרױסן אױטָאמָאביל. דער מַאן איז געװען ַא דָאקטער. נָאך ַא 

װַײלע זענען זײ ַאװעקגעֿפָארן, ָאבער זײ הָאבן איבערגעלָאזט 

מַײן ֿפעטער ַא בַײסיקל און ַא גרױסן גרױען הונט. איך געדענק, 

ַאז װען איך בין געשטַאנען ַאנטקעגן אים הָאבן זיך אונדזערע 

נעזער געטרָאֿפן. מַײן ֿפעטער ֿפלעגט מיר ַא מָאל ֿפירן אױֿפן 

בַײסיקל און איך הָאב געֿפילט זַײן װַארעמען ָאטעם און דער 

הונט איז אונדז נָאכגעלָאֿפן. עס איז ניט געװען ַא מער גליק־

לעכערס קינד ֿפון מיר.

ַאלגעמײנע  געלערנט  הָאט  שמילקע  ֿפעטער  מַײן  כָאטש 
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װיסנשַאֿפט, די רוסן ָאבער הָאבן אים געמַאכט ֿפַארן קָאמיסַאר־

דעם  צו  זַײן  זוכה  צו  ּכדי  קַארטילעס.  ֿפון  ַאדמיניסטרַאטָאר 

הױכן ַאמט, הָאט ער געדַארֿפט צָאלן ַא גרױסן ּפרַײז. ער הָאט 

געמוזט זיך ָאּפזָאגן ֿפון רעליגעזער טעטיקײט און װערן ַא חֿבר 

אין דער קָאמוניסטישער ּפַארטײ. ֿפַאר ַא רעליגעזן מענטש איז 

דָאס געװען ַא שװערער בַאדינג. ֿפָארמעל הָאט ער קײן מָאל 

זיך ניט אונטערגעשריבן ַאלס ַא מיטגליד אין דער ּפַארטײ, און 

יעדן מָארגן, ֿפַאר דער ַארבעט, הָאט ער געדַאװנט און געלײגט 

ּתֿפילין. ער איז געװען ֿפָארזיכטיק ָאּפצומעקן די סימנים אױף 

דער הַאנט. ַאלע גזרות קעגן יִידן זענען געװָארן ָאּפגעמעקט. 

ַאנשטָאט  נוצן.  געטָארט  ניט  מען  הָאט  "זשיד"  װָארט  דָאס 

ֿפַאר  ּכּפרה  ַא  ַאלס  "יעװרעי".  נוצן  געמוזט  מען  הָאט  דעם 

דעם, װָאס ער הָאט געדַארֿפט אױסבַאהַאלטן זַײן רעליגעזע 

סידור  ַא  שרַײבן  זיך  אױף  גענומען  ער  הָאט  ָאנגעהעריקײט, 

סֿפרי־קדושה,  ּפָאלַאדען  און  הַאנטשריֿפט  שײנער  זַײן  מיט 

װַײל עס איז געװען װּו צו קױֿפן נַײע. דער סידור איז צום סוף 

געװען בַײ מַײן טַאטן דורך דער שרעקלעכער צַײט װָאס מיר 

הָאבן זיך בַאהַאלטן אין װַאלד. הַײנט איז געבליבן אײן בלַאט 

אין מַײן ברודערס ביורָא.

מַײן ֿפעטער בן־ציון, בענצע, איז געװָארן דער דירעקטָאר 

ֿפון שולע. איך בין נָאך געװען צו יונג צו גײן אין שול, ָאבער 

איך הָאב זיך שױן ֿפָארגעשטעלט מַײן אױסגעװײלטן סטַאטוס, 

װַײל מַײן ֿפעטער איז דער דירעקטָאר. מַײן ברודער, װָאס איז 

שױן געװען ַא ּתלמיד, הָאט מיר געזָאגט ַאז ֿפַאר אים איז עס 

ניט געװען קײן שום אונטערשײד. ער ֿפילט ניט, ַאז ער הָאט 

ַא הױכן סטַאטוס און ער זעט דעם ֿפעטער זײער װײניק, װַײל 

ער איז ַא ֿפַארנומענער מענטש. אױב ַאזױ איז די מעׂשה, װָאס 
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ֿפַאר ַא טעם הָאט עס צו הָאבן ַא ֿפעטער װָאס איז דער די־

רעקטָאר ֿפון דער שולע?

עס זענען ַא סך זַאכן װעגן װעלכע איך געדענק ֿפון מַײן 

ֿפעטער בענצע. ער הָאט ליב געהַאט צו ַאנטװיקלען ּפַאמע־

דָארן, אוגערקעס, ציבעלעס און בלומען. ער הָאט געהַאט ַא 

שײנעם שװַארץ־װַײסן הונט װָאס הָאט געהײסן "מעדיוש". דָאס 

שענסטע איז געװען דער גרַאמָאֿפָאן און די ֿפילע ּפלַאטעס ֿפון 

ֿפַארשײדענע יִידישע, העברעִישע, רוסישע לידער און ּתֿפילות 

ֿפון גרױסע חזנים. דָאס איז געװען דער קװַאל װָאס אונדזער 

משּפחה הָאט גענוצט אױף ׂשימחות. 

אײן מָאל איז געקומען ַא נַײע לערערקע צו דער שולע, 

װָאס הָאט געהײסן טַאניַא. דָאס איז געװען ַא יִידישע מײדל ֿפון 

רוסלַאנד. זי הָאט ּכמעט ניט געקענט רעדן יִידיש און מינהגי־

יׂשראל זענען איר געװען ֿפרעמד. זי הָאט זײער שנעל בַאקומען 

הָאט  זי  און  בָאבען  מַײן  ֿפון  בַאהַאנדלונג  אינטענסיװע  ַאן 

ַאקצענט.  רוסישן  קלָארן  ַא  מיט  יִידיש,  רעדן  צו  ָאנגעהױבן 

ֿפַארשטײט זיך, ַאז מינהגי־יׂשראל איז געװען ַא טײל דערֿפון. 

מען הָאט מיר געזָאגט, ַאז אין גיכן װעט זי װערן מַײן מומע. זי 

הָאט מיך געלערנט דעם קירילישן ַאלֿפַאבעט און רעדן רוסיש. 

דָאס איז געװען װַײל אוקרַאִיניש הָאב איך שױן געקענט.

דער ֿפַאל ֿפון דעם צלם אין דעם קנַאֿפל

קַארטילעס  אין  קהילה  יִידישע  די  הָאט  רוסן  די  אונטער 

ָאנגעהױבן צו בלִיען. זי הָאט געהַאט די זעלבע רעכט װָאס 

אױסצונוצן.  עס  ַאזױ  װי  געװּוסט  הָאט  זי  און  אוקרַאִינער  די 
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קַארטילעס איז געװען ַא קלײן ָארט און דערֿפַאר חוץ ַא בַאזוך 

ֿפון ַא רוסישן ביורָאקרַאט, װָאס הָאט געהַאלטן ַא רעדע קעגן 

קַאּפיטַאליזם, װָאס נוצט אױס די ַארבעטער איז דָאס לעבן אין 

קַארטילעס, ָאנגעגַאנגען זײער גוט. קַארטילעס הָאט קײן מָאל 

ניט געהַאט ַא רֿב, הָאט מען ממילא אים ניט געקענט ָאּפזָאגן. 

דעם גלח הָאט מען ָאּפגעזָאגט. דערֿפַאר הָאט די קירכע גע־

ליטן. דער שוחט הָאט געטָאן זַײן ַארבעט, װַײל עס איז שװער 

קעלבל.  ָאדער  הינער  ליבע  זײערע  שעכטן  ַאלײן  יִידן  ֿפַאר 

די יִידישע קינדער הָאבן בַאזוכט דעם רבין און געגעסן דער 

רביצינס קיכעלעך, װָאס צום אמת הָאט זי קײן מָאל ניט דער־

לַאנגט. ַאלע קינדער הָאבן געדַארֿפט געהערן צו די "ּפיָאנערן" 

ָאדער צום "קָאמסָאמָאל". ֿפָארמעל הָאבן די קירכע און דער 

בית־ּכנסת געדַארֿפט זַײן ֿפַארמַאכט, ָאבער ֿפַאקטיש זענען זײ 

געבליבן ָאֿפן. די קירכע, װי געזָאגט, הָאט מער געליטן, װַײל 

דער גלח איז שױן ניט געװען.

אײן מָאל הָאט ּפַאסירט ַא מעׂשה מיט שיך, װָאס מען הָאט 

און  יִידן  די  איבעררַאשט  הָאט  דָאס  רוסלַאנד.  ֿפון  געברַאכט 

ביטער געמַאכט די גוײם. צוזַאמען מיט די שיך איז געװען ַא 

ַאנ־ ֿפַארמערס־שיך  די  "ֿפַאר  בזה־הלשון:  ּפרָאּפַאגַאנדע־בריװ 

רעװָאלוציע!"  דער  מיט  ֿפָארװערטס  ּפָאסטעלעס.  ֿפון  שטָאט 

עמעצער הָאט אױֿפגעמַאכט דעם קנָאֿפל און אױסגעֿפונען ַאז 

עס איז ניט געמַאכט ֿפון אײן סָאלידישן שטיקל. אינעװײניק איז 

קנָאֿפל.  דעם  צוזַאמען  צוגעקלעּפט  הָאט  װָאס  צלם  ַא  געװען 

גרױסע  ַא  געװען  דָאס  איז  גוײם  די  ֿפַאר  ַאז  זיך,  ֿפַארשטײט 

בַאלײדיקונג און זײ הָאבן גלַײך בַאשולדיקט די יִידן: "דָאס איז 

ַא יִידישע קונץ צו ֿפַארשװעכן דעם צלם!" ַאלס קָאמיסַאר הָאט 

סַאמַא־ די  דערלײדיקן  צו  הענט  ֿפרַײע  געהַאט  ֿפעטער  מַײן 
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העלֿפן.  אים  זָאל  ער  גלח  צום  געװָאנדן  זיך  הָאט  ער  טָאכע. 

דערֿפַאר הָאט ער צוגעזָאגט, ַאז ער װעט געבן זַײן זון, קָאליַא, 

דעם ַאמט ֿפון הױּפט־ּפָאליציַאנט. דער גלח הָאט זיך בַאמיט צו 

דערקלערן די גוײם, ַאז עס איז ניט געװען קײן ּכװנה ּפרָאֿפַאנירן 

דעם צלם, נָאר ַא ּפרַאקטישער אוֿפן צו מַאכן די שיך. קײן שום 

אױֿפקלערונג הָאט ניט געהָאלֿפן. די ּפױערים הָאבן אױֿפגעהערט 

צו טרָאגן די שיך און געגַאנגען אין די ּפָאסטעלעס. ֿפַארשטײט 

זיך, ַאז חלק הָאבן געטרָאגן די שיך מיט גרױס ֿפרײד.

 

די ערשטע טריט ֿפון מַײן דערקענען די װעלט

איך בין געבױרן געװָארן מיט ַא װַײס ּפינטעלע אױף מַײן אױג. 

עס זענען געװען ֿפַארשײדענע סיבות װָאס מען הָאט עס גלַײך 

ֿפַארבעטונג  ַא  געדַארֿפט  מען  הָאט  ערשטנס,  געהײלט.  ניט 

ָאן  צװײטנס,  בנימצא.  געװען  ניט  איז  װָאס  דָאקטער,  ַא  ֿפון 

רעכט  די  בַאקומען  געקענט  ניט  יִידן  הָאבן  ֿפַארבעטונג  קײן 

ַארױסצוֿפָארן ֿפון זײער קַאנט. די רוסן הָאבן ַאלץ געטױשט. 

אין  בַאזוכט  הָאט  װָאס  דָאקטער,  ַא  געװען  ַאֿפילו  איז  עס 

קַארטילעס און ער הָאט בַאשלָאסן, ַאז איך דַארף ֿפָארן קײן 

ברעסט־ליטָאװסק צו ַאן אױגן־דָאקטער.

װי ַאזױ קען איך מָאלן מַײן ׂשימחה װען איך הָאב געהערט 

ַאז איך גײ ֿפָארן מיט מַײן מַאמען קײן ברעסט־ליטָאװסק? איך 

מײן ַאז קָאלומבוס װָאלט מיך ֿפַארשטַאנען, װַײל איך בין געװען 

קַארטילעס.  אױסער  װעלט  ַא  אױסצוגעֿפונען  װעג  דעם  אױף 

די רַײזע הָאט זיך ָאנגעהױבן מיט ֿפערד־און־װָאגן. נָאך ּכמעט 

ַא הַאלבן טָאג זיך ַארומטרײסלען אין װָאגן, בין איך געװָארן 
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װײניקער אױֿפגעהַײטערט און איך הָאב שױן געװָאלט זַײן צוריק 

אין קַארטילעס. צום סוף זענען מיר געקומען צו ַא ּפלַאץ װָאס 

דָארט איז געװען ַא בַאן־סטַאנציע. איצט הָאט זיך ָאנגעהױבן 

די װַארטעניש אױף דער בַאן. איך הָאב געקלערט, ַאז עמעצער 

הָאט בַאשלָאסן מיר צו שטערן מיט מַײן רַײזע. סוף־סוף איז די 

און  גירלַאנדן  מיט  אױסגעּפוצט  שװַארצע,  ַא  ָאנגעקומען  בַאן 

צװײ גרױסע בילדער ֿפון די רעװָאלוציע־ֿפָאטערס: װלַאדימיר 

ֿפַאר  יִיראת־הּכוֿבד  צוליב  סטַאלין.  יָאסעף  און  לענין  איליטש 

גֿבורה־ ַאלע  ַאז  געטרַאכט,  איך  הָאב  מַאכט,  גרױסער  דער 

מעׂשיות װעגן די צװײ מנהיגים זענען טַאקע ריכטיק.

איך הָאב ניט געהַאט קײן ַאנונג װָאס עס װַארט אױף מיר 

אונטערװעגנס  געזען  הָאב  איך  װָאס  ַאלץ  שטָאט.  דער  אין 

איז געװען ֿפַאר מיר ַא נַײע זַאך און געמַאכט ַא גרױסן רושם 

אױף מיר. ַאלץ הָאט מיר ַארַײנגעֿפירט צום ּכישוף ֿפון דעם 

מָאל  ערשטע  דָאס  געװען  איז  דָאס  יָארהונדערט.  20סטן 

װָאס איך בין געֿפָארן אױף ַא בַאן. נָאך דעם װָאס איך הָאב 

זיך צוגעװױנט צו דער גרײס ֿפון דעם װַאגָאן, הָאב איך זיך 

ַאװעקגעזעצט, צוגעקלעּפט מַײן לינקע בַאק צו דעם ֿפענצטער 

און מיט מַײן געזונטן אױג מתּפעל געװען די װּונדערס ֿפון דער 

ֿפַארשװּונדן.  בַאלד  זײ  זענען  אױגנבליק  ַאן  אין  װָאס  װעלט, 

ֿפון דער װַײטס זענען די מענטשן, די בהמות, די שעּפסן און 

די ֿפערד אױסגעזען װי ליליּפוטן. ַאזױ בין איך געזעסן, ביז עס 

איז ֿפינצטער געװָארן. װען איך הָאב זיך אױסגעדרײט, הָאב 

איך געזען ַאז אין דעם װַאגָאן איז געװען ליכטיק און איך הָאב 

מיר  הָאט  מַאמע  מַײן  ּפריּפעטשיק.  שום  קײן  בַאמערקט  ניט 

דערקלערט ַאז דָאס איז מעגלעך ֿפון עּפעס ַא זַאך, װָאס מען 

רוֿפט עלעקטריע.
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זַאך  אײן  עס.  רוֿפט  מען  װי  געַארט  ניט  מיר  הָאט  עס 

איז געװען זיכער. עס הָאט געַארבעט ַא סך בעסער װי דער 

ּפריּפעטשיק. אין ברעסט נוצן זײ די זעלבע זַאך צו בַאלַײכטן 

מיך  הָאט  שּפיטָאל  אין  גַאסן.  די  ַאֿפילו  און  הַײזער  די 

אױֿפגעהױבן ַא װינדע צו דעם ֿפערטן שטָאק און דָאס, הָאט 

מען מיר געזָאגט, ַארבעט אױך מיט עלקטריע. בכלל זענען די 

הױכע הַײזער געװען ַאן אױסערגעװײנלעכע זַאך צו זען. אין 

קַארטילעס איז די קירכע געװען דער גרעסטער בנין און איז 

אֿפשר מסּתמא געװען ַאן ָאנדערטהַאלבן שטָאק. "איך װָאלט 

ַא בעלן געװען צו זען װי מען הָאט עס עלעקטריֿפיצירט", הָאב 

שמײכל  גרױסן  ַא  מיט  קוזינע.  מַאמעס  מַײן  צו  געזָאגט  איך 

הָאט זי מיר געענטֿפערט: "דָאס קען מען ניט זען", און הָאט 

בַאלד צוגעגעבן, "און מען טָאר עס ניט ָאנרירן, װַײל עס איז 

איך  "אױב  געענטֿפערט:  גלַײך  איר  הָאב  איך  סּכנת־נֿפשות". 

קען עס ניט זען װי קען איך עס ָאנרירן?!" דָא הָאט זיך מַײן 

מַאמע ַארַײנגעמישט: "זַײ ניט קײן נודניק. דו דַארֿפסט ניט װיסן 

ַאלץ מיט ַאמָאל". 

מיט ַאלע נֿפלָאות ֿפון מָאדערנעם לעבן זענען ֿפַארַאן זַאכן 

װָאס מען קען ניט בַײטן. נָאך ַא סך בַאזוכן בַײ דעם אױגן־

דָאקטער, ּפרָאבעס, ליכט, מעדיצינען, איז מיר נמאס געװָארן 

דער גַאנצער ענין. צום סוף הָאט דער דָאקטער געּפסקנט, ַאז 

אױך דָאס ּפינטעלע קָאן זיך ניט צעשײדן און װעט בלַײבן ַא 

חלק ֿפון מיר. מַײן מַאמע הָאט זיך זײער גענומען צום הַארצן 

און איך דװקא בין געװען צוֿפרידן. עס איז דָאך צוליב דָאס 

ּפינטעלע װָאס איך בין געקומען קײן בריסק. אֿפשר װעט עס 

מיר נָאך ברענגען צו ַאנדערע ּפלעצער. ֿפַאר װָאס דַארף מען 

ּפטור װערן ֿפון ַאזַא געלונגענער זַאך?
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בײזע װינטן בלָאזן ֿפון ברעסט־ליטָאװסק

עס װַײזט אױס ַאז מַײן מַאמע הָאט זיך ניט געזָארגט נָאר װעגן 

מַײן אױג, ָאבער אױך ֿפון די נַײעס, ַאז די דַײטשן צעשּפרײטן 

זיך איבער ּכמעט גַאנץ אײרָאּפע און די שרעקלעכע בַאצִיונג 

נַײע  די  געװען  איז  ברעסט־ליטָאװסק  ֿפָאלק.  יִידישן  דעם  צו 

גרענעץ צװישן דַײטשלַאנד און רוסלַאנד. דָארטן זענען געקומען 

ֿפון  ַאנטלָאֿפן  זענען  װָאס  מערֿב־אײרָאּפע  ֿפון  ּפליטים  סך  ַא 

צװישן  ֿפרַײנדשַאֿפט־הסּכם  אױֿפן  געקוקט  ניט  דַײטשן.  די 

דַײטשלַאנד און רוסלַאנד, הָאט רוסלַאנד בַאװיזן מענטשלעכ־

קײט מיט דעם װָאס זי הָאט ַארַײנגעלָאזט ּפליטים צו זַײן ברעג, 

בירגערשַאֿפט.  רוסישע  ָאננעמען  געדַארֿפט  הָאבן  זײ  ָאבער 

װער עס הָאט ניט געװָאלט, הָאט מען געשיקט קײן סיביר אין 

גולַאג.

מַײן מַאמע הָאט גערעדט מיט די ּפליטים און זײ הָאבן 

געטענהט, ַאז עס װעט גָארניט ָאּפהַאלטן די נַאציס און צום 

סוף װעלן זײ ָאנֿפַאלן אױף רוסלַאנד. ַאזַא מײנונג הָאט קײנער 

ניט  זיך  הָאבן  זײ  געהַאלטן.  ניט  קַארטילעס  אין  יִידן  די  ֿפון 

געקענט ֿפָארשטעלן ַאז עמעצער װעט שרעקן זיך ֿפַאר דער 

מעכטיקײט ֿפון מוטער־רוסלַאנד, װָאס אין ַא ּפָאר װָאכן הָאט 

גורם געװען ַא מּפלה ּפױלן און געװּונען דעם קריג קעגן ֿפינ־

לַאנד. דָאס איז געװען די רָאלע ֿפון דער רוסישער ּפרָאּפַא־

גַאנדע. װעגן ֿפינלַאנד איז טַאקע ניט ריכטיק, װַײל מ'איז קױם 

מיט צרות ַארױסגעקומען ֿפון קריג. װָאס דָאס רוסישע ֿפָאלק 

הָאט ניט געװּוסט, איז ַאז רוסלַאנד הָאט געשּפילט די רָאלע 

הָאט  דַײטשלַאנד,  שד,  ֿפַארֿפלוכטער  דער  היענע.  דער  ֿפון 

אים געלָאזט ָאּפלעקן ַא ּפָאר בײנער און דערװַײל הָאט עס 
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ּפלַאנירט װי ַאזױ צוריקנעמען די בײנער און געבן זַײן הערצ־

קַאר־ אין  יִידן  די  בַאדױערן,  צום  מּכת־מװת.  ַא  שוּתף  לעכן 

טילעס הָאבן ניט ֿפַארשטַאנען די װעלט־ּפָאליטיק װָאס הָאט 

געהַאלטן צו שַאֿפן ַא נַײע װעלט. װָאס מיר הָאבן געװּוסט איז, 

ַאז מוטער־רוסלַאנד מַארשירט (װסיעקדַא ֿפּפעריָאד) שטענדיק 

ֿפָארױס מיט דער גרױסער רעװָאלוציע.

"שטענדיק  זַײן  מיט  ֿפַארנומען  ַאזױ  געװען  איז  רוסלַאנד 

ֿפָארױס" ַאז זי הָאט ֿפַארגעסן צו קוקן הינטן, ַאריבער ָאדער 

צו די זַײטן. אין זומער ֿפון 1941 איז דַײטשלַאנד איבערגעֿפַאלן 

רוסלַאנד און די רוסן זענען געלָאֿפן צוריק, ביז זײ הָאבן זיך 

ַאגנטקעגנעשטעלט אין סטַאלינגרַאד און אױף די טױערן ֿפון 

מָאסקװע. עס הָאט גענומען ַא גַאנץ יָאר ביז זײ הָאבן צוריקגע־

שטוּפט די דַײטשן הונדערט קילָאמעטער ֿפון מָאסקװע.

ָאנֿפַאל ֿפון די נַאציס און דער טערָאר 
ֿפון ֿפַארֿפלוכטן "צַאר" קָאליַא

ַאלס קינד הָאב איך געהַאט געלעגנהײטן צו ֿפַארזוכן מורא־

געֿפילן, ריכטיקע ָאדער ֿפָארגעשטעלטע. איך הָאב אױך גע־

לערנט ֿפון דעם רבין, װָאס הײסט מורא הָאבן ֿפַאר גָאט. איך 

װעל קײן מָאל ניט ֿפַארגעסן די מורא װָאס איך הָאב געֿפילט 

װען אײן טָאג די נַאציס הָאבן געמרַארשירט דורך קַארטילעס. 

די אוקרַאִינער הָאבן זײ אױֿפגענומען מיט ֿפרײלעכע, װילדע 

געשרײען און די יִידן זענען געשטַאנען און געליטן שטילערהײט. 

מיר הָאבן שױן געװַארט אױף דעם ביטערן גורל װָאס הָאט 

אונדז בַאֿפַאלן. די דַײטשן זענען דורכגעגַאנגען, מיט געװער 
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געהַאהנגען אין ֿפָארנט, װי רָאבָאטן, ניט קוקנדיק אױף אונדז, 

ַאֿפילו ניט מיט ַאן אױגנבליק, ַאזױ װי מיר װָאלטן אין גַאנצן ניט 

עקזיסטירט. דָאס איז געװען, מסּתמא, די צַײט װָאס איך הָאב 

ֿפַארשטַאנען, ַאז די שרעקלעכע ּכוחות הָאבן זיך צעשּפרײט 

אױף דער װעלט און ַאֿפילו גָאט קען זיך ניט ַארַײנמישן, און ער 

הָאט דערלױבט די נַאציס ַארַײנצוקומען אין קַארטילעס, װען 

אױף זײערע ּפַאסיקס איז געװען געשריבן "גָאט מיט אונדז". 

איך בין געװען זיכער ַאז די שרעקלעכע ּכוחות הָאבן געװּונען 

און ֿפון זײ דַארף מען מורא הָאבן און גָאט דַארף מען ליבן. ֿפון 

גָאט דַארף מען ניט מורא הָאבן, װַײל ער איז למעׂשה אונדזער 

אײנציקע הילף. דָאס איז, מסּתמא, געװען דער ָאנהײב ֿפון מַײן 

װערן ַאן ַאּפיקורס אין מַײן שּפעטערן לעבן.

עס הָאט ניט גענומען ַא לַאנגע צַײט, ביז די יִידן הָאבן 

ָאנגעהױבן צו ֿפילן װָאס טַײטשט ַא נַאצישע רעגירונג. קָאליַא, 

ֿפַאר  געמַאכט  אים  הָאט  ֿפעטער  מַײן  װָאס  זון,  גלחס  דעם 

הױּפט־ּפָאליציסט אין דער צַײט ֿפון די רוסן, הָאט, זײער גרינג, 

אױסגעביטן דעם מונדיר. ער הָאט ָאנגעהױבן צו בַאדינען זַײנע 

נַײע בעלי־הבּתים מיט שלעכטקײט קעגן יִידן, װָאס הָאט ניט 

װָאס  מענטש  דער  סימן.  מענטשלעכן  מינדסטן  דעם  געהַאט 

הָאט זיך די גַאנצע צַײט ֿפָארגעשטעלט ַאלס ֿפרַײנד ֿפון דער 

יִידישער קהילה איז געװָארן איר הױּפט־ׂשונא. ער הָאט געטָאן 

ֿפון  לעבן  דָאס  ֿפַארביטערן  צו  געקענט  הָאט  ער  װָאס  ַאלץ 

ַאלע ַאמָאליקע יִידישע חֿברים.

געװָאלט  קָאליַא  זיך  הָאט  רוסן  די  ֿפון  צַײט  דער  אין 

בַאװַײזן צו מַײן ֿפעטער שמילקע װי געטרַײ ער איז צו דער 

יִידישער קהילה. ער ֿפלעגט ַארעסטירן ַא גױ װָאס הָאט גע־

ֿפעטער  מַײן  "יעװרעי".  ַאנשטָאט  "זשיד"  װָארט  דָאס  נוצט 
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הָאט געבעטן ער זָאל זיך ניט ֿפַארנעמען מיט ַאזעלכע נַאריש־

ַא  מיט  געֿפירט  זיך  ֿפעטער  מַײן  הָאט  מערסטן  צום  קײטן. 

ָאנֿפירן חלק ֿפון  ּפרָאֿפיל. ער ֿפלעגט געבן קָאליען  נידעריקן 

די מכובדיקע ֿפונקציעס, װָאס קָאליַא הָאט זײער ליב געהַאט 

צו טָאן. װען עס זענען געװען ּפָאליטישע ֿפַארזַאמלונגען הָאט 

קָאליַא בַאקומען ַא ּפלַאץ צװישן די װיכטיקע מענטשן. ַאמָאל 

ֿפעטער  מַײן  װָאס  רעדעס  הַאלטן  קָאליען  געלָאזט  ער  הָאט 

מַײן  געּפַאסט  הָאט  ֿפירונג  ַאזַא  געשריבן.  אים  ֿפַאר  הָאט 

ֿפעטער. ֿפון אײן זַײט הָאט ער ניט געדַארֿפט זָאגן בַאנַאלישע 

דער  ֿפון  און  געגלײבט  ניט  זײ  אין  הָאט  ער  װָאס  װערטער 

צװײטער זַײט הָאט עס בַאװיזן די צוזַאמענַארבעט צװישן גוײם 

און יִידן. קָאליַא איז געװען ַא ּפרָאסטער, נַארישער און צום 

דַײטשישע  די  מענטש.  שלעכטער  אױסערגעװײנלעך  ַאן  סוף 

אונטערשטע  די  און  קלָאר  געװען  זענען  יִידן  קעגן  געזעצן 

שורה הָאט געזָאגט, ַאז זײ הָאבן ניט די רעכט צו עקזיסטירן. 

װָאס  טָאן  צו  הַאנט  ֿפרַײע  ַא  געװען  דָאס  איז  קָאליען  ֿפַאר 

ער װיל מיט זײ. אין די גרױסע שטעט זענען די נַאציס ַאלײן 

און  שטעט  קלײנע  די  אין  ָאבער  ֿפַארַאנטװָארטלעך,  געװען 

אוקרַאִינער.  די  ֿפון  הענט  די  אין  געֿפַאלן  עס  איז  דערֿפער 

ֿפון  מידה  ַא  מיט  געֿפירט  זיך  גוײם  די  הָאבן  מערסטן  צום 

רחמנות, װען עס איז געװען מעגלעך. קָאליַא הָאט געֿפָאלגט 

יעדעס ּפינטעלע ֿפון די גזרות און נָאך צוגעגעבן זַאכן ֿפון זַײן 

אײגענעם משוגענם מוח. איך װײס ניט אױב ער הָאט עמעצן 

ַאלײן געהרגעט, ָאבער ער איז געװען ֿפַארַאנטװָארטלעך ֿפַאר 

דעם טױט ֿפון ַא סך מענטשן, יִידן און גוײם, און סּפעציעל מַײן 

ֿפעטער שמילקע.

קָאליַא איז געװָארן דער ַאבסָאלוטער ּכוח אין קַארטילעס. 
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אין זַײן ערשטן ַאקט ֿפון ּכוח הָאט ער געשיקט צװײ ּפָאליצַאנטן, 

אין מיטן דער נַאכט, צו ַארעסטירן מַײן ֿפעטער און אים ברענ־

גען צו דער ּפָאליצײ. קָאליַא הָאט געברַאכט מַײן ֿפעטער צום 

ָארט װּו עס איז ַאמָאל געװען זַײן ביורָא, אים געהַאלטן לַאנגע 

שעה און געלײענט די רעדעס װָאס מַײן ֿפעטער הָאט געשריבן 

און אים בַאשולדיקט ַאלס ַא קָאמוניסט. װען די מלחמה הָאט 

אױסגעברָאכן הָאט מַײן ֿפעטער ֿפַארברענט ַאלע דָאקומענטן, 

די אײנציקע זַאך װָאס עס איז געבליבן זענען געוען די רעדעס, 

מסּכים  איז  ֿפעטער  מַײן  קָאליען.  בַײ  ֿפַארבליבן  זענען  װָאס 

געװען, צו שרַײבן ָאט די רעדעס, ָאבער הָאט זײ קײן מָאל ניט 

ֿפָארגעשטעלט ֿפַאר ַאן עולם און ער איז קײן מָאל ניט געװען 

הָאט  נקמה  ַאלס  ּפַארטײ.  קָאמוניסטישער  דער  אין  חֿבר  ַא 

קָאליַא געהײסן זַײנע כוליגַאנעס גוט צעשלָאגן מַײן ֿפעטער. 

װען ער הָאט געחלשט הָאט מען אים ַאװעקגעטרָאגן צו דער 

הײם און אים ַאװעקגעװָארֿפן ֿפַאר דער טיר, װי ַא זַאק מעל. 

די נַײעס ַאז קָאליַא הָאט געשלָאגן מַײן ֿפעטער הָאט געמַאכט 

דָאס  ַאז  געדַאנק  דער  יִידן.  די  אױף  אַײנדרוק  שרעקלעכן  ַא 

הָאט געטָאן ַא מענטש װָאס הָאט נָאר נעכטן זיך געהַאלטן 

ַאלס ַא געטרַײער ֿפרַײנד איז געװען שװער צו ֿפַארשטײן.

נָאך ַא ּפָאר טעג הָאט מען מיך געלָאזט אים צו בַאזוכן. 

מַײן הַארץ הָאט געװײטיקט אים צו זען ַאזױ. איך הָאב געװײנט 

און איך הָאב ֿפָארגעלײגט, ַאז אֿפשר װעלן מיר ָאנשיקן אױף 

אים דעם הונט. מַײן ֿפעטער הָאט געלַאכט און געזָאגט ַאז צום 

בעסטן איז צו ֿפַארגעסן ֿפון אים. מַײן מַאמע הָאט ַאנדערש 

דער  מיט  קָאליען  מיט  רעדן  געגַאנגען  איז  זי  און  געקלערט 

הָאֿפענונג, ַאז ס'געֿפינט זיך נָאך ַא ביסל מענטשלעכקײט אין 

אים און מען קען רעדן צו זַײן הַארצן. קָאליַא הָאט געשּפילט 
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די רָאלע ֿפון ַא בַאלײדיקטן. װי קָאן זי זיך ֿפָארשטעלן ַאזַא 

זַאך? ער הָאט ניט געלײגט ַא ֿפינגער אױף מַײן ֿפעטער. ֿפַאר 

מַײן מַאמעס חוצּפה הָאט ער אױף איר בַאֿפױלן קומען יעדן 

טָאג צו דער ּפָאליצײ און רײניקן דָאס הױז. מַײן מוטער הָאט 

געשװיגן און געטָאן די ַארבעט ַא לַאנגע צַײט, ביז ער הָאט 

אין  כָאטש  שטרָאף.  איר  געענדיקט  הָאט  זי  ַאז  דערקלערט 

דער ּתקוֿפה הָאט ער ָאּפגעלָאזט מַײן ֿפעטער.

אַײנגעֿפירט  הָאט  קָאליַא  װָאס  בַאלײדקונג  גרעסטע  די 

איז געװען שבת, װען ַאלע יִידן הָאבן זיך ֿפַארזַאמלט אין שול. 

אין דער צַײט ֿפון די ּתֿפילות איז קָאליַא מיט זַײנע כוליגַאנעס 

ַארַײנגעקומען און ַאלעמען אױֿפגעשטעלט און געמַאכט חוזק 

װַארֿפן  זײ  בַאמערקונגען,  װיסטע  מיט  זקני־הקהילה  די  ֿפון 

אױף דער ערד, צִיען די בערד און מַאכן שּפַאס ֿפון די ֿפרױען 

און קינדער. דער בַאזוך הָאט זיך געענדיקט אױף דער בימה. 

ער הָאט געקוקט מיט ׂשינאה אױף די, װעלכע ַא חלק ֿפון זײ, 

איז ער געװען ַא בן־בית ַא סך יָארן. ער הָאט זײ געשָאלטן 

כוליגַאנעס,  זַײנע  מיט  ַאװעק,  איז  און  זײ  אױף  געשּפַײט  און 

לַאכנדיק װי היענעס. ּכדי אױסמַײדן די מוטשעניש הָאט מען 

בַאשלָאסן, ַאז נָאר די װָאס מוזן דַאװענען מיט ַא מנין זָאלן 

קומען אין שול. מיט דער צַײט, ּפונקט װי מיט ַאלע משוגענע, 

הָאט קָאליַא געהַאט ַא מָאמענט ֿפון ערלעכקײט. דַאן איז אים 

נמאס געװָארן צו בַאזוכן די שול. אױך זַײן ֿפָאטער, דער גלח, 

הָאט אים בַאֿפױלן ניט צו שטערן די יִידן בַײם דַאװענען.

װי איך הָאב ֿפרִיער געזָאגט "דער משוגענער הָאט אױך 

ניכטערע מָאמענטן". ַאזױ ַארום מיט דער צַײט הָאט זיך דָאס 

לעבן געֿפירט ַא ביסל בעסער. װען קָאליַא הָאט בַאקומען ַא 

נַײע גזירה אױסצוֿפירן אױף די יִידן הָאט זיך װידער בַאװיזן 
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זַײן שװַארצע נשמה. דָאס מָאל הָאט ער בַאקומען ַא בַאֿפעל, 

געלן  ַא  מיט  הַײזער  יִידישע  ַאלע  צײכענען  דַארף  מען  ַאז 

מגן־דוד און ַאלע יִידן, ֿפון דעם עלטער ֿפון צװעלף יָאר מוזן 

טרָאגן ַא געלע לַאטע אין דעם ֿפרָאנט און אױף די ּפלײצעס. 

ּפערזענלעך צו אױֿפּפַאסן אױף דער  קָאליַא הָאט בַאשלָאסן 

ַארבעט אין הױז ֿפון מַײן טַאטנס עלטערן און ֿפעטער שמילקע. 

װען קָאליַא און צװײ כוליגַאנעס זענען ַארַײן אין שטוב הָאט 

זײ  קול.  סטרַאשענדיקן  ַא  ַארױסגעלָאזט  הונט  ֿפעטערס  מַײן 

הָאבן זיך דערשרָאקן. קָאליַא הָאט געהײסן, ַאז מַײן ֿפעטער 

זײ  און  הונט  דעם  אױף  לַאטעס  געלע  צװײ  ָאנקלעּפן  זָאל 

הָאבן זיך געקַײקלט ֿפון געלעכטער. װען זײ הָאבן געענדיקט 

לַאכן הָאט קָאליַא בַאֿפױלן: "עס איז ֿפַארבָאטן ֿפַאר יִידן צו 

הַאלטן ַא הונט ָאדער ַא קַאץ, װַײל יִידן זענען נידעריקער ֿפון 

ַאלע חיות. ּכדי צו רַאטעװען דעם הונטס ּכֿבוד נעם איך אים 

צו מיר". ער איז צוגעגַאנגען נעמען דעם הונט, איז דער הונט 

געװָארן אױֿפגערעגט און אים ּכמעט געגעבן ַא ביס. קָאליַא 

הָאט בַאֿפױלט מַײן ֿפעטער צו ברענגען דעם הונט צו אים אין 

הױז נעבן דער קירכע, ַא צװײ הונדערט מעטער ֿפון ָארט. ַא 

ּפָאר מָאל הָאט דער הונט זיך בַאֿפרַײט און געקומען צו מַײן 

ֿפעטער װַאס הָאט אים געדַארֿפט צוריקברענגען. דָאס לעצטע 

מָאל, אײדער מַײן ֿפעטער הָאט געקענט אים צוריקברענגען, 

און  הַאנט  דער  אין  ּפיסטױל  ַא  מיט  ָאנגעקומען  קָאליַא  איז 

געשָאסן דעם הוננט.

ַא ּפָאר װָאכן שּפעטער הָאט דער זעלבער גורל בַאֿפַאלן 

מַײן קלײנעם טַײערן הינטעלע. נָאך אין דער צַײט ֿפון די רוסן 

הָאט מַײן ֿפעטער שמילקע מיר געברַאכט די שענסטע מּתנה 

װָאס איך הָאב זיך געקענט ֿפָארשטעלן – ַא קלײנעם, שײנעם 
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הינטעלע. דָאס הינטעלע הָאט געשטַאמט ֿפון דעם גלחס הונט. 

איך הָאב ניט געקענט אים הַאלטן אין שטוב, הָאט מַײן טַאטע 

שּפעטער  טעג  עטלעכע  טיר.  ַא  מיט  בודקעלע  ַא  געמַאכט 

הָאט מַײן הינטעלעס מַאמע אים געֿפונען און צוריקגענומען צו 

איר הײם אונטער דער קירכע. ֿפַארשטײט זיך, ַאז איך הָאב 

געװָאלט צוריק מַײן הינטעלע. איך הָאב ניט געהַאט די גע־

דולד צו װַארטן, ביז די עלטערן װעלן מיר עס צוריקברענגען. 

איך הָאב קײנעם גָארנישט ניט געזָאגט און גלַײך געגַאנגען צו 

הינטעלע. איך הָאב געװּוסט, ַאז דָאס  דער קירכע זוכן מַײן 

איז ַא מסוּכנדיקע זַאך. איך בין געשטַאנען ֿפון דערװַײטנס און 

בַאטרַאכט דעם מצֿב. איך הָאב געזען ַאז די מוטער־הונט איז 

דעם  אױסגענוצט  הָאב  איך  גלח.  דעם  ֿפון  שטוב  אין  ַארַײן 

אונטער דער קירכע, גע־ מָאמענט, שנעל געלָאֿפן, געקרָאכן 

ֿפונען מַײן הינטעלע און ַארױסגעקרָאכן ֿפון דָארט. איך הָאב 

זיך קױם מיט צרות אױֿפגעשטעלט װען מַײן הינטעלע הָאט 

ָאנגעהױבן צו קװיטשען, ַאז מען הָאט געקָאנט מײנען ַאז איך 

גײ אים שעכטן. די מוטער־הונט הָאט גלַײך ֿפַארשטַאנען װָאס 

עס טוט זיך. ַאנשטָאט ַארָאּפלָאזן דעם הינטעלע און ַאנטלױֿפן, 

בין איך געלָאֿפן מיט דעם הינטעלע אין מַײנע הענט. װי אין 

דָאס  מיר.  ַאנטקעגן  געשטַאנען  מוטער  די  איז  אױגנבליק  ַאן 

הינטעלע הָאט געקװיטשעט, דער הונט הָאט געהַאװקעט און 

ּכדי  הַאנט  די  ַאױֿפגעשטעלט  הָאב  איך  געשריגן.  הָאב  איך 

זיך צו בַאשיצן, הָאט זי מיר ַא ביס געטָאן. ֿפַארשטײט זיך, 

ַאז דָאס הָאט העכער געמַאכט דעם גערודער מיט עטלעכע 

דעציבעלן. עס איז געװען קָאליַא װָאס הָאט מיך גערַאטעװעט 

און מיך געברַאכט צו מַײן בָאבען ֿפרײדע צו בַאנדַאזשירן די 

הַאנט. ער הָאט ַאֿפילו ניט ֿפַארגעסן ברענגען דָאס הינטעלע. 
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איך הָאב נָאך ַאלץ ַא קלײנעם צײכן ֿפון דעם ביס. ָאבער דעם 

שװערן צײכן װָאס קָאליַא הָאט געלָאזט, ַא שטיקל צַײט שּפע־

טער, אױף מַײנע יונגע יָארן װעט זיך קײן מָאל ניט ֿפַארהײלן.

מיסחר אין קַארטילעס, דער עיקר בַײ די יִידן, הָאט זיך 

די  בחוסר־ּכל.  געבליבן  זענען  יִידן  די  שטילערהײט.  געֿפירט 

קהילה הָאט ּפרָאבירט צו העלֿפן מיט װָאס זי הָאט נָאר גע־

ַארבעט,  בַאקומען  צו  געלונגען  איז  בעלי־מלָאכה  די  קענט. 

בַאשולדיקט  הָאט  מען  װען  שטַײערן.  צָאלן  געמוזט  ָאבער 

עמעצן, ַאז ער הָאט גענומען ַא הױכן ּפרַײז הָאט ער בַאקומען 

עלטערן  מַײנע  אױך  און  יִידן  סך  ַא  שטרָאף.  שרעקלעכן  ַא 

זענען געגַאנגען ַארבעטן, בַײ די ּפױערים, אין די ֿפעלדער ּכדי 

צו בַאקומען ַא ביסל עסנװַארג. יִידישע הַײזער זענען בַארױבט 

דַײטשן  די  ַאז  ּתירוץ,  דעם  מיט  אײנעם  יעדן  ֿפון  געװָארן 

הָאבן  זײ  װָאס  ַאלץ  ֿפַאקטיש  מלחמה.  דער  ֿפַאר  דָאס  מוזן 

ַאװעקגענומען איז ניט געגַאנגען װַײטער װי צו די הַײזער ֿפון 

די אוקרַאִינעשע שכנים.

אײן טָאג, װען מַײנע עלטערן הָאבן געַארבעט אין די אוק־

שטוב  מַײן  נעבן  געשּפילט  זיך  איך  הָאב  ֿפעלדער,  רַאִינישע 

מיט מַײן הינטעלע. ער איז ַארומגעלָאֿפן עטלעכע מעטער ֿפון 

מיר. ּפלוצעם הָאב איך געהערט ַא שָאס און מַײן הינטעלע 

איז צוגעלָאֿפן צו מיר, װײנענדיק, און געֿפַאלן צו מַײנע ֿפיס. 

נָאך ַא מינוט איז ער געבליבן טױט־שטיל. איך הָאב געהערט 

דעם געלעכטער ֿפון דעם אוקרַאִינישן ּפָאליציַאנט און ָאן שום 

שעלטן.  צו  ָאנגענױבן  אים  איך  הָאב  לעבן  מַײן  ֿפַאר  דאגה 

ֿפַארשטײט זיך, ַאז ער הָאט געלַאכט ֿפון מיר און מיר געװָארנט: 

"זַײ ֿפָארזיכטיק שמוציקער זשיד, װַײל דער קומענדיקער קױל 

װעט זַײן ֿפַאר דיר!" איך בין געזעסן ֿפַארבליֿפט און געהַאלטן 
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דעם הונטס קערּפער ביז ער איז קַאלט געװָארן. מַײן ברודער 

הָאט ּפרָאבירט מיך צעשײדן ֿפון הונט, ָאבער איך הָאב זיך 

זענען  עלטערן  מַײנע  ביז  געזעסן  איך  בין  ַאזױ  געלָאזט.  ניט 

געקומען ַאהײם. װען איך הָאב זײ דערזען, איז דער װײטיק 

ֿפַאר מַײן הונט ניט געװען װיכטיק. גײענדיק ַאהײם, מיט דָאס 

ביסל עסנװַארג, הָאבן צװײ ּפָאליציַאנטן ָאּפגעשטעלט מַײנע 

עלטערן און זײ בַאשולדיקט, ַאז דָאס עסנװַארג הָאבן זײ גע־

געװען  איז  טַאטע  מַײן  מּכות.  זײ  קומט  דערֿפַאר  און  גנֿבעט 

זײער ַא שטַארקער יִיד און הָאט געקָאנט זײ בײדע צעברעכן 

די בײנער, ָאבער ער הָאט געליטן די מערסטע קלעּפ און ָאּפ־

געהיט מַײן מוטער. 

קָאליַא הָאט געטרָאֿפן מַײן ֿפעטער שמילקע און אים גע־

דער  ֿפון  נָאמען  אין  בַײסיקל  זַײן  קָאנֿפיסקירט  ער  ַאז  זָאגט, 

נַײער ֿפרַײער אוקרַאִינישער רעּפובליק. ַאן אוקרַאִינישע רע־

ּּפובליק איז געװען עּפעס נַײעס װָאס איז ַארַײנגעגַאנגען אין 

ָאּפגעהיט  זיך  הָאט  ֿפעטער  מַײן  מוח.  ֿפַארשטָאּפטן  קָאליעס 

ניט ַארַײן אין קײן שמועס מיט אים. װען מַײן ֿפעטער הָאט גע־

ברַאכט דעם בַײסיקל צו דער בַאשטימטער צַײט הָאט קָאליַא 

געהײסן מַײן ֿפעטער ַארַײנקומען צו אים אין ביורָא. קָאליַא 

הָאט ָאנגעהױבן זיך צו בַארימען מיט זַײנע ּפלענער װעגן דער 

אוקרַאִינישער רעּפובליק. מען װעט אים זיכער מַאכן ֿפַאר מי־

ניסטער ֿפון דער ּפָאליצײ. "ֿפַאקטיש", הָאט ער געזָאגט, "מַײנע 

אוק־ דער  ֿפון  סָאלדַאטן  צוקונֿפטיקע  די  זענען  ּפָאליצַאנטן 

רַאִינישער רעּפובליק, װען די דַײטשן װעלן הַאלטן װָארט און 

לָאזן אוקרַאִינע ֿפרַײ". ער הָאט נָאך געזָאגט "איך װײס װי צו 

הַאנדלען מיט די יִידן און קײן שלעכטס װעט זײ ניט טרעֿפן". 

מַײן ֿפָאטער הָאט אים בַאדַאנקט ֿפַאר זַײן גרױס הַארציקײט 
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און אים ניט דערמָאנט, ַאז ער איז ַא ֿפינצטערע און משוגענע 

ָאנשיקעניש. ניט נָאר יִידן הָאבן אים ֿפַײנט געהַאט. ַא סך גוײם 

אױך, װַײל ער איז געװען ַא נַארישער און שלעכטער מענטש. 

ֿפַאר זַײן ּפלוצעמדיקן נַאציָאנַאליזם הָאבן זײ אים געגעבן דעם 

נָאמען "צַאר קָאליַא".

קָאליעס טרױמען גײען אין דער ערד

עס איז געװען שבת ֿפַאר טָאג װען מיר הָאבן געהערט דעם 

דעם  ַארומגערינגלט  הָאבן  סָאלדַאטן  מָאטָארן.  די  ֿפון  רעש 

דָארף און מען הָאט גיך ַארױסגענומען די יִידן ֿפון די הַײזער 

און זײ ַאלע געברַאכט צום הױף נעבן דער קירכע. די קינדער 

הָאט מען געלָאזט אין דער הײם אונטער דער השגחה ֿפון סָאל־

ָאנגעטרָאֿפן ַא דַײטשישן סָאלדַאט ֿפון  דַאטן. ַאזױ הָאב איך 

דער נָאענט. צװײ סָאלדַאטן זענען געזעסן בַײ אונדז אין הױף. 

מַײן ברודער און איך הָאבן געקוקט אױף זײ ֿפון אונטער דער 

טיר. אײנער ֿפון זײ הָאט אונדז בַאמערקט און געמַאכט ַא סימן 

ַאז מיר זָאלן ַארױסקומען. מיר הָאבן שױן געקלערט, ַאז דָאס 

איז אונדזער סוף. מיר הָאבן געװּוסט, ַאז קָאליַא איז ַא שלעכ־

טער מענטש און די דַײטשן זענען נָאך ערגער. מיר הָאבן ניט 

געהַאט קײן ברירה און מיר זענען ַארױסגעגַאנגען. ביסלעכװַײז 

די  ֿפון  אײנער  צוגעגַאנגען.  זײ  צו  מיר  זענען  ֿפָארזיכטיק  און 

דַײטשן הָאט ַארָאּפגענומען דעם ביקס ֿפון ַאקסן און איך הָאב 

געמײנט, ַאז ער גײט אונדז שיסן. איך הָאב געכַאּפט מַײן ברו־

געשמײכלט  הָאט  סָאלדַאט  דער  װײנען.  ַָאנגעהױבן  און  דער 

און מיר געמַאכט ַא סימן איך זָאל זַײן שטיל. ער הָאט געזוכט 
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עּפעס אין ַא קעשענע און ַארױסגענומען ַא צוקערקע. ֿפַאר מיר 

דער שמײכל און דער מענטשלעכער זשעסט איז געװען זיסער 

ֿפון דער צוקערקע. די ֿפירונג ֿפון די סָאלדַאטן הָאט געברַאכט 

ַא גוטן רעזולטַאט און בַאלד זענען אױך ַארױסגעקומען מַײנע 

ֿפרַײנד איטשע און יענקעלע. מיר הָאבן זיך גוט ַָאנגעקוקט אױף 

די סָאלדַאטן און זײ זענען ניט געװען ַאזױ שרעקלעך, ָאבער זײ 

הָאבן  ֿפָארגעשטעלט דָאס גרעסטע שלעכטס ֿפון דער װעלט. 

מיט אונדז הָאבן זײ זיך געֿפירט מענטשלעך און מיט געדולד, 

װַײל מיר הָאבן גערעדט נָאר יִידיש און מיט די הענט. זײ הָאבן 

אונדז ַאֿפילו געזָאגט, מיר זָאלן זיך ניט זָארגן ֿפַאר אונדזערע 

עלטערן ַאז דָאס מָאל װעט זײ גָארניט געשען. דער בַאֿפעל איז 

נָאר צונױֿפצוזַאמלען די יִידן.   

דָא איז געװען ַאן אױסערגעװײנטלעכע סיטוַאציע. יִידישע 

קינדער זענען געשטַאנען נָאענט צו דַײטשע סָאלדַאטן און זיך 

געלעגנהײט  ניט געטרײסלט ֿפון מורא. איך הָאב גענוצט די 

אַײנקוקן אין די אױגן ֿפון אײנעם ֿפון די סָאלדַאטן, בַאמערקן 

זַײן מונדיר און ֿפרעגן ֿפרַאגעס. איך הָאב בַאמערקט ַאז אױף 

זַײן ּפַאסיק שטײט עּפעס געשריבן און איך הָאב געבעטן ער 

זָאל זָאגן װָאס איז געשריבן. "גָאט מיט אונדז" הָאט ער גע־

אין  זעלבע  די  אױך  זענען  װערטער  די  הנאה.  מיט  לײענט 

יִידיש. איך הָאב גוט ֿפַארשטַאנען װָאס ער הָאט געזָאגט. מיט 

אױסשרַײען  ניט  געהַאלטן  זיך  איך  הָאב  ּכוחות  מַײנע  ַאלע 

"װילדע שלעכטע חיות, װָאס ֿפַאר ַא גָאט הָאט איר?!" ַאװדאי 

איז עס ניט קײן אל־חנון־ורחום, נָאר ַא ׂשטן ָאן קײן הַארץ. 

הָאבן  װָאס  יִינגלעך,  יִידישע  ֿפיר  אירָאניש:  געװען  איז  עס 

סָאלדַאטן,  דַײטשע  צװײ  מיט  ֿפַארברַאכט  און  געשּפילט  זיך 

גרײטע אױף זײ צו שיסן, אױב זײ בַאקומען נָאר דעם בַאֿפעל. 
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איך װעל שטענדיק געדענקען די צװײ סָאלדַאטן, װָאס ַאֿפילו 

אין דעם מונדיר ֿפון דעם ׂשטן, הָאבן בַאװיזן ַא מענטשלעך 

הַארץ. 

דער  ֿפון  הױף  צום  געברַאכט  הָאט  מען  װָאס  יִידן  די 

קירכע הָאבן ַא סך מער געליטן. מען הָאט זײ געשטעלט אין 

רײען און ַאנטקעגן זײ זענען געשטַאנען סָאלדַאטן מיט ביקסן 

אין די הענט. דער קָאמַאנדיר הָאט געװָאלט װיסן, װער איז 

דער ֿפָארשטײער ֿפון דער קהילה. עס הָאט גענומען ַא שטיקל 

צַײט און קײן זַאך איז ניט ֿפָארגעקומען. דער קָאמַאנדיר הָאט 

ֿפַארלָארן זַײן געדולד און בַאֿפױלן צו שיסן איבער די קעּפ 

ֿפון די יִידן. ַאלע זענען געֿפַאלן אױף דער ערד אין ַא ּפַאניק, 

מַאן,  ַא  זיך.  בעטן  מיט  און  געװײן  ַא  מיט  געשרײ,  ַא  מיט 

װָאס די קהילה, ֿפון ליבשַאֿפט, הָאט גערוֿפן דער "בעש"ט" 

איז אױֿפגעשטַאנען און צוגעגַאנגען צו דעם ָאֿפיציר. מיט ַא 

שטַארקן קול, װָאס הָאט בַארוִיקט די יִידן, הָאט ער זיך ַאנט־

שולדיקט ֿפַאר דער גַאנצער קהילה און אים געבעטן ַאז ער 

זָאל אים נעמען ַאלס ֿפָארשטײער ֿפון דער קהילה, כָאטש ער 

הָאט  ָאֿפיציר  דער  ַאמט.  ַאזַא  געהַאלטן  ניט  מָאל  קײן  הָאט 

בַאשולדיקט דעם בעש"ט, ַאז ער איז ַא נַארישער ּפחדן, װָאס 

ּפרָאבירט צו צִיען דעם געדולד ֿפון ַא דַײטשישן ָאֿפיציר. דער 

בעש"ט הָאט אים געענטֿפערט, ַאז ער איז גערעכט, ָאבער ֿפון 

דעסט װעגן איז ער גרײט צו זַײן זַײנער ַא משרת.

עס הָאט ניט געמַאכט קײן אונטערשײד װָאס דער בעש"ט 

הָאט געזָאגט. דער ָאֿפיציר הָאט עס ֿפַארדרײט און גענוצט צו 

מַאכן שּפַאס און אים בַאלײדיקן. ּפלוצעם הָאט דער ָאֿפיציר 

געזָאגט: "גיב מיר אײן סיבה, ַאז איך זָאל רחמנות הָאבן און 

אַײך ניט הרגענען". זעענדיק װי די יִידן הָאבן ָאנגעהױבן צו 
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ציטערן און װײנען איז אים געֿפעלן. דער בעש"ט הָאט ֿפַאר־

שטַאנען ַאז עס מַאכט ניט אױס װָאס ער װעט זָאגן, װעט דער 

ָאֿפיציר טענהן ֿפַארקערט, ָאבער ער הָאט געענטֿפערט: "איך 

געטרַײער  ַא  און  ָאֿפיציר  גוטער  ַא  ביסט  דו  ַאז  ֿפַארשטײ, 

סָאלדַאט. עס מַאכט ניט אױס װעלכע גוטע סיבות איך װעל 

דיר װַײזן, ַאז דו זָאלסט רחמנות הָאבן אױף אונדז. ַאלץ איז 

ָאּפהענגיק אין דעם בַאֿפעל, װָאס דו װעסט בַאקומען". דָאס 

בעש"ט,  דעם  אױף  געקוקט  לַאנג  ָאֿפיציר  דער  הָאט  מָאל 

אױֿפגעהערט צו שמײכלען און געשװיגן. ער הָאט גענומען ַא 

ּפָאר טריט צוריק, צוגערוֿפן זַײנע ָאֿפיצירן און מיט זײ לַאנג 

גערעדט. די יִידן הָאבן געװַארט אױף זײער גורל.

ער הָאט געענדיקט דעם שמועס און הָאט, דַאכט אױס, 

ֿפַארגעסן דעם ענין ֿפון טױט און לעבן און געֿפרעגט דעם בעש"ט 

ֿפרַאגעס װעגן דעם ֿפַארַאנטװָארטלעכן ֿפון דער ּפָאליצײ. דער 

בעש"ט הָאט ֿפַארשטַאנען ַאז מען טָאר זיך ניט בַאקלָאגן צום 

ׂשטן, ַאז זַײנע שליחים טוען געטרַײ זײער ַארבעט. מ'הָאט אים 

איבערגעגעבן דעם נָאמען קָאליַא און בַאמערקט ַאז ער טוט זַײן 

ַארבעט בנאמנות. קָאליַא איז געשטַאנען מיט זַײנע ּפָאליציסטן, 

װָאס  ֿפַארשטַאנען  ניט  הָאט  מונדירן,  שװַארצע  זײערע  אין 

בַאלד  זיך  הָאט  און  נָאמען  זַײן  געהערט  הָאט  רעדט,  מען 

דער  אױֿפן.  לעּפישן  ַא  אױף  סַאלוטירט  און  אױֿפגעשטעלט 

ָאֿפיציר הָאט געמַאכט ַא סימן צו קָאליען ַאז ער זָאל קומען 

צו אים און הָאט גערוֿפן אײנעם ֿפון די סָאלדַאטן, װָאס הָאט 

דער  איבערזעצן.  אים  זָאל  ער  אוקרַאִיניש,  ביסל  ַא  געקענט 

בַאזוך ֿפון די דַײטשן איז געװען ַא סורּפריז ֿפַאר אים אױך און 

ער הָאט ניט געװּוסט װָאס ער בַאדַארף צו טָאן. דער ָאֿפיציר 

נָאר  דערצײלט  הָאט  יִיד  דער  ַאז  קָאליען,  צו  געזָאגט  הָאט 
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גוטע זַאכן װעגן אים. קָאליַא הָאט גלַײך ָאנגהױבן, ֿפון ַאלע 

זַײטן, צו שיטן קָאמּפלימענטן אױף דעם בעש"ט. דער בעש"ט 

הָאט אים ֿפַארהַאלטן און אים געזָאגט, ַאז ער קומט צו ֿפרי 

מיט זַײנע קָאמּפלימענטן. דער ָאֿפיציר הָאט געהײסן בײדע צו 

שװַײגן און געזָאגט צו קָאליען: "עס איז ַא שָאד, ַאז דער יִיד 

איז דיר ַאזױ טַײער, װַײל איך גײ אים הרגענען, איך גײ זײ 

ַאלע הרגענען". ער הָאט אים געֿפרעגט אױב ער איז גרײט מיט 

זַײנע ּפָאליציסטן צו טָאן די מלָאכה. אין ַא ּפָאר מינוטן ַארום 

הָאט קָאליַא ַאװעקגעשטעלט צװַאנציק ּפָאליציַאנטן אין ַא רײ, 

גרײט צו בַאקומען ֿפון די סָאלדַאטן, געװער אין הַאנט. דער 

ָאֿפיציר הָאט אים דערקלערט, ַאז עס איז ֿפַארַאן ַא געזעץ, 

װָאס ֿפַארבָאט ַא דַײטשן סָאלדַאט געבן ֿפרַײערהײט זַײן ביקס 

אין די הענט ֿפון עמעצן. ער טָאר זײ ניט געבן ַאזַא בַאֿפעל. 

אױב זײ קענען ָאנזַאמלען דָאס געװער בַײ זיך, װעט זַײן דָאס 

בעסטע. קָאליַא הָאט ָאנגעשטעלט ַא ּפנים ַאז ער ֿפַארשטײט 

ַאזַא מיליטערישע ֿפירונג, און הָאט געבעטן ַא הַאלבע שעה, 

בכדי צונױֿפקלַײבן דָאס געװער.

גע־ זיך  הָאט  שמועס  שרעקלעכער  און  מיאוסער  דער 

הַאלטן אין דַײטש און אוקרַאִיניש, אין ַא הױכן קול, ַאזױ ַאז 

די יִידן הָאבן געציטערט ֿפַאר די גוײם. ַא גרױסער טײל ֿפון 

זײ איז געקומען צו זען װי מען װערט ּפטור ֿפון די יִידן, און 

זיך געֿפרײט דערֿפון. דער געדַאנק ַאז אין ַא הַאלבער שעה 

װעט זײער לעבן קומען צו ַא סוף הָאט ָאנגעברַאכט ַא געשרײ, 

געװײן און בעטעניש בַײ די יִידן. נָאך ַא קורצער צַײט זענען 

זײערע  אין  און  צוריקגעקומען  ּפָאליציסטן  זַײנע  און  קָאליַא 

הענט ֿפַארשײדענע ביקסן. זײ הָאבן זיך געשטעלט אין ַא רײ, 

גרײט אױסֿפירן דעם ָאֿפיצירס בַאֿפעל. מיט ַא ברײטן שמײכל 
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הָאט דער ָאֿפיציר בַאֿפױלן זַײנע סָאלדַאן צונעמען די געװער 

ֿפון קָאליַא און דער ּפָאליצײ. אין ַאן אױגנבליק איז קָאליעס 

ַא  געװָארן  מלוכה  אוקרַאִינישער  נַײער  דער  ֿפון  מיליטער 

גָארניט. ַא מָאל טרעֿפן זיך צװײ נסים צוזַאמען. דער ָאֿפיציר 

הָאט בַאֿפױלן צו בַאֿפרַײען די יִידן און זײ לָאזן גײן ַאהײם. 

ֿפַארשײדענע  ַארומגעגַאנגען  זענען  עס  ַאז  זיך,  ֿפַארשטײט 

קלַאנגען ַארום דעם ֿפַאל, צװישן ַאנדערש, ַאז דָאס איז דער 

נס־ּפורים ֿפון די יִידן אין קַארטילעס.

אין דער מינוט װָאס מען הָאט געהערט דעם בַאֿפעל, ַאז 

די יִידן זענען ֿפרַײ, זענען זײ ַאנטלָאֿפן ַאהײם אין ַאלע ריכ־

טונגען און ניט געװַארט צו הערן, װָאס עס הָאט ּפַאסירט מיט 

קָאליען. דעם ענטֿפער װָאס דער בעש"ט הָאט געגעבן דעם 

ניט  הָאט  ָאֿפיציר  דער  ריכטיקער.  דער  געװען  איז  ָאֿפיציר, 

געהַאט דעם בַאֿפעל צו הרגענען. דָאס איז געװען ַא געניטונג 

געװיסער  ַא  ֿפַאר  מענטשן  קָאנטרָאלירן  און  צונױֿפצוזַאמלען 

סָאלדַאטן  די  יִידן.  די  מיט  געװען  עס  איז  מָאל  דָאס  צַײט. 

זענען ניט געװען װי די "געשטַאּפָא" ָאדער די "עסעס" װָאס 

הָאבן ניט געדַארֿפט ַא סּפעציעלן בַאֿפעל צו הרגענען. זײער 

קַאּפריז ַאלײן איז געװען גענוג צו טײטן עמעצן. דער ָאֿפיציר 

הָאט זיך נָאר ֿפַארװַײלט. ער הָאט ניט געהַאט קײן אינטערעס 

אין קָאליעס ַאדמיניסטרַאטיװע ֿפעִיקײטן, ָאבער װען עס הָאט 

זיך געֿפונען ַאזױ ֿפיל אומלעגַאלע געװער, הָאט ער געהַאט ַא 

גרױסע הנאה, װען ער הָאט ֿפַארָארדנט קָאליען דָאס ַאלײן 

גערַאטעװעט  יִידן  די  זענען  מָאל  דָאס  ריכטיק,  ברענגען.  צו 

געװָארן, ָאבער עס איז ניט געװען ַא נס ֿפון ּפורים װַײל המן 

אױֿפּפַאסן,  זײ  אױף  געבליבן  איז  קָאליַא,  ס'הײסט  הרשע, 

כָאטש זַײן בעל־הבית הָאט אים שטַארק בַאלײדיקט. 
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קָאליַא הָאט זײער שװער בַאקומען די בַאלײדיקונג. ַאֿפילו 

זַײנע אײגענע ּפָאליצײ הָאט אים בַאשולדיקט ַאז ער איז אומ־

ָאֿפיצירס  דעם  אין  ַארַײנגעֿפַאלן  נַארישערהײט  און  װיסנדיק 

הענט און ֿפַארלָארן דָאס געװער, װָאס הָאט געזָאלט זַײן ֿפַאר 

ַא  גענומען  ניט  אים  הָאט  עס  רעּפובליק.  אוקרַאִינישער  דער 

לַאנגע צַײט צו געֿפינען װעמען צו בַאשולדיקן ֿפַאר זַײן טעות. 

ער הָאט ַארעסטירט מַײן ֿפעטער שמילקע און אים בַאשולדיקט, 

ַאז ער הָאט דערצײלט די דַײטשן װעגן דעם געװער װָאס זײ 

הָאבן געקליבן. ער הָאט דָאס בַאװיזן מיט דעם, ַאז ער הָאט ַא 

מָאל דערצײלט מַײן ֿפעטער װעגן זַײן חלום אױֿפצושטעלן ַא 

ֿפרַײע אוקרַאִינישע רעּפובליק און ַאז ער קלַײבט געװער ֿפַאר 

דעם ציל. קײן שום טענה, ֿפון מַײן ֿפעטער, ַאז ער הָאט קײן 

מָאל ניט געזָאגט עמעצן װעגן דעם, הָאט ניט געהָאלֿפן. דָאס 

מָאל הָאט זײער טרעֿפונג זיך געענדיקט טרַאגיש. קָאליַא הָאט 

בַאשלָאסן צו שיקן מַײן ֿפעטער און נָאך עטלעכע יִידן אױף 

צװַאנג־ַארבעט. ֿפון דָארטן איז קײנער ניט לעבעדיק ַארױס.

די לַאגע ֿפון די יִידן איז געװָארן שװערער ֿפון טָאג צו 

טָאג. ַא סך קרבנות זענען געֿפַאלן אין די הענט ֿפון אוקרַאִינישע 

בַאנדעס.  ֿפַארשײדענע  ָארגַאניזירט  זיך  הָאבן  עס  בַאנדיטן. 

גע־ הָאבן  און  ּפַארטיזַאנער  גערוֿפן  זיך  הָאבן  װָאס  ַאזעלכע 

שטיצט רוסלַאנד. ַא בַאנדע װָאס הָאט געהײסן "בולבָאװצי", 

אין ָאנדענק ֿפון טַארַאס בולבַא, ַאן אוקרַאִינישער העלד, װָאס 

ַאלע  מָאל  ַא  זענען  זײ  אוקרַאִינע.  בַאֿפרַײען  געװָאלט  הָאט 

געװען אין דער אוקרַאִינישער ּפָאליצײ, װָאס הָאט מיטגעַאר־

בעט מיט די דַײטשן. דערנָאך זענען געװען סּתם קרימינַאלן, 

יִידן.  די  גערױבט  און  ּפױערים  די  ֿפון  געגנֿבעט  הָאבן  װָאס 

ַאלע בַאנדעס הָאבן געקעמֿפט צװישן זיך. אײן זַאך איז בַײ זײ 
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געװען בשוּתף, ַאז ַאחוץ די רוסן, הָאבן זײ ַאלע געהרגעט יִידן. 

קָאליַא, װעמען ַאֿפילו די אוקרַאִינער הָאבן ֿפַײנט געהַאט, איז 

ַאנטלָאֿפן ֿפון דָארף, נָאך דעם װָאס עמעצער הָאט אים גע־

ּפרּוװט ַאװעקהרגענען. קײנער הָאט ניט געװּוסט, װּוהין איז ער 

ֿפַארשװּונדן. קײן ַאנדערן ַאדמיניסטרַאטָאר הָאבן די דַײטשן 

שױן ניט נָאמינירט. 

חנן דער נוקם

קײן קַארטילעס איז ָאנגעקומען ַא געֿפערלעך שלעכטע בַאנדע 

גזלנים ֿפון װעמען די יִידן און גוײם הָאבן מורא געהַאט. זײ 

הָאבן זיך ֿפרַײ ַארומגעדרײט בַײ טָאג אין דָארף און בַאשלָאסן 

װעלכע הַײזער צו בַאֿפַאלן בַײ נָאכט. זײ הָאבן גערױבט ַאלץ 

װָאס זײ הָאבן געקענט טרָאגן און בַאשַאנדעט די װַײבער און 

מײדלעך. מַײן ֿפעטער בן־ציון, װָאס הָאט געװָאלט העלֿפן זַײן 

זײ  ַאז  געשלָאגן  ַאזױ  מען  הָאט  גורל,  דעם  ֿפון  בַאשערטער 

הָאבן געמײנט ַאז ער איז שױן טױט. ַאלס קינד הָאב איך ניט 

ֿפַארשטַאנען, ֿפַאר װָאס די גַאנצע קהילה איז ַאזױ טרױעריק. 

דער אײנציקער קרבן איז געװען מַײן ֿפעטער און ער איז גע־

בליבן לעבן.

מיר זענען געגַאנגען אין חדר צום לעצטן מָאל. דער רבי 

איז געװען זײער געדולדיק און ֿפרַײנדלעך מיט אונדז. ַאנשטָאט 

דער געװײנטלעכער לעקציע הָאבן מיר געזונגען לידער און 

דערצײלט מעׂשיות. דער רבי איז ַארומגעגַאנגן צװױשן אונדז, 

געגלעט אונדזערע קעּפ און אונדז גערוֿפן "שײנע שעּפסעלעך". 

ער הָאט געזָאגט ַאז הַײנט ֿפַארקירצט מען דעם שיעור און 

הָאט ֿפון אונדז געבעטן, ַאז מיר זָאלן לױֿפן גלַײך ַאהײם.
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אײנע ֿפון די מײדלעך װָאס איז געשענדעט געװָארן הָאט 

ֿפיזיש,  איז,  חנן  חנן.  געהײסן  הָאט  װָאס  ברודער  ַא  געהַאט 

געװען דער שטַארקסטער מענטש אין קַארטילעס און אין דער 

גַאנצער סֿביֿבה. דָאס איז אים געקומען צונוץ אין זַײן טַאטנס 

און די עלטערע ברידער געשעֿפט ֿפון ֿפערד און בהמות. עס 

הָאט ניט געלונגען קײן שום רױבער. עס זענען געװען ַא סך 

צום  סחורה  די  געֿפירט  הָאבן  זײ  װען  בַארױבן  צו  ַאזעלכע 

ַא  הָאבן  ּפרָאבירט,  הָאבן  װָאס  גזלנים  די  צוריק.  און  יריד 

מָאל בַאצָאלט מיט דעם לעבן ֿפון די מּכות װָאס חנן הָאט זײ 

געגעבן. די װָאס זענען געבליבן לעבן הָאבן דָאס װידער ניט 

חנן,  געשעֿפט.  דעם  ֿפַארמַאכט  הָאבן  דַײטשן  די  ּפרָאבירט. 

װָאס הָאט אין די דַײטשן ניט געגלײבט און הָאט סּפעציעל 

ֿפַײנט געהַאט קָאליען, איז ַאנטלָאֿפן אין װַאלד און הָאט זיך 

דָארט זײער גוט געֿפירט. ער הָאט געבעטן זַײנע ברידער זײ 

ֿפַארהײרַאט  געװען  זענען  זײ  ָאבער  אים,  מיט  קומען  זָאלן 

מיט קינדער און הָאבן מורא געהַאט. די יִידישע קהילה הָאט 

געבעטן ֿפון די יונגע־לַײט זיך ניט  ָאנשליסן צו חנן, ּכדי ניט 

קָאליַא  יִידן.  די  אין  זַײן  נקמה  צו  סיבה  ַא  קָאליען  געבן  צו 

הָאט ניט געדַארֿפט קײן ּתירוצים. אױף דער נַאכט ֿפון דער 

שענדונג איז חנן ניט געװען אין דער הײם. ער הָאט געהַאט 

ַא מינהג ַארױסגײן ֿפון װַאלד בַײ נַאכט און קומען ַאהײם ּכדי 

איז  ער  ברידער.  און  שװעסטער  עלטערן,  זַײנע  בַאשיצן  צו 

ער  ַאז  געשװױרן,  הָאט  און  שּפעטער  טעג  ּפָאר  ַא  געקומען 

יעקֿבס  װי  ּפונקט  ּכֿבוד.  שװעסטערס  זַײן  נעמען  נקמה  װעט 

זין הָאבן געטָאן ֿפַאר דעם ּכֿבוד ֿפון זײער שװעסטער דינה. 

טָאן  גָארניט  זָאל  ער  ַאז  געבעטן,  אים  הָאט  װָאס  יעדערער 

הָאט בַאקומען דעם ענטֿפער, ַאז דָאס לעבן הָאט ַא ּפרַײז. צו 
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לעבן אין שרעק און חוסר־ּכֿבוד איז ַא צו הױכער ּפרַײז ֿפַאר 

אים.

חנן איז געקומען בַאזוכן מַײן ֿפעטער, װָאס הָאט זיך נָאך 

געהײלט ֿפון די מּכות װָאס ער הָאט בַאקומען. ער הָאט אים 

הערצלעך  אים  און  קינד,  ַא  װי  הענט,  די  אין  אױֿפגעהױבן 

דער  ֿפון  טַאניען  אױף  שיצן  צו  גֿבורה  זַײן  ֿפַאר  געדַאנקט 

קורצער  ַא  אין  ּפלַאן.  קײן  געמַאכט  ניט  הָאט  חנן  שענדונג. 

צַײט ַארום הָאט ער אױסגעֿפונען װּו די גזלנים געֿפינען זיך און 

איז צו זײ געקומען ַאלס ַא װָאלונטיר. ער הָאט ניט געהַאט 

קײן ּפרָאבלעם זיך ֿפָארשטעלן ַאלס ַאן אוקרַאִינער. מען הָאט 

הָאט  דער  און  קָאמַאנדַאנט  זײער  ֿפַאר  ֿפָארגעשטעלט  אים 

אים געגעבן די הַאנט. חנן הָאט ַארױסגענומען ַא מעסער, אים 

גלַײגך געשטָאכן און אים געזָאגט ֿפַאר װָאס ער טוט עס. ביז 

זײ הָאבן אים געשָאסן הָאט אים געלונגען צו הרגענען נָאך 

דרַײ גזלנים.

די נקמה, ָאן רחמים, ֿפון די גזלנים איז שנעל געקומען. זײ 

הָאבן געהרגעט דרַײסיק יִידן. חלק ֿפון זײ זענען געװען מַײן 

מַאמעס עלטערן, זײדע בערטשיק און בָאבע ֿפרומע, בן־ציון 

און טַאניַא. זײ װָאלטן ַאלעמען געהרגעט ָאבער עס איז ּפונקט 

בַאנדעס  בײדע  צװישן  ּפַארטיזַאנער.  גרוּפע  ַא  ָאנגעקומען 

הָאט זיך ָאנגעהױבן ַא קריג. ניט װַײל די ּפַארטיזַאנער הָאבן 

געװָאלט רַאטעװען די יִידן. זײ הָאבן געװָאלט די ביקסן ֿפון 

די גזלנים. די ּפַארטיזַאנער הָאבן אױסגעהרגעט ַאלע גזלנים, 

ָאבער דָאס איז געװען ַא קלײנע נחמה ֿפַאר דעם װָאס מיר 

הָאבן ֿפַארלָארן.

אין  געװען  ניט  זענען  איך  און  ברודער  עלטערן,  מַײנע 

ֿפרַײנד,  אוקרַאִינישן  ַאן  בַאזוכט  הָאבן  מיר  צַײט.  די  דָארף 
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װען  צער,  געליטן  שױן  הָאבן  מיר  קַארטילעס.  ֿפון  װַײט  ניט 

מַײנע ֿפעטערס שמילקע און ירחמיאל זענען ַאװעקגענומען. עס 

איז שװער צו בַאשרַײבן דעם ביטערן צער װָאס מיר הָאבן 

געֿפילט, װען מיר זענען צוריקגעקומען און געזען די קערּפער 

ֿפון אונדזערע געליבטע. עס איז ניט געװען ַא יִיד אין דָארף 

װָאס הָאט ניט ֿפַארלױרן עמעצן אין דער משּפחה. מערסטנס 

ֿפון די לעבן־געבליבענע הָאבן זיך ֿפַארזַאמלט אין דעם בית־

עולם. כָאטש עס איז געװען געֿפערלעך זיך צו געֿפינען אין ַאזַא 

מין גרוּפע, ַאלע זענען געקומען ָאּפגעבן דעם לעצטן ּכֿבוד. עס 

איז ניט געװען קײן נחמות ֿפַאר די װָאס הָאבן נָאך געלעבט, 

װַײל זײ הָאבן געװּוסט, ַאז זײ לעבן אױף ַא געבָארגטער צַײט 

און זײערע טעג װערן געצײלט.

גָאט העלֿפט די װָאס העלֿפן זיך ַאלײן

ָאּפהענגיק ֿפון די ביטערע צַײטן װָאס מיר הָאבן געליטן, ָאן 

הָאֿפענונג און ָאן קײן ציל, ֿפון דעסט װעגן הָאבן מיר געֿפונען 

געװָאלט  ניט  הָאט  טַאטע  מַײן  ָאנגײן.  װַײטער  ּכוחות  די 

ָאננעמען דעם ֿפַאטַאליסטישן געדַאנק, ַאז ַאלץ איז בַאשערט 

און עס איז גָאטס װילן, אױב מיר װעלן לעבן ָאדער שטַארבן. 

ער הָאט געטענהט, ַאז גָאט הָאט גָארניט צו טָאן מיט דעם. עס 

איז ָאּפהענגיק אין אונדזערע ׂשונאים, מענטשן װָאס בַאשליסן 

ער  הָאט  "להיּפוך",  שטַארבן.  ָאדער  לעבן  װעלן  מיר  אױב 

געטענהט, "עס איז גָאטס װילן, ַאז מיר זָאלן לעבן און מיר 

דַארֿפן געֿפינען דעם װעג אים צו העלֿפן מקײם זַײן דעם װילן". 

מַײן מַאמע הָאט זיך געֿפונען אין ָאֿבל נָאכן טױט ֿפון אירע 
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עלטערן, ברידער און טַאניַא. זי הָאט ֿפַארלָארן דעם װילן צו 

לעבן. מַײן טַאטע הָאט זי ניט ָאּפגעלָאזט און איר בַאמערקט 

"אױב ניט ֿפַאר זיך, טו עס ֿפַאר זײ, ֿפַאר די קינדער". מערסטנס 

ֿפון די יִידישע הַײזער װָאס זענען ַאמָאל געװען לעבעדיק און 

ֿפרײלעך זענען איצט געשטַאנען שטום, ֿפַארלָאזן, מיט ַא סימן 

מלאך־המװת  דער  בַאזוכט.  זײ  הָאט  מלאך־המװת  דער  ַאז 

זענען  טָאג  יעדן  ּכמעט  און  העלֿפערס  סך  ַא  געהַאט  הָאט 

געװען נַײע קרבנות. מיר זענען ַאריבערגעגַאנגען װױנען מיט 

מַײן  ֿפרײדע.  בָאבע  און  מאיר  זײדע  עלטערן,  טַאטעס  מַײן 

טַאטע הָאט געװָאלט זַײן נָאענט צו זײ, ַאֿפילו ער הָאט ניט 

געהַאט מיט װָאס זײ צו שיצן. "אױב מען װעט אונדז הרגענען, 

איז  דָאס  געזָאגט.  ער  הָאט  צוזַאמען",  ַאלע  זַײן  מיר  װעלן 

געװען זײער ַא קלײנע נחמה אין יענע צַײטן.

עס איז שװער צו ֿפַארשטײן די לָאגיק אין דעם, ָאבער עס 

זענען געװען מענטשן װָאס הָאבן געטענהט, ַאז היות עס איז 

ַאזױ שלעכט, מוזן קומען בעסערע צַײטן. ַאנדערע הָאבן דָאס 

ניט געגלײבט און בַאשלָאסן זיך ַאריבערקלַײבן צו ַאן ַאנדער 

ָארט. ָאבער דָאס איז געװען סּכנת־נֿפשות, װַײל װען מען כַאּפט 

עמעצן, מיט ּפַאּפירן װָאס בַאװַײזן, ַאז ער געֿפינט זיך ניט אױף 

זַײן ָארט, הָאט מען אים געשָאסן. מַײן טַאטע הָאט בַאשלָאסן, 

מיט צװײ שכנים, זיך צו טײלן  אין דער װַאך לענגױס די נעכט, 

און װען מען הערט מָאטָארן קומען, אױֿפװעקן די ֿפַאמיליעס 

מַײן  הָאט  טָאג  ֿפַאר  מָאל  אײן  אױסבַאהַאלטן.  זיך  זָאלן  זײ 

טַאטע געהערט רעש ֿפון מָאטָארן װָאס קומען ֿפון צֿפון. דָאס 

הָאט געמײנט ַאז דַײטשן קומען. ער הָאט אונדז און די שכנים 

אױֿפגעװעקט. אין עטלעכע מינוטן זענען מיר געװען גרײט צו 

ֿפַארלָאזן דָאס הױז, װַײל מיר זענען געשלָאֿפן אין די זַאכן. מיר 
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הָאבן געכַאּפט נָאר דָאס װָאס מיר הָאבן ֿפרִיער ָאנגעגרײט. 

גלַײך נעבן מַײן זײדע און בָאבעס הױז איז געװַאקסן ַא גרױסער 

ֿפעלד מיט הױכער קוקורוזע. מיר זענען זײער ֿפָארזיכטיק, ּכדי 

ניט לָאזן קײן סימן ֿפון צעברָאכענע געװיקסן, ַארַײנגעגַאנגען 

אין ֿפעלד און ַאנטלָאֿפן ֿפון הױז װי װַײט מיר הָאבן געקענט 

ערד.  דער  אױף  שטילערהײט  ַאװעקגעלײגט  זיך  דָארט  און 

אין ַא קורצער צַײט הָאבן מיר געהערט ַאז די דַײטשן זענען 

געקומען. ּתיּכף הָאבן מיר געשמעקט דעם ריח און געזען די 

ֿפלַאמען און רױך ֿפון מַײן זײדע און בָאבעס הױז. דָאס מָאל איז 

עס געװען ַאן ַאקציע, װַײל מיר הָאבן געהערט שיסן, װײנען 

און שרַײען ֿפון די אומגליקלעכע יִידישע קרבנות. מיר זענען 

געװען זעקס מענטשן װָאס זענען געבליבן לעבן. מַײנע עלטערן 

אונדזער לעבן אין  הָאבן געזָאגט ַאז דָאס איז דער סוף ֿפון 

קַארטילעס. מיר הָאבן געװַארט ַא גַאנצן טָאג אין ֿפעלד און 

בַײ נַאכט זענען מיר געגַאנגען צו דער שטָאט רַאטנָא, ַארום 

ֿפוֿפציק קילָאמעטער ֿפון קַארטילעס.

יעדערער װָאס איז געבליבן לעבן, אין די דערֿפער, איז 

געקומען קײן רַאטנָא. מַײן בָאבע־זײדע, מַײנע עלטערן, ברודער 

און איך זענען געװען די אײנציקע ֿפון קַארטילעס. רַאטנָא איז 

ניט געװען גענױ ַא גן־עדן, ָאבער דער ועד־העיר, יודענרַאט, 

ערשטנס,  געקענט.  הָאבן  זײ  װָאס  טָאן  צו  בַאמיט  זיך  הָאט 

הָאבן זײ אונדז געגעבן צַײגענישן, ַא ּפלַאץ צו װױנען און ַא 

יעדער  הָאט  דערנָאך  טעג.  ערשטע  די  ֿפַאר  עסנװַארג  ביסל 

אין  ַארַײנלײגן  עּפעס  און  ַאלײן  זָארגן  זיך  געדַארֿפט  אײנער 

געשיקט  הָאבן  משּפחות  סך  ַא  יודענרַאט.  ֿפון  קַאסע  דער 

אױסער  ּפױער  ַא  בַײ  ַארבעטן  צו  קינדער  עלטערע  זײערע 

רַאטנָא. דָאס איז געװען ַא גוטער געדַאנק. ערשטנס הָאט דָאס 
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קינד געהַאט װָאס צו עסן. צװײטנס, הָאט דער ּפױער געגעבן 

ַא ביסל עסן די עלטערן און, דער עיקר, אױב עס װעט זַײן ַאן 

ַאקציע אין רַאטנָא װעט דָאס קינד בלַײבן לעבן. מַײן ברודער 

ּפינחס איז געװָארן ַא קַאנדידַאט ֿפַאר דעם. מַײן טַאטע הָאט 

געקענט ַא ּפױער, ניט װַײט ֿפון רַאטנָא, װָאס איז מסּכים געװען 

צו נעמען מַײן ברודער. עס איז געװען זײער שװער ֿפַאר מַײנע 

עלטערן ַאװעקשיקן ּפינחסן, ָאבער אײן טָאג איז דער ּפױער 

געקומען און הָאט אים גענומען. דָאס איז געװען דָאס ערשטע 

מָאל װָאס מען הָאט מיך צעשײדט ֿפון מַײן ברודער און עס 

הָאט צוגעגעבן נָאך ַא לַײדעניש צו אונדזער ריזיקַאלן לעבן.

מַײן ברודערס לעבן איז ניט געװען גרינג. ֿפַאר די קינדער 

װָאס ֿפיזיש הָאבן אױסגעזען װי די אוקרַאִינער איז געװען גרינ־

גער זיך צונױֿפמישן אין דער סֿביֿבה. זײ הָאבן ניט געליטן ֿפון 

אוקרַאִינישע  די  ֿפון  חוזק  און  צונעמען  בַאלײדנדיקע  מֿבזה, 

קינדער. מַײן ברודער איז געװען ַא שײן יִינגעלע מיט שװַארצע 

גלַײך  הָאט  מען  שװַארצהױטיקער.  ַא  און  אױגן  בלױע  הָאר, 

ַא  איז  און  עלטערן  סלַאװישע  ֿפון  ניט  שטַאמט  ער  ַאז  געזען 

גע־ אים  הָאבן  "חֿברים"  אוקרַאִינישע  זַײנע  "זשיד".  קלײנער 

שענקט ַאלע שּפָאטישע נעמען װָאס זײ הָאבן געקענט און ַאמָאל 

צוגעגעבן ַא ביסל מּכות. מַײנע עלטערן הָאבן שױן גערעכנט 

ער  און  שטַארקער  ַא  געװען  איז  ּפינחס  צוריקברענגען.  אים 

הָאט עס געליטן שטילערהײט. מַײן מַאמע הָאט אים בַאזוכט ַא 

ּפַאר מָאל. עס איז געװען ַא גרױסע געֿפַאר ֿפַאר יִידן ַארױסגײן 

גלַײך  מען  הָאט  געכַאּפט  הָאט  מען  װעמען  שטָאט.  דער  ֿפון 

דערשָאסן. יעדעס מָאל װען מַײן מַאמע הָאט זיך געגרײט צו 

בַאזוכן מַײן ברודער, הָאב איך געבעטן זי זָאל מיך מיטנעמען. 

זי הָאט מיר גלַײך געגעבן ַא ליסטע ֿפון סיבות, ֿפַאר װָאס זי 
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אין  געבליבן  און  ָאנגענומען  עס  הָאב  איך  טָאן.  ניט  עס  קען 

דער הײם. דָאס מָאל װען זי הָאט זיך געגרײט בַאזוכן, הָאב 

הָאט  זי  װען  איר.  מיט  גײן  װיל  איך  ַאז  געבעטן,  װידער  איך 

ָאנגעהױבן מיר דערמָאנען די סיבות ֿפַאר װָאס ניט הָאב איך 

קען  "איך  געװײן:  ַא  מיט  געזָאגט  איר  און  אַײנגעשּפַארט  זיך 

זען  צו  ָאּפהַאלטן  ניט  מיר  װעלן  זײ  ָאבער  סיבות,  ַאלע  שױן 

מַײן ברודער!" מסּתמא איז מַײן ַארגומענט, דָאס מָאל, געװען ַא 

װיכטיקער און מען הָאט בַאשלָאסן, ַאז איך גײ מיט מַײן מַאמען. 

קײן שום סּכנה װעט מיר ניט ָאּפהַאלטן צו זען מַײן ברודער

ניט  הָאבן  זײ  און  בַאגרענעצט  געװען  איז  ֿפַאר  בַאװעגונג  די 

געכַאּפט  הָאט  מען  װעמען  ָארט.  צו  ָארט  ֿפון  גײן  געטָארט 

אױסער זַײן גרענעץ, הָאט בַאצָאלט מיט שרעקלעכע מּכות און 

ַא מָאל מיט דעם לעבן. דָארט װּו מַײן ברודער הָאט זיך געֿפונען 

איז געװען ֿפַארבָאטן ֿפַאר יִידן. די שטָאט רַאטנָא געֿפינט זיך 

אױף ַאן אינדזל אין דעם ּפריּפיעט־טַײך. דער אײנציקער װעג 

בריקן  צװײ  דורך  איז  שטָאט  אין  ַארַײנגײן  ָאדער  ַארױסגײן 

ָאװנט  אין  שטָאט.  זַײטן  בײדע  ֿפון  געֿפונען  זיך  הָאבן  װָאס 

מַאמע  מַײן  װָאס  מָאל  יעדעס  שומרים.  געשטעלט  מען  הָאט 

איז געגַאנגען בַאזוכן מַײן ברודער איז עס געװען סּכנת־נֿפשות. 

זענען  שומרים  די  אײדער  ַארױסכַאּפן  זיך  ּפלַאנירט  הָאט  זי 

געקומען אױף זײער ּפָאסטן און צוריקגעקומען דעם קומענדיקן 

טָאג אין מיטן דער נַאכט. מַײן מַאמע הָאט בַאמערקט ַאז די 

שומרים הָאבן קײן הנאה ניט געהַאט ֿפון דער נודנער ַארבעט 

און הָאבן אין מיטן דער נַאכט ֿפַארלָאזן דעם ּפָאסטן צו בַאזוכן 
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ַא ֿפרַײנדינע. װען זײ זענען צוריקגעקומען הָאבן זײ געכַאּפט ַא 

געשמַאקן דרימל. װען זײ הָאבן ֿפַארלָאזט די בריק איז געװען 

די צַײט ֿפַאר מַײן מַאמען זיך ַארַײנגנֿבענען צוריק אין שטָאט. 

מען הָאט מיר ניט געדַארֿפט ַא סך דערקלערן דעם גרױסן 

גײן  צו  ֿפַארעקשנקײט  מַײן  רַײזע.  ַאזַא  אין  איז  װָאס  געֿפַאר 

דער  סּכנה.  די  ֿפַארגרעסערט  ַאֿפילו  הָאט  מַאמען  מַײן  מיט 

ֿפַאקט ַאז איך װעל זען מַײן ברודער הָאט מיך ָאנגעֿפילט מיט 

מסּתמא  איז  עס  בכל־זאת,  מוטיקײט.  צוגעגעבן  און  שטָאלץ 

ַאז  בַאשלָאסן,  הָאט  װָאס  השגחה  אײבערשטע  די  געװען 

איך זָאל גײן מיט דער מַאמען און ניט מַײן אַײנשּפַארונג. די 

יונגע  ַאלע  ַאז  איז,  געקומען  ניט  איז  טַאטע  מַײן  װָאס  סיבה 

מענער הָאבן זיך געדַארֿפט צושטעלן יעדן ֿפרימָארגן, ּכדי צו 

בַאקומען ֿפַארשײדענע ַארבעט.

מיר זענען ַארױס אין װעג אײדער די שומרים הָאבן זיך 

געשטעלט אױֿפן בריק. עס איז געװען װַארעם און איך הָאב 

געװען,  מסּכים  איז  מַאמע  מַײן  בָארװעס.  גײן  צו  בַאשלָאסן 

מַאנטל.  מַײן  און  שיך  די  טרָאגן  געדַארֿפט  הָאב  איך  ָאבער 

מַײן מוטער איז געװען ֿפלינק װי ַא קַאץ. ֿפַארשטײט זיך, ַאז 

זי הָאט געקענט דעם װעג און הָאט מיר ַאלע מָאל געװָארנט 

ֿפון  דערװַײטערן  זיך  למשל,  שװעריקײטן.  ֿפַארשײדענע  ֿפון 

די הַײזער ֿפון ּפױערים, װָאס הָאבן געהַאט גרױסע הינט. אין 

צו  נָאענט  הַאלטן  געדַארֿפט  זיך  מען  הָאט  ּפלעצער  ָאֿפענע 

ָאּפרוען.  זיך  געקענט  הָאט  מען  װּו  ערטער  און  בײמער  די 

מיד  בין  איך  װען  װַײל  שיך,  די  ָאנטָאן  געדַארֿפט  הָאב  איך 

געװָארן הָאב איך געשלעּפט די ֿפיס און װען איך הָאב זיך 

ָאנגעשטױסן מיט ַא שטײן הָאט עס מיר װײ געטָאן און איך 

הָאב ַארױסגעלָאזט ַא געשרײ. ּכדי צו גײן שנעלער הָאט מַײן 
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מַאמע מיך גענומען אױף די ּפלײצעס. זַײענדיק זײער מיד, הָאט 

עס מיר ניט גענומען לַאנג צו װערן ַאנטשלָאֿפן. ּפלוצעם איז 

מַײן מַאמע געשטַאנען, מיך ַארומגענומען ֿפַאר די ּפלײצעס און 

ֿפַארשטָאּפט מַײן מױל מיט דער הַאנט איך זָאל ניט שרַײען. 

די  און  מָאטָארן  די  ֿפון  רעש  דעם  געהערט  אױך  הָאב  איך 

ליכט װָאס הָאט בַאלױכטן דעם הימל.

די אײנציקע װָאס זענען געֿפָארן אין אױטָאמָאבילן זענען 

געװען די דַײטשן. מיר הָאבן זיך געֿפונען אין ַאן ָאֿפענעם ּפלַאץ 

און מיר הָאבן געדַארֿפט לױֿפן צו דעם װַאלד, װָאס איז געװען 

ַארום 200 מעטערס ֿפון אונדז, ַאֿפילו איך בין געװען זײער 

װָאס  ַאמשנעלסטנס  געװען  איז  הילף  מַאמעס  מַײן  מיט  מיד, 

איך בין געלָאֿפן אין מַײן יונגן לעבן. מיר זענען ַארַײנגעלָאֿפן 

אין װַאלד און זיך געמַאכט װי ַא חלק ֿפון דער ערד. ַאֿפילו 

די  געהערט  מיר  הָאבן  מָאטָארס  די  ֿפון  רעש  דעם  איבער 

קולות ֿפון די סָאלדַאטן. עס זענען געװען ַארום צען גרױסע 

אױטָאס ֿפול מיט סָאלדַאטן און עטלעכע קלענערע, מסּתמא, 

ֿפַאר די ָאֿפיצירן. זײ זענען געֿפָארן אין ַא דיסטַאנץ אײנער ֿפון 

דעם ַאנדערן, הָאט עס גענומען ַא לַאנגע צַײט ביז זײ זענען 

דורכגעֿפָארן. מיר זענען נָאך געבליבן ליגן ַא לַאנגע צַײט נָאך 

דעם װען דער לעצטער אױטָא איז דורכגעֿפָארן. מַײן מַאמע 

איז אױֿפגעשטַאנען, מיך גענומען אין די הענט און שטַארק צו־

געדריקט צו זיך. איך הָאב געהערט װי זי װײנט. עס איז געװען 

נָאר אײן סיבה, ַאז די דַײטשן ֿפָארן ֿפַאר טָאג צו רַאטנָא. דָאס 

זענען געװען די שליחים ֿפון דעם מלאך־המװת װָאס זענען גע־

ֿפָארן מַאכן ַאן "ַאקציע" קעגן די יִידן.

מַײן  זען  ניט  מער  װעל  איך  ַאז  ֿפַארשטַאנען  הָאב  איך 

טַאטן און איך הָאב ָאנגעהױבן װײנען. מַײן מַאמע הָאט מיר 
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ניט געקענט מנחם זַײן. זי הָאט מיך געהַאלטן צערטלעך אין 

די הענט און צוזַאמען מיט מיר געװײנט. מַײן יונג הַארץ הָאט 

שױן געֿפילט דעם װײטיק ֿפון ֿפַארלירן נָאענטע מענטשן װָאס 

איז  טַאטן  מַײן  ֿפַארלירן  צו  ָאבער  געהַאט,  ליב  הָאב  איך 

הָאב  איך  אױסהַאלטן.  געקענט  הָאב  איך  װָאס  מער  געװען 

ֿפָאר־ הָאט  מַאמע  מַײן  װען  לעבן.  צו  חשק  דעם  ֿפַארלָארן 

געלײגט, ַאז אֿפשר זָאלן מיר צוריקגײן קײן רַאטנָא און ענדיקן 

די יסורים, בין איך געװען גרײט דָאס צו טָאן. מַײן מַאמע, איז 

געװען ַא ֿפרומע, הָאט זיך בַארעכנט און געזָאגט, ַאז גורם זַײן 

װילנדיק  מַײן ברודער זָאל װערן ַא יתום איז ַא זינד קעגן גָאט 

און לַײט. זי הָאט געזען מַײן קומען מיט איר ַאלס ַא נס־משמים. 

"װער װײסט אֿפשר װעט ער בעזרת־השם זיך רַאטעװען", און 

דערנָאך הָאט זי צוגעגעבן, "דַײן טַאטע הָאט געװּוסט װי ַאזױ 

צו הַאנדלען אין די געֿפערלעכסטע בַאדינגונגען". געמוטיקט 

ֿפון די װערטער הָאבן מיר בַאשלָאסן גײן צו ּפינחסן און לָאזן 

אונדזער גורל אין די הענט ֿפון דעם אײבערשטן.

דער סוף ֿפון דער יִידישער קהילה אין רַאטנָא
 

עס איז געװען זײער גרינג ַארומרינגלען די שטָאט רַאטנָא. מען 

הָאט נָאר געדַארֿפט עטלעכע סָאלדַאטן ַאװעקשטעלן אױף די 

בריקן. נָאר די מזלדיקע װָאס הָאבן געקענט גוט שװימען ָאדער 

סך  ַא  גערַאטעװעט.  זיך  הָאבן  בלָאטעס  די  דורך  װעג  דעם 

װָאס זענען שױן ַאנטלָאֿפן ֿפון רַאטנָא, הָאט מען זײ געכַאּפט 

און איבערגעגעבן צו די דַײטשן ָאדער ַאלײן געהרגעט. דער 

טַײך איז ניט געװען זײער ַא ברײטער, ָאבער עס זענען געװען 
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ַאזעלכע װָאס זענען אין אים דערטרונקען געװָארן ֿפון ּפַאניק, 

ליטשעס און מידקײט. די ליטשעס זענען שװַארצע חיות װָאס 

הָאבן זיך צוגעקלעּפט צו דעם גוף און געזױגן דָאס בלוט. װער 

עס איז געװען ַא ֿפערטל שעה אין װַאסער איז ער בַאדעקט 

געבליבן  איז  ָאּפגעריסן  זײ  הָאט  מען  װען  זײ.  מיט  געװָארן 

אױֿפן ָארט װי ַא ֿפַארברענטער צײכן. די בלָאטע הָאט אױך 

גענומען קרבנות.

צונױֿפזַאמלען די יִידן, מיט דער הילף ֿפון דער אוקרַאִיני־

שער ּפָאליצײ, װָאס הָאבן מיט גרױס ֿפרײד געטָאן דעם ׂשטנס 

הַײזער  יִידישע  די  ּפרָאבלעם.  קײן  געװען  ניט  איז  מלָאכה, 

הָאבן געהַאט ַא צײכן, ַא געלן מגן־דוד. די יִידן הָאט מען גיך 

ַארױסגעטריבן און ַארױֿפגעזעצט אױף מַאשינען און געברַאכט 

צו דעם הױף ֿפון דער שול. די װָאס הָאבן ּפרָאבירט צו ַאנט־

לױֿפן הָאט מען געשָאסן אױף דער גַאס. 

שטַארקע  און  יונגע  די  אױסגעקליבן  זײ  הָאבן  ערשטנס, 

און זײ געֿפירט אױסער דער שטָאט ּכדי צו גרָאבן ַא גרױסן און 

לַאנגן קֿבר. װען זײ הָאבן געענדיקט גרָאבן הָאט דער ָאֿפיציר 

זײ ַאװעקגעשטעלט בַײ דעם קֿבר און זײ די ערשטע געשָאסן. 

דער צװײטער טײל ֿפון דעם ּפלַאן איז געװען ַארױֿפזעצן די 

מענטשן און קינדערלעך אױף צװײ מַאשינען און זײ ברענגען 

צו דעם קֿבר־ַאחים. דָאס איז געװען ֿפַאר זײ מער עֿפעקטיװ 

זײ  הָאט  מען  װען  עולם,  היסטערישן  דעם  בַאהַאנדלען  צו 

געשטעלט ֿפַאר דעם קֿבר. ֿפַארשטײט זיך, ַאז עס איז געװען 

ניט  זענען  זײ  ָאבער  ַאנטלױֿפן,  ּפרָאבירט  הָאבן  װָאס  סך  ַא 

געלָאֿפן זײער װַײט. די דַײטשן הָאבן זיך ניט מטריח געװען צו 

זען, אױב ַאלע װָאס זענען ַארַײנגעֿפַאלן אין קֿבר זענען טַאקע 

טױט. אױב זײ הָאבן געהערט עּפעס ַא קרעכץ ָאדער ַא זיֿפץ 
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הָאבן זײ געשָאסן ַא ּפָאר קױלן אין יענער ריכטונג. ניט װַײל 

זײ הָאבן געװָאלט געבן ַא מּכת־חסד, נָאר צוליב סּפָארט.

װען מַײן טַאטע הָאט געהערט דעם רעש ֿפון די מַאשינען 

געקומען  זענען  דַײטשן  די  ַאז  ֿפַארשטַאנען  גלַײך  ער  הָאט 

דורכֿפירן ַאן ַאקציע. עס איז אים געלונגען ַאנטלױֿפן ֿפון דעם 

זַײן  טיר.  צעברָאכן די  הָאבן  אײדער די דַײטשן  מינוטן  הױז 

ערשטער געדַאנק איז געװען לױֿפן צו זַײן ברודער, װָאס איז 

ַא לַאנגע צַײט צוריק געשטָארבן. דָארט הָאבן געװױנט זַײנע 

עלטערן מיט זײער ּכלה. װען ער איז געקומען צום הױז, הָאט 

ער ֿפַארשטַאנען ַאז ער הָאט ֿפַארשּפעטיקט. ער הָאט געזען 

ַאז די יִידן זענען שױן אױף דער גַאס און צװישן זײ איז געװען 

זַײן טַאטע. זַײן מוטער הָאט ער ניט געזען. די סיבה װָאס ער 

הָאט זי ניט געזען איז בַאקַאנט געװָארן ַא סך שּפעטער. ַאן 

אוקרַאִינעשער ּפױער איז געקומען צו דער ּפָאליצײ, אין מיטן 

העלֿפן זַײן ֿפרױ װָאס הָאט  זוכן ַא דָאקטער צו  נַאכט,  דער 

געלעגן אין קימּפעט. מען הָאט אים געברַאכט צו מַײן בָאבען 

און זי איז מיט אים ַאװעקגעגַאנגען. ער הָאט ֿפַארשטַאנען, ַאז 

זַײן מַאמע הָאט זיך ערגעץ בַאהַאלטן, הָאט ער געװַארט ביז 

ַאלע זענען ַאװעקגעגַאנגען און הָאט ָאנגעהױבן זוכן אין הױז. 

ַאנטלױֿפן  בַאשלָאסן  ער  הָאט  געֿפונען,  ניט  זי  הָאט  ער  ַאז 

דורך די בלָאטעס. װען ער איז געקומען צו דעם טַײך הָאבן 

אים געכַאּפט עטלעכע אוקרַאִינער און אים געברַאכט צו צװײ 

דַײטשן װָאס הָאבן נעבן דעם טַײך שױן געֿפירט ֿפיר יִידן. 

איז  אײנער  געקענט.  טַאטע  מַײן  הָאט  יִידן  די  ֿפון  צװײ 

געװען ַא גוטער ֿפרַײנד ֿפון מַײנע עלטערן און דער צװײטער 

איז געװען דער בעש"ט ֿפון קַארטילעס. "דָאס איז דער סוף 

װָאס װַארט אױף אונדז", הָאט אײנער ֿפון זײ געזָאגט. "נָאר 
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דער אײבערשטער װײסט װָאס װעט זַײן אונדזער סוף", הָאט 

מַײן ֿפָאטער אים געענטֿפערט. ּפלוצעם הָאבן זײ בַאקומען ַא 

בַאֿפעל זיך ַאװעקלײגן אױף דער בלָאטע. דער בעש"ט הָאט 

ֿפַארשטַאנען, ַאז דָאס מײנט, ַאז מען גײט זײ שיסן. הָאט ער זיך 

ָאנגעהױבן צו בעטן, ַאז מען זָאל זײ ֿפירן דָארט װּו ַאלע יִידן 

זענען. מען זָאל זײ ניט שיסן װי הינט אין גַאס. זַײנע געבעטן 

צַײט  דער  אין  שָאס.  אײן  מיט  געװָארן  אױֿפגעהערט  זענען 

װָאס דער בעש"ט הָאט ַארױסגעלָאזט ַא קװיטש און געֿפַאלן, 

הָאט מַײן טַאטע, מיט גרױס מי, ַארױסגעכַאּפט די ביקס ֿפון 

הַאנטקע,  דער  מיט  און  געשָאסן  הָאט  װָאס  סָאלדַאט  דעם 

מיט ַאלע ּכוחות, אים געגעבן ַא זעץ אין קָאּפ. דער צװײטער 

סָאלדַאט, װָאס הָאט אים געװָאלט שיסן, הָאט בַאקומען די 

זעלבע "מּתנה" און מַײן טַאטע איז געלָאֿפן צום טַײך. די ביקס 

הָאט אים געשטערט צו לױֿפן, הָאט ער אים ַאװעקגעװָארֿפן. 

די ַאנדערע דרַײ יִידן הָאבן גענוצט די געלעגנהײט און זענען 

אױך ַאנטלָאֿפן.

ָאבער  כַאּפן,  צו  אים  ּפרָאבירט  הָאבן  אוקרַאִינער  די 

זײ.  ֿפון  בַאֿפרַײט  זיך  ָאקס  אױֿפגעברױזטער  ַאן  װי  הָאט  ער 

אין  ַארַײן  ער  איז  שװימען,  געקענט  ניט  הָאט  ער  ַאז  ַאֿפילו 

טַײך ביז דעם הַאלדז און דָארט זיך ָאּפגעשטעלט. ער הָאט 

בַאשלָאסן, ַאז אױב די דַײטשן װעלן לױֿפן נָאך אים, װעט ער 

זײערע  אין  ַארַײנֿפַאלן  ניט  װעט  ער  ָאבער  דערטרינקען,  זיך 

הענט. װען ער איז ַאזױ געשטַאנען און די ליטשעס הָאבן זיך 

ָאנגעהױבן צו קלעּפן צו אים, הָאט ער געזען ַאן אוקרַאִינער 

אין ַא שיֿפעלע דערנענטערט זיך צו אים. דער אוקרַאִינער איז 

געקומען צו מַײן טַאטן און אים געהײסן ַארַײנגײן. מַײן טַאטע 

הָאט בַאשלָאסן: אױב ער װעט אים נעמען אין דער ריכטונג ֿפון 
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דער שטָאט װעט ער ַאװעקנעמען דָאס שיֿפעלע, ָאבער דער 

מענטש הָאט אים געֿפירט צו דער ַאנדערער זַײט און ַאֿפילו 

אוקרַאִינער.  גוטע  געװען  זענען  עס  הצלחה.  געװּונטשן  אים 

שיֿפל  אין  ַאז  געטענהט,  שטענדיק  הָאט  טַאטע  מַײן  כָאטש 

זיך  ער  הָאט  זַײט  צװײטער  דער  אױף  מלאך.  ַא  געװען  איז 

די  ַארָאּפצונעמען  ָאנגעהױבן  הָאט  און  ֿפרַײער  געֿפילט  שױן 

ליטשעס װָאס הָאבן זיך ָאנגעטשעּפעט אױף אים. טרױעריק 

מיטן געדַאנק, ַאז נָאר ער ַאלײן איז געבליבן אױף דער װעלט, 

און מיד ֿפון ַאלץ װָאס הָאט אים געשען דעם טָאג, הָאט ער 

זיך ַאװעקגעלײגט און ַאנטשלָאֿפן געװָארן.

רחלס מעׂשה

איך װיל דָא דערצײלן װעגן רחלס יסורים. װָאס עס הָאט איר 

ּפַאסירט ֿפון דער צַײט זינט מען הָאט זי ַארױסגעטריבן ֿפון איר 

הױז ביז דעם קֿבר־ַאחים, און זי איז ֿפָארט געבליבן לעבן. דָאס 

הָאב איך געהערט ֿפון רחלס מױל ַא קורצע צַײט נָאך דעם 

װען מיר זענען בַאֿפרַײט געװָארן און װי זי הָאט עס דערצײלט 

מַײנע עלטערן. אין דער צַײט ֿפון דער ַאקציע איז רחל געװען 

איבער צװַאנציק יָאר ַאלט, ֿפַארהײרַאט און געהַאט ַא צװײ־

יָאריק מײדעלע. די דַײטשן הָאבן זיך ַארַײנגעברָאכן אין איר 

שטוב אין ַא בַארבַארישן אוֿפן, מיט געשרײען, צעברעכנדיק 

ַאלץ װָאס איז זײ געשטַאנען אין זײער װעג און סטרַאשענדיק 

מיט די ביקסן. עס איז געװען זײער ֿפרי און קײנער איז ניט 

געװען ָאנגעטָאן. רחלס ֿפָאטער איז געלעגן אין ַא בַאזונדערן 

צימער. ער איז געװען זײער קרַאנק און הָאט זיך ניט געקענט 
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רירן. ַא סָאלדַאט איז געשטַאנען נעבן אים און געשריגן "רַאוס! 

שנעל!" װען עס הָאט אים ניט געלונגען אױֿפשטײן, איז דער 

סָאלדַאט אין ּכעס געװָארן און אים געגעבן ַא קלַאּפ אין קָאּפ 

מיט דער ביקס. רחלס ברודער איז צוגעגַאנגען און געזָאגט, ַאז 

ער װעט אים ַארױסטרָאגן אין די הענט, ָאבער װען ער הָאט 

דערזען די בלוט װָאס איז גערונען ֿפון זַײן טַאטנס קָאּפ, הָאט 

טַאטן.  דעם  העלֿפן  ּכדי  סָאלדַאט,  דעם  ַאװעקגעשטוּפט  ער 

צװײ שָאסן הָאבן געענדיקט דעם הערָאִישן ַאקט ֿפונעם זון. 

די צװײ שָאסן הָאבן זיך געהערט װי דונערן אין דער קלײנער 

שטוב. רחל, איר מַאן און איר מוטער זענען געשטַאנען ֿפַאר־

בליֿפט און דערשרָאקן ֿפון װָאס עס איז ֿפָארגעקומען אין די 

עטלעכע מינוטן און דָאס קינד הָאט ָאנגעהױבן װײנען. דער 

ָאֿפיציר הָאט געקוקט מיט ַא ֿפַארקרימטן ּפנים אױף דעם קינד 

איר  געלײגט  און  בַארוִיקן  צו  זי  בַאמיט  זיך  הָאט  רחל  און 

הַאנט אױֿפן קינדס מױל. רחלס מַאן הָאט זײ בַאדעקט מיט ַא 

קָאלדרע ַאז ס'זָאל זַײן װײניקער רעש.

ֿפון דעם מָאמענט װָאס די דַײטשן הָאבן אַײנגעברָאכן די 

מינוטן,  געצײלטע  גענומען  הָאט  ַארױס  זענען  ַאלע  ביז  טיר 

הָאט  מַאן  רחלס  דורות.  געחורֿבט  הָאבן  װָאס  מינוטן  ָאבער 

מען גלַײך ַאװעקגענומען, ָאן דער מעגלעכקײט זיך צו געזע־

גענען מיט אים. רחל הָאט זיך בַאמיט מנחם זַײן איר מוטער, 

װָאס הָאט אין דער מינוט ֿפַארלָארן אין אײנעם איר מַאן און 

זון. "מַײן טַאטע און ברודער געֿפינען זיך שױן אין די הענט ֿפון 

דעם רבונו־של־עולם", הָאט זי זיך געטרַאכט, "זײ װעלן ניט 

דַארֿפן איבערלעבן די יסורים ֿפון די װָאס לעבן נָאך". ַא לעבן 

װָאס יעדע מינוט ברענגט נענטער דעם מלאך־המװת. כָאטש 

די דַײטשן הָאבן זיך ַאזױ געיָאגט טרַײבן די מענטשן ַארױסגײן 
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צַײט  לַאנגע  ַא  װַארטן  געדַארֿפט  זײ  הָאבן  גַאס,  דער  אױף 

בַײם הױז, ביז די מַאשינען זענען געקומען זײ נעמען. דערװַײל 

זענען די אוקרַאִינישע שכנים ַארױסגעקומען און זיך געֿפרײט 

און געמַאכט שּפַאס ֿפון ַאלץ. װען די מַאשינען זענען געקומען 

הָאבן די סָאלדַאטן װידער ָאנגעהױבן צו שרַײען און שטוּפן 

מיט די ביקסן, ַאז מ'זָאל גיך ַארױֿפגײן.

דער אױטָא איז געֿפָארן ּפַאמעלעך און הָאט ַארױֿפגענומען 

סטַאנציע  יעדער  אין  סטַאנציעס.  ַאנדערע  ֿפון  מענטשן  מער 

הָאבן זיך די סָאלדַאטן געֿפירט מיט רשעות, ַאזױ װי מען ֿפירט 

מׂשא־אױטָא  דער  װען  מענטשן.  מיט  ניט  און  דרעק  מיט  זיך 

הָאט זיך ָאנגעֿפילט, איז ער געֿפָארן צו דעם הױף ֿפון דער 

שול. דָארט הָאט מען געצװּונגען ַאלעמען גיך ַארָאּפשּפרינגען. 

די סָאלדַאטן און די אוקרַאִינער הָאבן זיך צעּפיקעט ֿפון גע־

לעכטער זעענדיק די עלטערע שּפרינגען און צעברעכן בײנער. 

אוקרַאִינער  די  הָאבן  שּפרינגען  געקענט  ניט  הָאבן  װָאס  די 

ַארָאּפגעשטוּפט.  

מען הָאט גלַײך געזען ַאז די יִינגערע מענער הָאבן געֿפילט 

ּפחד, ָאן קײן הָאֿפענונג. ַאז דָאס לעבן איז געקומען צו ַאן עק 

בַאקומען  הָאבן  חלק  אױגן.  ַאלעמענס  אין  געזען  מען  הָאט 

זײער גורל שטילערהײט, ַאנדערע הָאבן ביטער געװײנט און 

ַאנדערע הָאבן זיך געװּונדערט, ֿפַאר װָאס קומט עס זײ? און 

דער  ֿפַאר  שטײט  טױט  דער  ַאז  גלײבן  געװָאלט  ניט  הָאבן 

טיר. ֿפון צַײט צו צַײט זענען מענטשן געװָארן היסטעריש און 

ָאנגעהױבן צו רודערן. די סָאלדַאטן הָאבן זײ געגעבן קלעּפ 

געהָאלֿפן  ניט  הָאט  דָאס  אױב  לוֿפט.  דער  אין  געשָאסן  און 

לעצטער  דער  װען  אײביק...  אױף  ֿפַארשטיקט  זײ  מען  הָאט 

מׂשא־אױטָא איז געקומען, איז ַארױס ַא בַאֿפעל, ַאז ַאלע זָאלן 
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אױֿפשטײן און זיך שטעלן מיט דעם ּפנים צו דער שול. נָאך 

ַאן ַאקט ֿפון שּפָאט, מֿבזה זַײן און ֿפַארװַײלונג ֿפון דעם װָאס 

עס קומט ֿפָאר. נָאך ַא ביטערן זּכרון װָאס די יִידן ֿפון רַאטנָא 

נָאר  זײ.  אױף  װַארט  װָאס  קֿבר־ַאחים  צום  זיך  מיט  נעמען 

דער מוח און ביטערע הַארץ ֿפון דעם ׂשטן קען אױסטרַאכטן 

ַאזעלכע יסורים ֿפַאר זַײנע אומשולדיקע קרבנות.  

סָאלדַאטן זענען ַארױסגעקומען ֿפון שול מיט סֿפר־ּתורות 

דעם  אױף  עקלהַאֿפטיק  געװָארֿפן  זײ  און  סֿפרי־קודש  און 

און  בענזין  געברַאכט  הָאט  סָאלדַאט  ַאנדערער  ַאן  אױטָא. 

איז  ָאֿפיציר  ַאן  שול.  ֿפון  שװעל  און  טיר  דער  אױף  געגָאסן 

ּפונקט  הַאנט,  אין  חומש  גרױסן  ַא  הַאלטנדיק  ַארױסגעקומען 

װי ער גײט לײענען. מיט ַא װילדן געשרײ הָאט ַארױסגעריסן 

שול.  אין  חומש  דעם  ַאװעקגעװָארֿפן  און  בלעטער  עטלעכע 

שטורקַאץ,  ַא  געמַאכט  בלעטער,  צונױֿפגעקַײקלט  הָאט  ער 

װָאס  ציגַארעט  צום  ֿפַײער  גענומען  דַאן  און  ָאנגעצונדן  עס 

איז געהַאנגען אין זַײנע ליּפן. ער איז צוגעגַאנגען נענטער און 

אױסגעקליבן, װָאס אין זַײנע אױגן איז געװען ַא מכובדיקער 

ָאנצינדן  געהײסן  און  שטורקַאץ  דעם  געגעבן  אים  און  יִיד 

בַאֿפױלן,  אים  הָאט  מען  װי  געטָאן  הָאט  יִיד  דער  שול.  די 

צוגעגַאנגען  ער  איז  ֿפַײער  ֿפון  ַאנטלױֿפן  צו  ַאנשטָאט  ָאבער 

צו דער שול און מיט ַא הױכן קול געשריגן "שמע־יׂשראל!". 

דער ָאֿפיציר הָאט ֿפַארשטַאנען די גֿבורה ֿפון דעם עלטערן 

יִידן, הָאט ַארױסגענומען זַײן ּפיסטױל און אים דערשָאסן. רחל 

הָאט דערקענט דעם יִידן און געװּוסט, ַאז ער איז ַאן ערלעכער 

מענטש, ָאבער זיך ניט ֿפָארגעשטעלט ַאז ער הָאט אין זיך ַאזַא 

גֿבורה.

װען איך הָאב עס צו ערשט געהערט הָאב איך זיך ֿפָאר־
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געשטעלט, ַאז דער יִיד איז געװען מַײן זײדע מאיר. ַא שײנער, 

שטָאלצער יִיד, מיט ַא לַאנגער װַײסער בָארד װָאס הָאט ליב 

קידוש־השם.  ֿפַאר  ּכוחות  די  געהַאט  הָאט  און  גָאט  געהַאט 

די דַײטשן און אוקרַאִינער הָאבן געלַאכט און געמַאכט חוזק 

װען די שול הָאט ָאנגעהױבן ברענען, ָאבער זײ זענען געבליבן 

שטיל, װען זײ הָאבן געזען די גֿבורה ֿפון דעם ַאלטן יִידן. זַײן 

גֿבורה הָאט ניט גערַאטעװעט די יִידן, ָאבער הָאט זײ בַאװיזן 

װָאס הײסט ַאן ַאקט ֿפון מוט און מענטשלעכן ּכֿבוד.

ָאנגע־ דַײטשן  די  הָאבן  געברענט  הָאט  שול  די  בשעת 

הױבן, מיט זײער בַאװּוסטער טַאקטיק: שרַײען, שטוּפן, דער־

זענען  זײ  װען  אױטָאס.  צװײ  ָאנזעצן  ַאזױ  און  מּכות  לַאנגען 

ַאװעקגעֿפָארן, הָאט מען ָאנגעזצט נָאך צװײ אױטָאס ביז אױך 

זײ הָאבן בַאקומען דעם בַאֿפעל זיך צו רירן ֿפון ָארט. רחל, 

נָאך מיט דער קָאלדרע, הָאט געהַאלטן אין אײן הַאנט דָאס 

קינד און מיט דער צװײטער איר מַאמעס הַאנט. ַאזױ איז זי 

קורצע  ַא  געװען  איז  דָאס  אױטָא.  לעצטן  דעם  אױף  ַארױף 

רַײזע אױסער דער שטָאט. דער אױטָא הָאט זיך ָאּפגעשטעלט 

נעבן דעם קֿבר. מען הָאט די יִידן בַאֿפױלן ַארָאּפגײן און זיך 

הָאבן  מענטשן  עטלעכע  קֿבר.  צום  ּפלײצעס  די  מיט  שטעלן 

ּפרָאבירט ַאװעקלױֿפן. די װָאס מען הָאט געכַאּפט, הָאט מען 

געשלָאגן ָאן רחמים און זײ געשלעּפט צום קֿבר. די ַאנדערע 

הָאט  רחל  זײ.  מיט  טוט  מען  װָאס  געַארט,  ניט  שױן  הָאט 

געהַאלטן איר מײדעלע און געֿפירט איר מוטער צו דער רײ, 

װּו עס זענען געשטַאנען ַארום ֿפוֿפציק מענטשן. װען זי הָאט 

געזען די מתים, הָאט זי געֿפילט, ַאז די קנִיעס קענען זי ניט 

איצט  בַאקַאנטע.  עטלעכע  דערקענט  ַאֿפילו  הָאט  זי  הַאלטן. 

הָאט זי ֿפַארשטַאנען, װּוהין עס זענען ֿפַארשװּונדן געװָארן די 
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יִינגערע מענער. װען ַאלע זענען געשטַאנען אין דער רײ, הָאט 

זענען  מענטשן  שיסן.  צו  בַאֿפעל  דעם  געגעבן  ָאֿפיציר  דער 

זיך  ֿפַארדרײט  עס  ַאז  געֿפילט  הָאט  רחל  גרוב.  אין  געֿפַאלן 

איר דער קָאּפ. איר מַאמע הָאט ֿפַארלָאזט איר הַאנט און איז 

געֿפַאלן. אין דעם מָאמענט הָאט זי געֿפילט ַא טרײסל ֿפון איר 

קינד װָאס איז ַארױסגעֿפַאלן ֿפון אירע הענט גלַײך אין גרוב 

ַארַײן און רחל איז געֿפַאלן נָאך איר.

געװען  איז  זי  גרוב.  אינעם  אױגן  די  געעֿפנט  הָאט  רחל 

הָאט  מסּתמא  לעבט.  זי  ַאז  ֿפַארשטַאנען  ָאבער  דערשרָאקן, 

איר  אין  װײטיק  קײן  געֿפילט  ניט  הָאט  זי  װַײל  געחלשט,  זי 

איר  אין  געֿפילט  זי  הָאט  װײטיק  געֿפערלעכן  דעם  גוף. 

װַארעמען  נָאך  קלײנעם,  דעם  אױף  געלעגן  איז  זי  הַארצן. 

נָאך  הָאט  קָאלדרע  די  טָאכטער.  איר  ֿפון  גוף  טױטן  ָאבער 

זי ַאלץ צוגעדעקט. זײער ֿפָארזיכטיק און ּפַאמעלעך הָאט זי 

ָאנגעהױבן צו ָאטעמען. ַא גוף װָאס איז ניט געֿפַאלן אין גרוב 

ַא  ּכמעט  הָאט  זי  און  איר  אױף  געװָארן  ַארָאּפגעװָארֿפן  איז 

געשרײ געטָאן ֿפון װײטיק, ָאבער זי הָאט געביסן די ליּפן און 

זיך אַײנגעהַאלטן. ַאלע מתים װָאס זענען זיך געֿפונען אױסער 

זי  ַארַײנגעװָארֿפן.  און  צוזַאמענגעקליבן  מען  הָאט  קֿבר  דעם 

הָאט בַאמערקט, ַאז ֿפון אײן עק הָאט ַא מַאשין ָאנגעהױבן צו 

ֿפַארדעקן דעם קֿבר. רחל הָאט זיך דערשרָאקן, ַאז מען גײט 

געקומען  איז  מַאשין  די  װען  לעבעדיקערהײט.  ֿפַארדעקן  זי 

נענטער, הָאט זי גערעכנט אױֿפשטײן מען זָאל זי שיסן. זי איז 

ּכמעט אױֿפגעשטַאנען, װען דער רעש הָאט אױֿפגהערט. נָאך 

דעם הָאט זי געהערט װי מען הײבט ָאן מיט גרָאבאַײזנס זײ 

די  אױֿפגעהערט.  ּתיּכף  מען  הָאט  דָאס  ָאבער  ֿפַארדעקן,  צו 

און  קֿבר  דעם  ֿפַארדעקן  צו  געאַײלט  ניט  זיך  הָאבן  דַײטשן 
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זענען צוריקגעֿפָארן קײן רַאטנָא ּכדי צו רַאבירן די ֿפַארלָאזטע 

יִידישע הַײזער, נָאך ַא לַאנגן טָאג ֿפון דורכֿפירן דעם מלאך־

המװת־ַארבעט. װען זי איז געװען זיכער, ַאז קײנער געֿפינט זיך 

ניט אין דער סֿביֿבה הָאט זי זיך בַאדעקט מיט דער קָאלדרע 

ֿפַארֿפלעקט ֿפון איר טָאכטערס בלוט און איז ַארױסגעקרָאכן 

ֿפון קֿבר און ָאנגעהױבן ַא נַײעם ּפרק אין איר גערַאנגל ֿפַאר 

לעבן.

איך טרעף מַײן ברודער
   

אין דעם ֿפרימָארגן זענען מיר געקומען צו דעם ּפױער װּו מַײן 

ברודער הָאט זיך געֿפונען. זײער מיד, מיט רױטע אױגן ֿפון װײנען 

און ַא שװער הַארץ זענען מיר ַארַײן אין ַא שטַאל און געװַארט 

אױֿפגעשטַאנען.  איז  ּפױער  דער  ַאז  געהערט,  הָאבן  מיר  ביז 

די ֿפרײד מיט װעלכער איך הָאב געקלערט, ַאז איכ'ל טרעֿפן 

מַײן ברודער, הָאט זיך געשטערט צוליב די שרעקלעכע נַײעס 

װָאס מיר הָאבן געברַאכט מיט זיך. די טרערן ֿפון ׂשימחה אין 

מַײן ברודערס אױגן הָאבן זיך געטױשט מיט טרערן ֿפון צער, 

װען מיר הָאבן אים דערצײלט װעגן דעם דַײטשישן קָאנװױ 

װָאס איז געֿפָארן צו רַאטנָא. דָאס הָאט געמײנט אײן זַאך: ַאן 

ַאקציע. ַא ּפָאר שעה שּפעטער איז אונדזער חשד בַאשטעטיקט 

געװָארן, װען מיר הָאבן געהערט ַאן ַאנדער ּפױער װעלכער 

די  הרגעט  מען  ַאז  גַאסטגעבער,  אונדזער  דערצײלט  הָאט 

יִידן אין רַאטנָא. ער הָאט נָאך צוגעגעבן שטָאלצערהײט, ַאז 

די ּפױערים הָאבן ָאנטײלגענומען אין דער שחיטה. זײ הָאבן 

דערגַאנצט די ַארבעט ֿפַאר די דַײטשן, מיט די דָאזיקע יִידן 

װעלכע ס'איז זײ געלונגען צו ַאנטלױֿפן. דָאס איז געװען דער 
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מינהג בַײ די אוקרַאִינער. װען עס איז ֿפָארגעקומען ַאן ַאקציע 

איז עס ֿפַאר זײ געװָארן די צַײט צו הרגענען יִידן איבער דעם 

גַאנצן קַאנט. איצט איז געװען ַאן ָאֿפענער סעזָאן און אונדזער 

גַאסטגעבער איז ניט מסּכים געװען צו אױסבַאהַאלטן די ֿפוקסן 

װען די הינט הַאװקען ֿפַאר דער טיר. דערװַײל הָאט ער אונדז 

אונדז  און  עסן  ביסל  ַא  געגעבן  סילָא,  דעם  אין  בַאהַאלטן 

געזָאגט, ַאז מיר מוזן ֿפַארלָאזן זַײן ּפלַאץ ָאװנטצַײט, אין דער 

ֿפינצטער. ער הָאט אױף אונדז געקוקט, ּכאילו מיר זענען שױן 

טױטע, זיך געצלמט און געזָאגט: "זָאל גָאט אױף אַײך רחמנות 

הָאבן".

עס איז געװען הײס און געשטיקט אין דעם סילַא. דערצו 

הָאבן מיר זיך געדַארֿפט צודעקן טיף אין דער הײ װען מיר 

מַײן  כַאּפן  געקומען  זענען  װָאס  יעגערס  די  געהערט  הָאבן 

ברודער. "איר הָאט שױן ֿפַארשּפעטיקט", זָאגט זײ דער ּפױער, 

"עטלעכע שעה ֿפרִיער הָאב איך אים שױן געשיקט צוריק קײן 

רַאטנָא". זײ הָאבן ַאלע אים ניט געגלײבט און געזוכט אומע־

טום און װען זײ הָאבן גָארניט געֿפונען הָאבן זײ זיך צעלַאכט 

און געלױבט דעם ּפױער ֿפַאר זַײנעם ָאריגינעלן װעג ּפטור צו 

װערן ֿפון דעם "זשידָאק" (יִידעלע).

זײער דַאנקבַאר צו דעם ּפױער ֿפַאר זַײן חכמה, װָאס הָאט 

מַאמע  הָאט מַײן  דעם טױט,  ֿפון  גערַאטעװעט  ַאװדאי  אונדז 

אונדז דערקלערט, ַאז מיר מוזן ַאװעקגײן ֿפון דַאנעט. אין ָאװנט 

זענען מיר געגַאנגען צו דעם ּפױער און מַײן מַאמע הָאט אים 

געװָאלט בַאדַאנקען ֿפַאר זַײן חכמה און גוטהַארציקײט. דער 

ּפױער איז געװען נערװעז און הָאט אונדז שױן געװָאלט זען װַײט 

ֿפון זַײן ֿפַארם ֿפַאר זַײן אײגענער זיכערקײט. מַײן מוטער הָאט 

געװּוסט װי ַאזױ צו הַאנדלען מיט ַאזעלכע מענטשן. זי הָאט 
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אים געבענטשט מיט ַאזױ ֿפיל קָאמּפלימענטן ַאז ביסלעכװַײז 

איז ער געװָארן װײכער. ער הָאט אונדז ָאנגעגרײט ַא ביסל 

עסנװַארג און קלײדונג. מיר הָאבן ניט געהַאט קײן ַאנונג װּוהין 

צו גײן, חוץ ֿפון דער ריכטונג ֿפון רַאטנָא. מַײן ברודער הָאט זיך 

דערמָאנט, ַאז ניט װַײט ֿפון דַאנעט געֿפינט זיך ַא װעלדל, װּוהין 

דעם ּפױערס װַײב הָאט אים גענומען צו קלַײבן שװָאמען. זַײן 

מַאמע הָאט בַאשלָאסן, ַאז דָארטן װעלן מיר גײן. מַײן ברודער 

הָאט אונדז געֿפירט. װָאס בַײ טָאג, מיט ֿפערד און װָאגן, הָאט 

זיך געדַאכט מַײן ברודער ניט װַײט, איז צו ֿפוס גײן, בַײ נַאכט, 

זײער װַײט. מיר זענען געקומען טיף אין װַאלד ֿפַארטָאג, און 

געֿפַאלן ֿפון די ֿפיס ֿפון מידקײט און ַאנטשלָאֿפן געװָארן. עס 

אומשטענדן.  די  מיט  זיך  בַײטן  בַאגריֿפן  װי  שטױנען  צו  איז 

אין געװײנטלעכע צַײטן  נָאר דער געדַאנק ַאז איך װעל זיך 

געֿפינען אין װַאלד, אין מיטן דער נַאכט, מיט מַײן מַאמען און 

איז  איצט  ָאבער  מורא.  ֿפון  געציטערט  איך  װָאלט  ברודער 

דער שרעקלעכער װַאלד געװָארן ַא גן־עדן. 

מַײן מַאמע הָאט אונדז אױֿפגעװעקט, נָאך דעם װָאס עס 

הָאט זיך מיר געדַאכט ַא לַײכטער שלָאף. די זון ָאבער איז 

הָאט  מַאמע  די  הימל.  אין  ּפונקט  הױכן  ַא  אין  געװען  שױן 

אױסגעזען דערשרָאקן, עּפעס הָאט איר געזָארגט. װען מיר 

הָאבן געהערט די קולות ֿפון װַאלד, הָאבן מיר זיך אױך דער־

שרָאקן. ָאבער װען מיר הָאבן געֿפונען די ריכטונג ֿפון װַאנען 

די קלות שטַאמען, װַײל אין װַאלד קען מען ניט ּתמיד גענױ 

װען  ַאנטלױֿפן.  געװָאלט  מיר  הָאבן  ערשטנס  צו  איז  װיסן, 

מיר הָאבן געהערט די קולות ֿפון קינדער, הָאבן מיר ֿפַאר־

זיך  הָאבן  מיר  און  סּכנה  קײן  ניט  מײנט  דָאס  ַאז  שטַאנען, 

ָאּפגעשטעלט. טשיקַאװע און ֿפָארזיכטיק זענען מיר געגַאנגען 
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אין דער ריכטונג ֿפון די קולות. װען מיר הָאבן זיך דערנענ־

טערט, הָאבן מיר געהערט ַאז מען רעדט יִידיש. מיט גרױס 

ֿפרײד הָאבן מיר זיך בַאװיזן ֿפַאר דער גרוּפע הָאֿפנדיק, ַאז 

זײ װעלן אונדז העלֿפן.

מענטשן.  צװַאנציק  בערך  געװען  זענען  גרוּפע  דער  אין 

הָאבן  מיר  און  ֿפַײנטלעכער  ַא  געװען  איז  קבלת־ּפנים  דער 

געװױער  מיר  זענען  שּפעטער  װָאס.  ֿפַאר  ֿפַארשטַאנען  ניט 

געװָארן, ַאז אין דער גרוּפע געֿפונען זיך צװײ משּפחות, װָאס 

יחידים.  זענען  ַאנדערע  די  און  קינדער  ֿפינף  צוזַאמען  הָאבן 

ַא  געװען  זענען  געהערט  ֿפרִיער  הָאבן  מיר  װָאס  קולות  די 

איז  ֿפרַאגע  די  יחידים.  די  און  משּפחות  די  צװױשן  סּכסוך 

די  װַאלד?  ֿפון  עק  דעם  אױף  רעכט  די  הָאט  װער  געװען, 

אײנצלנע הָאבן געטענהט, ַאז די קינדער ֿפַארגרעסערן דעם 

געֿפַאר און הָאבן געֿפָאדערט, ַאז די משּפחות זָאלן גײן זוכן 

געטענהט,  הָאבן  משּפחות  די  װַאלד.  אין  ּפלַאץ  ַאנדער  ַאן 

צו  זכות  דעם  הָאבן  זײ  און  ערשטע  די  געװען  זענען  זײ  ַאז 

בלַײבן. דערֿפַאר דַארֿפן די אײנצלנע זוכן ַאן ַאנדערן ּפלַאץ. 

מַאמע  מַײן  און  סיטוַאציע  ַאבסורדישע  ַאן  געװען  איז  עס 

הָאט עס ניט געקענט ֿפַארלַײדן. ֿפַארשטײט זיך, ַאז זי הָאט 

געהַאלטן מיט די משּפחות און זי הָאט געזָאגט צו די ַאנדערע: 

ניט  הָאט  איר  צלם.  מענטשלעכן  דעם  ֿפַארלָארן  הָאט  "איר 

אױף  ענערגיע  און  צַײט  די  ֿפַארברענגט  איר  רחמנות.  קײן 

ּפלַאן  ַא  מַאכן  און  ַארבעטן  צוזַאמען  ַאנשטָאט  נַארישקײטן, 

ּכדי צו העלֿפן אײנער דעם ַאנדערן". אױסער דעם װָאס עס 

איז געװָארן שטיל און זײ הָאבן זיך אױֿפגעהערט קריגן, איז 

קלָאר געװָארן, ַאז מַײן מַאמעס װערטער הָאבן קײן אַײנדרוק 

ביסעלע  ַא  געמַאכט  הָאט  קינד  ַא  װען  װַײל  געמַאכט.  ניט 
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מַײן  ַאמּפערן.  זיך  ָאנגעהױבן  װידער  יחידים  די  הָאבן  טומל 

מַאמע הָאט בַאשלָאסן, ַאז אין דער גרוּפע געֿפינט זיך ניט קײן 

מענטש װָאס קען אױֿפשטײן, נעמען די לײצעס אין די הענט 

גרעסער  געװען  טַאקע  איז  סּכנה  די  גרוּפע.  די  ָאנֿפירן  און 

צוליב דער גרױסער צָאל מענטשן. װי ַאזױ געֿפינט מען עסן 

ֿפַאר ַאלעמען? דערװַײל הָאט זי געמַאכט איר אײגענעם ּפלַאן. 

געֿפינט  לעבן,  בלַײבן  צו  ישועה  די  ַאז  בַאשלָאסן  הָאט  זי 

דער  ֿפון  צעשײדונג  ֿפָארמעלע  קײן  ָאן  ציֿפערן.  אין  ניט  זיך 

איר,  מיט  גײן  און  אױֿפשטײן  געזָאגט  אונדז  זי  הָאט  גרוּפע, 

"װַײל בלינדע קענען ניט ֿפירן בלינדע" הָאט זי אונדז צוגעגעבן 

שּפעטער. 

ֿפון  ַאװעקגײן  געװָאלט  ניט  הָאבן  איך  און  ברודער  מַײן 

דער גרוּפע. ניט געקוקט אױף די קריגערַײען הָאט זיך געֿפילט 

זיכערער מיט זײ, ַאנשטָאט די סּכנות װָאס לױערן אױף אונדז 

דרַײ. ָאבער װען די מוטער הָאט בַאֿפױלן הָאבן מיר זיך צו־

געהערט. שּפעטער װען מיר הָאבן װידער ָאנגעהױבן איר צו 

נודזשען, ַאז אֿפשר איז בעסער מיר זָאלן צוריקגײן צו דער 

הָאט  זי  ַאװעק"!  זיך  "זעצט  געזָאגט:  אונדז  זי  הָאט  גרוּפע, 

געגעבן  אונדז  און  עסן  דעם  מיט  זעקעלע  דעם  ָאּפגעבונדן 

שטיקלעך ברױט און ציבעלע. דָאס איז געװען דָאס ערשטע 

מױל  אין  עּפעס  גענומען  הָאבן  מיר  װָאס  טָאג,  דעם  מָאל, 

ַארַײן. ַאז מיר הָאבן בַארוִיקט דעם הונגער, הָאבן מיר געקענט 

בעסער הערן די מַאמעס בַאמערקונגען. זי הָאט אונדז געװיזן 

דעם זעקעלע עסן און געזָאגט: "דָאס איז די סיבה ֿפון אונדזער 

בַאלדיקער געֿפַאר. אױב די גרוּפע װָאלט אױסגעֿפונען, ַאז מיר 

הָאבן ַא ביסל עסנװַארג, װָאלטן זײ עס צוגענומען און אונדז 

ֿפַארשטַאנען  גוט  הָאבן  מיר  הונגער".  ֿפון  שטַארבן  געלָאזט 
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אונדזער  אין  גלײבן  צו  ָאנגעהױבן  און  טענות  מַאמעס  דער 

מַאמעס געזונטע אינסטינקטן אונדז צו היטן. עסנװַארג איז די 

ערשטע דאגה צו ֿפַארזיכערן דָאס לעבן. װען מענטשן װערן 

זיך  זײ  ֿפירן  חיות,  כָאנטעװע  ֿפון  ניװָא  דעם  צו  געברַאכט 

ַאזױ  איז  װָאס  ַאנדערע,  ֿפַאר  דאגה  די  חיות.  װי  שלעכטער 

װען  װערט,  שום  קײן  הָאט  טעג,  געװינטלעכע  אין  װיכטיק 

ַא סך  געװען  זענען  עס  לעבן.  בלַײבן  מיט  טָאן  צו  הָאט  עס 

קרבנות צוליב ָאט דער שּפַאנונג. מיט גרױס געדולד הָאט מַײן 

מוטער אונדז דערקלערט, ַאז די מענטשן אין דער גרוּפע זענען 

קרבנות ּפונקט װי מיר, הָאבן מורא ּפונקט װי מיר און װײסן 

אונדז  הָאט  זי  ברענגען.  װעט  צַײט  קומענדיקע  די  װָאס  ניט 

מײערן  עטלעכע  ברױטן,  קלײנע  דרַײ  זעקעלע  אין  ָאנגעװיזן 

און ציבעלעס און אונדז דערקלערט, ַאז אױב מיר װעלן עס 

ריכטיק צעטײלן װעט עס אונדז דױערן, כָאטש אױף עטלעכע 

טעג. זי הָאט צוגעגעבן: "דערצו קען מען קלַײבן יַאגדעס און 

שװָאמען און ַאנדערע געװיקסן, װָאס מען קען נעמען אין מױל 

ַארַײן". מיר הָאבן זיך בַארוִיקט און מסּכים געװען מיט יעדעס 

װָארט, װָאס זי הָאט אונדז געזָאגט. צום סוף הָאט זי אונדז 

דערצײלט איר ּפלַאן: "מיר גײען קײן קַארטילעס".

װי ַאזױ קומט מען צו צו קַארטילעס?

צוריקגײן קײן קַארטילעס איז געװען ַא גוטער געדַאנק, װַײל 

דָארט איז ַאלץ אונדז געװען בַאקַאנט. דָא זענען די מענטשן 

געװען ֿפרעמד און מיר הָאבן ניט געװּוסט װָאס צו דערװַארטן 

צו  װָאס  געװּוסט,  ניט  מיר  הָאבן  געזָאגט  אמת  דעם  זײ.  ֿפון 
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דערװַארטן ֿפון אונדזערע אוקרַאִינישע שכנים אין קַארטילעס, 

ָאבער די מַאמע הָאט געקענט עטלעכע משּפחות אין געגנט, 

װָאס זענען געװיס גוטע ֿפרַײנד. עס איז אונדז געװָארן לַײכטער 

אױֿפן הַארצן איצט, ַאז מיר הָאבן געהַאט ַא גוטן ּפלַאן און 

געװּוסט  ניט  מַאמע  די  הָאט  בַאדױערן,  צום  ציל.  געװיסן  ַא 

דעם װעג צו קַארטילעס. דָאס הָאט געװָארֿפן ַא שָאטן אױף 

אונדזער ענטוזיַאזם ֿפון עטלעכע מינוטן צוריק. דערװַײל הָאבן 

מיר זיך געֿפונען אין ַא װַאלד, װָאס מיר זענען ַארַײנגעגַאנגען 

מַײן  ַארױסגײן.  ַאזױ  װי  ַאֿפילו  ניט  װײסן  מיר  און  נַאכט  בַײ 

ברודער, װָאס איז שױן ַא מָאל געװען אין דעם װַאלד, הָאט 

געזָאגט ַאז עס איז ַא גענוג גרױסער. ֿפַאר קינדער יעדער װַאלד 

איז ַא גרױסער, װי בַײ די ֿפַארבַײֿפָארנדיקע יעדער װַאלד איז 

דער זעלבער. מַײן מַאמעס דאגה איז געװען ניט ַארַײנגײן צו 

טיף אין װַאלד. איר ּפלַאן איז געװען ּפשוט און לָאגיש. װען 

מיר װעלן אױסגעֿפינען דעם װעג צו קַארטילעס, װעלן מיר זיך 

בַאהַאלטן בַײ טָאג אין װַאלד, װַײט ֿפון ציװליזַאציע, און גײן 

בַײ נַאכט נעבן דער ציװיליזַאציע, ּכדי אױסצומַײדן די סּכנות  

ֿפון װַאלד. דערװַײל יעדע חיה װָאס מיר הָאבן געטרָאֿפן: הָאזן, 

שלַאנגען און ַאמָאל ַא ציגעלע הָאבן זיך מער דערשרָאקן ֿפון 

אונדז. מיר הָאבן געװּוסט, ַאז עס געֿפינען זיך װעלף און װילדע 

חזירים אין װַאלד. די װעלף װָאס הָאבן ֿפַארזוכט מענטשישע 

חזירים  די  װען  שרעקלעך.  בַאזונדערש  געװען  זענען  ֿפלײש 

װערן דערשרָאקן און ֿפילן ַאז זײ זענען אין סּכנה, קענען זײער 

לַײכט הרגנען ַא מענטשן.

סימן,  ַא  געזוכט  און  שעהען־לַאנג  געגַאנגען  זענען  מיר 

ֿפון  הַאװקען  װַאלד:  ֿפון  ַארױסגײן  העלֿפן  אונדז  זָאל  װָאס 

הָאבן  מיר  ָאבער  בהמות.  ֿפערד,  מענטשן,  ֿפון  קולות  הינט, 
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נָאר געהערט דָאס ּפישטשען ֿפון די ֿפײגעלעך און דָאס קלַאּפן 

ֿפון אונדזערע הערצער צוליבן געדַאנק, ַאז מיר װעלן דַארֿפן 

ֿפַארברענגען נָאך ַא נַאכט אין דעם ֿפינצטערן װַאלד. די זון 

איז ֿפַארגַאנגען איבער די בײמער און עס איז גיך ֿפינצטער 

צום  ּפלַאץ  ַא  געֿפינען  בַאלד  געדַארֿפט  הָאבן  מיר  געװָארן. 

שלָאֿפן. ַאנטקעגן אונדז הָאבן מיר געזען ַא גרױסן בױם מיט 

נידעריקע צװַײגן װָאס מיר װָאלטן געקענט ַארױֿפקריכן אױב 

עס איז געװען ַא סּכנה ֿפון ַא װָאלף ָאדער ַא חזיר. מיר הָאבן 

געזוכט אונטער דעם בױם, ַאז ס'זָאלן ניט זַײן קײן מורַאשקעס. 

און  מַאטרַאץ  ֿפַאר ַא  בלעטער  ָאנגעקליבן ַא סך  הָאבן  מיר 

שלָאֿפן.  לײגן  זיך  גרײט  געװען  זענען  מיר  און  קָאלדרע,  ַא 

דעמָאלט הָאבן מיר געחערט דעם געזַאנג.

דָאס איז געװען דער זעלבער געזַאנג װָאס די ּפױערים אין 

קַארטילעס הָאבן אױך געזונגען נָאך ַא טָאג ַארבעט אין ֿפעלד. 

נָאר  װָאס  געזַאנג,  הימלישער  ַא  געװען  עס  איז  אונדז  ֿפַאר 

מלאכים הָאבן עס געקענט טָאן. מיר זענען גיך אױֿפגעשטַאנען, 

געלָאֿפן  און  שטערן  די  אונטער  ַאכסניה  אונדזער  ֿפַארלָאזט 

זיך  הָאט  געזַאנג  דער  געזַאנג.  דעם  ֿפון  ריכטונג  דער  אין 

הַײזער  צו  ָאנגעקומען  זענען  מיר  אײדער  נָאך  אױֿפגעהערט, 

דעּפרעסיע  ַא  אין  ַארַײן  זענען  מיר  אײדער  ֿפעלדער.  ָאדער 

און בַאשולדיקט דעם רבונו־של־עולם, ַאז ער מַאכט ֿפון אונדז 

װעג.  ַא  אױף  שטײען  מיר  ַאז  געזען,  ּפונקט  מיר  הָאבן  חוזק, 

אײגנטלעך, ַא סטעזשקע.

ֿפָארזיכטיק  געװען  און  װעג  אױֿפן  געגַאנגען  זענען  מיר 

אים ניט צו ֿפַארלירן. ּפלוצעם הָאבן מיר געזען, ַאז מיר זענען 

ַארױס ֿפון דעם װַאלד. די נַאכט איז שױן ָאנגעקומען, ָאבער 

ֿפון דער װַײטנס הָאבן מיר געזען הַײזער און ַאנדערע בנינים 
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צעשּפרַײט אױף ַא גרױסן שטח. דָארט װּו דער װַאלד הָאט זיך 

געענדיקט איז געװען ַא קלײנער טַײך. מיר הָאבן דורכגעלעבט 

ַא לַאנגן טָאג, ֿפול מיט ּפַאסירונגען און שרעק. עס איז געװען 

אוממעגלעך צו גײן צו ַא הױז, קלַאּפן אין דער טיר און בעטן, 

ַאז מען זָאל אונדז אױֿפנעמען אױף ַא ֿפרַײנדלעכן אוֿפן. מיר 

הָאבן זיך געקערט צוריק צום װַאלד, ַארַײנגעגַאנגען, ניט טיף, 

און געֿפונען ַא ּפלַאץ זיך ַאװעקלײגן. מיט דער הָאֿפענונג ַאז 

אֿפשר מָארגן װעלן מיר קריגן עּפעס עסן הָאט אונדז די מַאמע 

געגעבן ַא ּפָאר שטיקלעך ברױט. בַארוִיקט דעם הונגער און 

אױסגעמוטשעטע זענען מיר ּתיּכף ַאנטשלָאֿפן געװָארן.

איך הָאב געעֿפנט די אױגן, װען עס איז שױן געװען ליכ־

טיק, און בין אױֿפגעשּפרונגען ֿפון מַײן ָארט אין ַא ּפַאניק, װַײל 

מַײן מַאמע איז ניט געװען אין דער געגנט. נָאך אײדער איך 

הָאב אױֿפגעװעקט מַײן ברודער איז די מַאמע ָאנגעקומען מיט 

געברַאכט אין ַא  ּפנים. זי הָאט  ַא ברײטן שמײכל אױף איר 

העמד, װָאס דער ּפױער הָאט אונדז געגעבן ַא סך יַאגעדעס.  

נָאך עטלעכע סעקונדעס ֿפון שרעק איז דָאס געװען ַא גוטער 

װעג ָאנהײבן ַא נַײעם טָאג, סּפעציעל צו הערן די מַאמע זָאגן: 

"עסט קינדערלעך װיֿפל איר װילט. עס איז נָאך דָא ַא סך אין 

װַאלד". די מַאמע איז שױן אױֿפגעשטַאנען זײער ֿפרי. זי הָאט 

די  געֿפונען  זי  הָאט  דערװַײל  ָארט.  דעם  בַאקענען  געװָאלט 

יַאגדעס און הָאט זײ געקליבן, הַאלטנדינק ַאן אױג אױף אונדז. 

איך  ַאז  געזען,  הָאט  זי  װען  געקומען,  ּתיּכף  זי  איז  דערֿפַאר 

הָאב זיך אױֿפגעכַאּפט אין ַא ּפַאניק.  

װען מיר הָאבן געענדיקט עסן ַאלע יַאגדעס װָאס זענען 

און  אױסגעטרײסלט  עס  מַאמע  מַײן  הָאט  העמד  אין  געװען 

מיר געהײסן ָאנטָאן דָאס העמד מיט די ֿפלעקן ֿפון די יַאגדעס. 
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איז  עס  כָאטש  ֿפלַאקס,  ּפרָאסטן  ֿפון  געװען  איז  העמד  דָאס 

מען  ַאז  געֿפילט  הָאב  איך  ָאבער  מיר,  אױף  גרױס  געװען 

איך  הָאב  הױזן  די  זַאמדּפַאּפיר.  אין  אַײנגעװיקלט  מיך  הָאט 

ַארָאּפגענומען  און  שיך  די  אױסגעטָאן  איבערגעביטן,  אױך 

געװען  מסּתמא  איז  ענדערונג  די  קַאסקעט.  שװַארצן  דעם 

ַא  אין  אױסגעברָאכן  הָאט  מַאמע  די  װַײל  בַאטַײטנדיקע,  ַא 

געלעכטער און געזָאגט: "ַא קלײנער שײגעץ". שױן ַאריבער 

ַא לַאנגע צַײט װען איך בין געגַאנגען אין חדר. מַײנע בלָאנדע 

הָאר זענען  אױסגעװַאקסן און ֿפון מַײנע ּפאות איז ניט געבליבן 

קײן זכר. איך בין געװָארן ַא שײגעץ, ָאבער אין מַײן הַארץ 

בין איך געבליבן װי שטענדיק: ַא יִיד. דָאס הָאב איך שטָאלץ 

ָאּפגעהיט,  ניט געקוקט אױף  די סּכנות װָאס יִידן הָאבן געליטן. 

קײן  ניט  דַארף  מען  ַאז  ֿפַארשטַאנען  הָאב  איך  װען  ַאֿפילו 

אױסערלעכע סימנים צו היטן ַא יִידישע אינדענטיטעט. מער 

הָאב איך שױן ניט געלָאזט װַאקסן ּפאות. אין מַײנע עלטערנס 

צום  מינהגים.  יִידישע  צו  בּכֿבוד  געֿפירט  זיך  איך  הָאב  הױז 

בַײשּפיל איך הָאב זיך קײן מָאל ניט געזעצט עסן בַײם טיש 

ָאן ַא יַארמלקע.

מַײן ברודער הָאט שױן געטרָאגן די ּפױערשע קלײדונג. 

ָאבער װען מען קוקט אױף אים ֿפון נָאענט, זעט מען זַײן טונ־

קעלע הױט, שװַארצע אױגן און הָאר, ֿפַארשטײט מען ּתיּכף, 

ַאז ער געהערט צו דעם שֿבט יעקֿב און ניט עׂשו. מַײן מַאמע 

הױט,  ליכטיקע  און  הָאר  ליכטיק־ברױנע  געהַאט  סהָאט  װָא 

הָאט גרינג געקָאנט װערן ַאן אוקרַאִינישע ֿפרױ. די ענדערונגען 

ֿפון מַײן מַאמעס אױסערן געשטַאלט הָאט מיר געװּונדערט. זי 

הָאט ָאנגעטָאן ַא בַאבושקע אױֿפן קָאּפ, ַא טונקעל געװעבט 

ַא  מיט  שַאל.  קָאלירטן  ַא  און  העמד  ֿפלַאקסענע  ַא  קלײד, 
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שװערן הַארץ הָאבן מיר געקוקט אײנער אױֿפן ַאנדערן, ֿפַאר־

שטעלט ַאלס אוקרַאִינער, גרײט צו שּפילן די רָאלע. אױב עס 

װעט אונדז געלונגען װעלן מיר בלַײבן לעבן. מיר הָאבן בַא־

שלָאסן, ַאז מיר װעלן רעדן אוקרַאִיניש צװישן אונדז. איצט 

הָאבן  מיר  װָאס  דָארף,  אין  גײן  צו  גרײט  געװען  מיר  זענען 

געזען די לעצטע נַאכט. 

ֿפָארזיכטיק זענען מיר געגַאנגען צום ברעג ֿפון װַאלד, זיך 

בַאהַאלטן אין ַא זיכערן ָארט און זיך אַײנגעקוקט אױף דער 

טעטיקײט אין דָארף. מַײן מוטער איז געקומען צו דער מסקנה, 

ַאז דָאס איז ַא סּפעציעלער דָארף װָאס ֿפירט ַא בשוּתֿפותדיקן 

לעבן און עס געֿפינען זיך דָארט עטלעכע שֿבטים ָאדער ֿפַאמי־

ליעס. ַאֿפילו ַאז מיר זענען געװען ֿפַארשטעלט ַאלס אוקרַאִינער, 

און  דָארף  אין  ַארַײנצוגײן  גרײט  געװען  ניט  נָאך  מיר  זענען 

זיך  און  טוען  מענטשן  װָאס  אַײנקוקן  זיך  ֿפַארנומען  געװען 

בַאקענען מיטן ָארט. ַא גרױסער אינטערעס  הָאט ֿפַאר אונדז 

געהַאט ַא ֿפעלד, װּו עס זענען געװַאקסן מערן, אוגערקעס און 

געלערנט  הָאבן  מיר  רױ.  עסן  קָאן  מען  װָאס  גרינס  ַאנדערע 

גענױ װּו דָאס ֿפעלד געֿפינט זיך, ַאז מיר זָאלן קענען בַײ נַאכט 

גנֿבענען די גרינס. חלק ֿפון די מענער זענען געװען ֿפַארנומען 

מיט גרָאבן ַא גרױסן גרוב ֿפַאר קַארטָאֿפל אין װינטער. עס איז 

בַאװּוסט, ַאז די טעמּפערַאטור אין דער ערד װערט װַארעמער 

װען מען גרובט טיֿפער און בלַײבט די זעלבע ַא גַאנצן יָאר. די 

ּפױערים לײגן ַארַײן די קַארטָאֿפל אין גרוב, דעקן עס צו מיט 

שטרױ און דערנָאך ֿפַארדעקן זײ מיט ערד. אין ַאזַא אוֿפן היטן 

זײ, ַאז די קַארטָאֿפל זָאלן ניט ֿפַארֿפרױרן ָאדער ֿפַארשימלט 

װערן. מַײן מַאמע הָאט בַאשלָאסן, ַאז מָארגן װעלן מיר ַארַײן 

אין דָארף און בַײ זײ אױסגעֿפינען דעם װעג קײן קַארטילעס. 
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עס איז געװען מָאדנע, ַאז מיר הָאבן ניט געזען ָאדער געהערט 

ֿפרַײטיק  איז  הַײנט  ַאז  געזָאגט,  אונדז  הָאט  מַאמע  די  הינט. 

צו נַאכט. "עס איז ניטָא קײן ברירה, מיר װעלן דַארֿפן הַײנט, 

שבת בַײ נַאכט, קלַײבן די גרינס אין ֿפעלד און עס בַאהַאלטן 

און צו מָארגן װעלן מיר ַארַײנגײן אין דָארף און זיך בַאװַײזן".

שבת און די סובָאטניקעס

ַאזױ װי מיר הָאבן ּפלַאנירט, בַײ נַאכט, װען מיר זענען געװען 

מיט  ֿפעלד  דָאס  געֿפונען  מיר  הָאבן  שלָאֿפן,  ַאלע  ַאז  זיכער 

שלעּפן  געקענט  הָאבן  מיר  ֿפיל  װי  ָאנגעקליבן  און  גרינס  די 

ערֿב־שבת  געגעסן  הָאבן  מיר  װַאלד.  אין  עס  בַאהַאלטן  צו 

צובַײסן  צום  און  מערן  און  אוגערקע  ברױט,  ָאװנטברױט: 

נָאך ַאמָאל יַאגדעס. װי ַא נס־מהשמים זענען זיך די כמַארעס 

צעגַאנגען, די דונערן הָאבן זיך דערװַײטערט און דער רעגן 

ערשטער  דער  איז  דָאס  ַאז  געדַאנק  דער  געקומען.  ניט  איז 

ערֿב־שבת ָאן אונדזער טַאטן הָאט געעֿפנט די צער־װּונדן אין 

אונדזער הַארצן או דערֿפַאר הָאבן מיר געװײנט מיט ביטערע 

טרערן ביז מיר זענען ַאנטשלָאֿפן געװָארן. 

אין דער ֿפרי הָאבן מיר גענומען דָאס עסן װָאס מיר הָאבן 

ָאנגעקליבן און עס בַאהַאלטן אין װַאלד, אין ַא זיכערן ָארט. 

און  געגנט  דער  ֿפון  סימנים  גוטע  איבערגעלָאזט  הָאבן  מיר 

געגַאנגען צום דָארף. װען מיר זענען געקומען צו דעם ברעג 

סורּפריז:  גַאנצער  ַא  געװַארט  אונדז  אױף  הָאט  װַאלד,  ֿפון 

עס הָאט זיך ניט געֿפונען ַאֿפילו אײן מענטש אין ֿפעלד. מיר 

הָאבן געזען מענטשן דרײען זיך ַארום אין דָארף, ֿפַארּפוצט, 



95

ניטָא קײן ּכוח צו ֿפַארגעסן

מײד־ די  העמדער,  און  קלײדער  אױסגענײטע  מיט  ָאנגעטָאן 

און  צעּפ  די  אױף  בענדער  קָאלירטע  מיט  ָאנגעשּפינען  לעך 

ֿפַארטעכער. די מַאמע הָאט גלַײך ֿפַארשטַאנען  אױסגענײטע 

װָאס עס טוט זיך און אונדז דערקלערט, ַאז די מענטשן זענען 

קריסטן װָאס גלײבן אין  שבת ַאנשטָאט דעם זונטיק און רוֿפן 

זיך ָאן "סובָאטניקעס". די ּפרַאװָאסלַאװני קריסטן הָאבן ֿפַײנט 

די סובָאטניקעס, װַײל זײ גלײבן אין דעם שבת, ָאבער ֿפַאר 

דער סיבה זענען די סובָאטניקעס ֿפרַײנדלעכער צו די יִידן. ַא 

שענערע מּתנה, ֿפון דעם רבונו־של־עולם, הָאבן מיר זיך ניט 

געקענט ֿפָארשטעלן. דערֿפַאר הָאבן מיר זיך ניט ָאּפגעהַאלטן 

און זיך ֿפָארגעשטעלט ֿפַאר די מענטשן.

װען זײ הָאבן אונדז דערזען הָאט אױסגעברָאכן ַא מהומה 

און גערודער. ּכמעט די גַאנצע קהילה הָאט זיך צונױֿפגעזַאמלט 

ַארום אונדז. זײ הָאבן געֿפרעגט דער מַאמען ַא סך שאלות. 

אױסגעטרַאכט  גלַײך  הָאט  און  גרײט  געװען  איז  מַאמע  די 

ענטֿפערס. דער עיקר ֿפון איר מעׂשה איז געװען ַאזַא: איר מַאן 

הָאט זי ֿפַארלָאזט ַא הַאלב יָאר צוריק און זי הָאט געהערט, 

ֿפון ַא ֿפרַײנד, ַאז ער געֿפינט זיך אין קַארטילעס און זי גײט, 

מיט די קינדער, אים דָארט כַאּפן. עס איז ניט געװען קלָאר, 

װָאס ֿפַאר ַאן אַײנדרוק די מעׂשה הָאט געהַאט אױף זײ, ָאבער 

עס  טָאג  יעדן  ניט  זיך  טרעֿפט  עס  ַאז  קלָאר,  געװען  איז  עס 

זָאלן זײ  בַאזוכן ֿפרעמדע מענטשן. זײ הָאבן זיך געקלַײבט צו 

גײן זָאגן זײערע ּתֿפילות און זײ הָאבן אונדז אױך, העֿפלעך, 

אַײנגעלַאדן ָאנטײלנעמען. דָא הָאט די מַאמע בַאשלָאסן אױֿפ־

הערן מיט דעם ּתירוץ און דערצײלן די מענטשן דעם אמת. 

הָאבן  װָאס  יִידן  זענען  "מיר  געזָאגט:  זײ  זי  הָאט  קורצן  אין 

אין  ַאקציע  דער  ֿפון  גערַאטעװעט  צוריק  טעג  ּפָאר  ַא  זיך 
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רַאטנָא".  זײ  הָאבן, ֿפַארשטענדלעך אױסגעדריקט זײער צער 

ֿפַאר די געֿפערלעכע מעׂשים ֿפון דעם ׂשטן, ָאבער אין דער 

זעלבער צַײט הָאבן זײ אונדז װידער אַײנגעלַאדן צו זײערע 

ּתֿפילות. זײ הָאבן גלַײך בַאשלָאסן אױף ַא משּפחה, װָאס װעט 

מָאדנע.  געװען  איז  ֿפירונג  זײער  גַאסטגעבערין.  אונדזער  זַײן 

עס הָאט זיך געדַאכט, ַאז זײ הַאנדלען לױט ַא געװיסן ּפלַאן 

הָאבן  זײ  בַאדערֿפענישן.  אונדזערע  זינען  אין  ניט  הָאבן  און 

בַאשטימט װעלכע זענען די ּכללים ֿפון שּפיל און נָאר זײער 

װילן הָאט זיך אימּפָאנירט.

דער טַאטע ֿפון דער משּפחה, װָאס מען הָאט אונדז בַא־

שטימט, איז געװען ֿפיזיש ַא ריז, װָאס הָאט ניט געליטן קײן 

נַארישקײטן ֿפון זַײן װַײב און קינדער. זַײן װילן הָאט מען גלַײך 

מכבד געװען. עס זענען ניט געװען קײן װיכוחים מיט דעם מַאן. 

ַא לַאנגער קוק ֿפון אים, מיט אײן ֿפַארמַאכטן אױג, איז געװען 

אײנער  בַאשלָאסן.  הָאט  ער  װָאס  ֿפָאלגן  זָאל  מע  ּכדי  גענוג 

ֿפון זַײנע זין הָאט אונדז גענומען צו דעם שּפַײכלער און אונדז 

געװיזן ַא ּפלַאץ װּו מיר הָאבן זיך געקענט אַײנָארדענען. גלַײך 

נָאך דעם הָאט אונדזערער גַאסטגעבער און זַײן װַײב אונדז 

געקומען נעמען אױף די ּתֿפילות אין דער קירכע. מיר הָאבן 

געֿפַאר  צוליבן  ָאּפצוזָאגן,  זיך  ברירה  שום  קײן  געהַאט  ניט 

ֿפַאר אונדזער לעבן. די מַאמע הָאט געשָאקלט מיטן קָאּפ און 

דַאװענען. די מענטשן הָאט ניט געַארט  געגַאנגען  זענען  מיר 

װער דו ביסט, ַאבי דו ֿפירסט זיך װי זײ און טוסט װָאס זײ 

װילן. דָאס איז בַײ זײ דעה ֿפון טָאלערַאנץ. נעבן מיר איז גע־

זעסן נָאך ַא זון, װָאס איז געװען ֿפַארַאנטװָארטלעך מיר דער־

קלערן דָאס דַאװענען. דָאס הײסט, ער הָאט מיר געגעבן ַא 

זעץ מיטן עלנבױגן, יעדעס מָאל װּו מען דַארף זיך צלמען. איך 
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הָאב געלערנט דָאס צו מַאכן זײער גיך ּכדי אױסצומַײדן דעם 

עלנבױגן. די אירָאניע ֿפון "ַא שבת־מָאלצַײט" נָאך די ּתֿפילות 

ליגט מיר נָאך ַאלץ אין זינען. אױֿפן געדעקטן טיש איז געליגן 

ַא קלײן געברָאטן חזירל. מע הָאט געמַאכט ַא לַאנגן "קידוש" 

ֿפַארבײגטן  ַא  מיט  געזעסן  זענען  מיר  און  צלמען  סך  ַא  מיט 

קָאּפ און ֿפַארמַאכטע אױגן. איך װעל קײן מָאל ניט ֿפַארגעסן 

דעם געֿפיל ֿפון ָאנֿפילן דעם בױך און אױסלײדיקן די נשמה.  

נָאך דעם װָאס מיר הָאבן זיך גוט ָאנגעגעסן, דָאס ערשטע 

מָאל נָאך חדשים־לַאנג, װַײל זינט די דַײטשן זענען ַארַײנגעקומען 

איז געװָארן שװער, ֿפַאר יִידן, צו בַאקומען עסנװַארג, זענען 

מיר געגַאנגען זיך װַאשן בַײם טַײך. עס איז געװען ֿפַאר מיר 

יִידיש  אין  אונדז  צו  גערעדט  הָאט  מַאמע  די  ַאז  סורּפריז  ַא 

דעם  ֿפון  ַאנטלױֿפן  מוזן  "מיר  אינהַאלט:  דער  מער  נָאך  און 

און  מיר  ֿפַאר  מעגלעך"!  זַײן  װעט  עס  װָאס  מינוט  די  ָארט, 

מַײן ברודער הָאט זיך עס געקלונגען װי ַא מָאדנער בַאשלוס. 

ַארױסגײן  און  זיכערקײט  אונדז  גיט  װָאס  ּפלַאץ  ַא  ֿפַארלָאזן 

אױף דער אומבקַאנטער װעלט, װָאס איז ֿפַאר אונדז ֿפול מיט 

סּכנות. ֿפַארשטײט זיך, ַאז מיר הָאבן געװָאלט װיסן די סיבה. 

ֿפרַאגע:  ַא  מיט  ענטֿפער  דעם  געגעבן  אונדז  הָאט  מַאמע  די 

"איר װילט בלַײבן יִידן?". ֿפַארשטײט זיך, ַאז זי הָאט געװּוסט 

אונדזער ענטֿפער, ָאבער מיר הָאבן עס און ֿפַארזיכערט און 

דער ענטֿפער איז געװען: "ַאװדאי, יָא". ָאבער מיר הָאבן ניט 

ֿפַארשטַאנען, װָאס דָאס הָאט צו טָאן מיט אונדזער בלַײבן דָא. 

מיט געדולד הָאט די מַאמע אונדז דערקלערט, ַאז די מענטשן 

װעלן אונדז בַאשיצן, ָאבער ניט ַאלס יִידן און אױב מיר װעלן 

זַײן מיט זײ ַא לַאנגע צַײט װעלן מיר דַארֿפן װערן ּפונקט װי 

געטענהט  הָאט  ברודער  מַײן  סובָאטניקעס.  און  קריסטן  זײ: 
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ַאז ער הָאט ניט קײן מורא ֿפון זײער דרוק. ער הָאט בַאװיזן, 

ניט  עס  הָאט  ּפױער,  דעם  בַײ  חדשים  עטלעכע  זַײענדיק  ַאז 

געטענהט,  הָאט  מַאמע  מַײן  אים.  אױף  השּפעה  קײן  געהַאט 

ַא  שיקן  סיטוַאציע.  ֿפַארשײדענע  ַא  גַאנצן  אין  איז  דָאס  ַאז 

קינד צו ַא ּפױער, ּכדי ער זָאל הָאבן װָאס צו עסן און אֿפשר 

ַאֿפילו אים רַאטעװען ֿפון טױט איז ַאנדערש װי צו זען ֿפַאר די 

אױגן ַאז מיר װעלן ביסלעכװײז מוזן װערן קריסטן. מיר הָאבן 

בַאשלָאסן, ַאז מיר מוזן ַאנטלױֿפן ניט געקוקט אױף די סּכנות 

װָאס װַארטן אױף אונדז און װער װײס, אױב מיר װעלן ַארױס 

ֿפון זײ בשלום. 

ניט  געדענק  איך  טעג,  ּפָאר  ַא  נָאך  געבליבן  זענען  מיר 

גענױ װיֿפל, און אין דער צַײט הָאבן זיך מַײן מַאמעס חשדים 

אין  ֿפַאנַאטיש  געװען  זענען  מענטשן  די  ֿפַארװירקלעכט.  זיך 

מַײן  און  מיר  ַאריבערֿפירן  געלעגנהײט  די  און  אמונה  זײער 

ברודער צו זײער גלױבן איז ֿפַאר זײ געװען ַא גרױסע מיצװה. 

נָאך דער ַארבעט װָאס מען הָאט אונדז געגעבן, אין ֿפעלד און 

ַארום די הַײזער, הָאבן מיר בַאקומען סּפעציעלע דָאגמַאטישע 

לעקציעס אין קריסטנטום, װָאס אין ֿפַארגלַײך, איז דער חדר 

ַא  הָאט  מַאמע  מַײן  ּפַארלַאמענט.  ענגלישער  דער  װי  געװען 

ּפָאר מָאל ּפרָאבירט זָאגן, ַאז מיר װילן װַײטער גײן זוכן איר 

מַאן. זי הָאט זײ הערצלעך בַאדַאנקט ֿפַאר זײער װּונדערלעכן 

הכנסת־אורחים, זײער רחמנות אױף מענטשן אין צרות און זי 

װעט אױף אײביק זײ זַײן דַאנקבַאר, אױב זײ װעלן טָאן מיט 

אונדז דעם חסד און װַײזן דעם װעג קײן קַארטילעס.

צו אונדזער ַאנטױשונג הָאט קײנער ניט געװּוסט דעם װעג 

קײן קַארטילעס. נָאך ַא ּפָאר טעג הָאט דער מַאן ֿפון אונדזער 

משּפחה מסּכים געװען אונדז געבן די אינֿפָארמַאציע, ַאז אין 
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ַא טָאג גַאנג ֿפון דַאנען געֿפינט זיך ַא גרױסער דָארף. דָארטן 

װעט מסּתמא זיך געֿפינען עמעצער, װָאס קען דעם װעג קײן 

קַארטילעס. ער הָאט געװיזן מַײן מַאמען די ריכטונג צום דָארף 

און איר געגעבן ַא נָאמען ֿפון ַא מענטשן זי זָאל דָארטן זוכן, 

װַײל ער װעט ַאװדאי װיסן דעם װעג. מיר הָאבן געֿפילט, ַאז 

געגעבן  אונדז  ער  הָאט  דערנָאך  ישועה.  אונדזער  קומט  דָא 

דעם שטָאך, װען מיט דעם ּתירוץ ֿפון דאגה ֿפַאר אונדז, הָאט 

ער געזָאגט: "לױט מַײן מײנונג איז נַאריש ֿפַאר אַײך ַאלעמען  

גײן אױף ַאזַא רַײזע. די בעסטע זַאך איז, ַאז דו זָאלסט גײן 

ַאלײן, לָאז איבער די קינדער דָא, מיר װעלן אױף זײ אױֿפּפַאסן 

און װען דו װעסט געֿפינען דַײן מַאן װעסטו קומען צוריק". מיר 

הָאבן געציטערט װען מיר הָאבן געהערט, ַאז די מַאמע איז 

גלַײך מסּכים געװָארן מיט אים און אים געבענטשט ֿפַאר ַאזַא 

מַאמען,  דער  מיט  געשּפַארט  ניט  זיך  הָאבן  מיר  ּפלַאן.  גוטן 

ָאבער מיר הָאבן ָאנגעהױבן צו װײנען, װַײל מיר זענען געװען 

קעגן דעם ּפלַאן. די מַאמע הָאט אונדז בַארוִיקט און געלױבט, 

ַאז עס װעט נעמען ַא קורצע צַײט און זי װעט בַאלד קומען 

צוריק מיט דעם טַאטן. מיר זענען געװען צעמישט, װַײל מיר 

הָאבן דָאך געװּוסט ַאז דער טַאטע איז טױט און מיר הָאבן 

װידער ָאנגעהױבן װײנען. אײן מערדערישן בליק ֿפון דעם מַאן 

און מיר זענען גלַײך שטיל געװָארן און געלָאזט דער מַאמען 

ענדיקן דעם ענין. די מַאמע הָאט געבעטן און בַאקומען ֿפַאר 

זיך ַא סך ּפרָאדוקטן און זײ געזָאגט, ַאז מָארגן ֿפַאר טָאג װעט 

זי זיך לָאזן אין װעג ַארַײן און הָאט אונדז קלָאגנדיק געשלעּפט 

צו דעם שַײער. װען מיר זענען ַארַײן אין שַײער הָאט זי אונדז 

געבעטן שטילערהײט, אין יִידיש, ַאז מיר זָאלן ָאנהײבן װײנען 

און מַאכן ַא רעש און זי הָאט ָאנגעהױבן שרַײען אױף אונדז 
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אין אוקרַאִיניש: "הערט אױף צו שרַײען! די גוטע מענטשן װילן 

נָאר װָאס איז דָאס בעסטע ֿפַאר אונדז. זײ זענען גערעכט, עס 

װעט זַײן גרינגער און זיכערער ֿפַאר מיר צו גײן ַאלײן. די גוטע 

מענטשן װעלן אַײך ָאּפהיטן ביז איך װעל קומען צוריק מיט 

געהערט  הָאט  גַאסטגעבער  אונדזער  ַאז  זיכער  טַאטן!"  דעם 

און  ַארומגענעמען  אונדז  צוגעגַאנגען,  זי  איז  װָארט.  יעדעס 

שטילערהײט געזָאגט אין יִידיש: "איך װעל אַײך קײן מָאל ניט  

ּפלַאץ". זי הָאט  ֿפַארשָאלטענעם  ַאלײן אין דעם  איבערלָאזן 

אונדז דערקלערט, ַאז אױב זי װָאלט זיך אַײנגעשּפַארט אונדז 

צו נעמען מיט זיך איז איר לעבן געװען בסּכנות. די מענטשן 

הָאבן בַאשלָאסן צו "שיצן אונדזער נשמה" און זײ װעלן ניט 

געדַארֿפט  זײ  הָאט  מַאמע  די  שטערן.  צו  זײ  זַאך  קײן  לָאזן 

ֿפַארזיכערן, ַאז זי װעט גײן ַאלײן. װען מיר זענען געװען זיכער, 

ַאז ַאלע שלָאֿפן שױן, הָאבן מיר גענומען אונדזערע זַאכן, צע־

טײלט דָאס עסן צװישן אונדז און ַארױס אין װעג, ניט װיסנדיק 

אין װעלכער ריכטונג צו גײן.

מַײן טַאטע לעבט ָאבער ער איז קרַאנק

מַײן טַאטע הָאט זיך אױֿפגעװעקט ֿפון זַײן אױֿפגערודערטן און 

מידן שלָאף און הָאט ניט געװּוסט װּו ער איז און װער ער איז. 

ער הָאט ֿפַארלָארן זַײן זּכרון. דער אײנציקער װעג װָאס ער 

הָאט זיך געקענט ֿפַארמעסטן מיט װָאס עס הָאט אים געטרָאֿפן 

עטלעכע שעה צוריק, איז צו ֿפַארגעסן ַאז דָאס הָאט בכלל 

ּפַאסירט. די ביטערע װירקלעכקײט און דער געֿפיל, ַאז ער איז 

געבליבן ַאלײן אין דער װעלט הָאט געשַאֿפן אין זַײן מוח ַא 
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צַײטװַײליקע ַאמנעזיע, װָאס הָאט אים געשטערט צו געדענקען 

דָאס ֿפַארגַאנגענע. נָאך ַא ביסל צַײט הָאט ער ָאנגעהױבן צו 

ֿפַארשטײן, ַאז זַײן לעבן איז בסּכנות און ער דַארף זיך היטן ֿפַאר 

מענטשן. עס הָאט ָאנגעהױבן צו זַײן ֿפינצטער און דָאס הָאט 

אים געגעבן ַא ביסל בטחון. ער הָאט געֿפילט, ַאז ער איז זײער 

הונגעריק. אין דער ֿפינצטער הָאט ער אין די ֿפעלדער געזוכט 

עּפעס צו עסן. ער הָאט געֿפונען ֿפַארשײדענע גרינס און הָאט 

מיט זײ ַאנטשװיגן דעם הונגער. כָאטש ער הָאט ניט געהַאט 

קײן ציל װּוהין צו גײן, הָאט ער ָאבער געֿפונען ַא װעג און 

איז מיט אים געגַאנגען די גַאנצע נַאכט ביז ֿפַארטָאג הָאט ער 

ֿפַארשטַאנען, ַאז ער דַארף זיך בַאהַאלטן. שטילערהײט הָאט 

ער זיך ַארַײנגעגנֿבעט אין ַא שטַאל מיט הײ, זיך צוגעדעקט 

מיט אים און איז בַאלד ַאנטשלָאֿפן געװָארן. 

ֿפָאר טָאג הָאבן די הינט דערשמעקט דעם ריח ֿפון מַײן 

אים  הָאט  דָאס  טיר.  דער  ֿפַאר  צעהַאװקעט  זיך  און  טַאטן 

אױֿפגעװעקט ֿפון זַײן טיֿפן שלָאף. ער הָאט ֿפַארשטַאנען, ַאז 

גרַאבליע,  ַא  הַאנט  אין  געכַאּפט  ער  הָאט  בסּכנות,  איז  ער 

װָאס איז געשטַאנען נעבן דער טיר. ֿפון דעם הַאװקען הָאט 

זיך דער ּפױער אױך אױֿפגעװעקט און איז ַארױסגעגַאנגען זען 

װָאס עס טוט זיך. ער הָאט געעֿפנט די טיר צום שטַאל און 

אײנער ֿפון די גרױסע הינט איז ַארַײנגעלָאֿפן, צעהיצט, גרײט 

ַארַײנזעצן זַײנע צײן אין זַײן קרבן. מַײן טַאטע הָאט אים מכבד 

איז  הונט  דער  גרַאבליע.  דער  מיט  זעץ  גוטן  ַא  מיט  געװען 

דערװַײל  יָאמערנדיק.  און  דערשרָאקענער  ַא  ַאװעקגעלָאֿפן 

הָאבן זיך צונױֿפגעקליבן נָאך עטלעכע מענטשן און זײ זענען 

ַארַײן זען ֿפון װָאס דער הונט איז ַאנטלָאֿפן. זײ הָאבן געֿפונען 

מַײן ֿפָאטער שטײן מיט דער גרַאבליע אין דער הַאנט. װען ער 
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הָאט געזען די ּכעסנדיקע ּפנימער ֿפון דעם ּפױער און זַײנע זין, 

הָאט ער ַאװעקגעװָארֿפן די גרַאבליע, ַארָאּפ אױף די קנִיען, 

ָאנגעהױבן צו װײנען און זיך בעטן אױף זַײן לעבן. 

אױסגעזען  נעבעך  הָאט  טַאטע  דער  ַאז  סֿפק,  קײן  ניטָא 

שרעקלעך. די ּפױערים זענען געשטַאנען ֿפון דער װַײטנס און 

זיך געצלמט. אין זַײן ֿפַארשטעלטן צושטַאנד, יעדערער װָאס 

הָאט אים געזען הָאט אױף אים געהַאט רחמים. ַאֿפילו די װָאס 

אין געװײנטלעכע צַײטן הָאבן געהרגעט יִידן הָאבן אין ַאזַא 

ֿפַאל אים געלָאזט צורו. עס װַײזט אױס ַאז אין ַאלע קולטורן, 

סּפעציעל בַײ ּפשוטע מענטשן, געֿפינט זיך ַא קָאדעקס ניט צו 

טשעּפען קײן קרַאנקע און משוגענע. איך מוז דָא בַאמערקן, 

ַאז די נַאציס זענען ַאן אױסנַאם צו דעם ּכלל, װַײל זײ הָאבן 

געהרגעט ַאֿפילו דַײטשן װָאס זענען געװען ניט מיט ַאלעמען. 

דער ּפױער הָאט געװָאלט אױסֿפָארשן מַײן טַאטן מיט ֿפַאר־

שײדענע ֿפרַאגעס, ָאבער מַײן טַאטע הָאט ניט געװּוסט װָאס 

צו ענטֿפערן. ער הָאט נָאר געמַאכט מיט די ּפלײצעס, געװײנט 

און געבעטן מען זָאל אים ניט הרגענען. דער ּפױער הָאט בַא־

שלָאסן, ַאז מַײן טַאטע איז משוגע און ֿפון רחמים הָאט ער 

אים געגעבן ַא הַאלבן ברױט און בַאֿפױלן ער זָאל ַאװעק ֿפון 

געהערט  און  ברױט  הַאלבן  דעם  געזען  הָאט  ער  װען  ָארט. 

ַאז מען לָאזט אים גײן הָאט ער געקושט די הענט ֿפון יעדן 

אײנעם און איז צו דער גרױסער הנאה ֿפון זײערע בעלי־בּתים 

ַאנטלָאֿפן מיט די הינט לױֿפנדיק און הַאװקענען נָאך אים.

דער  ֿפון  דערװַײטערט  גענוג  זיך  הָאט  טַאטע  דער  װען 

אים,  נָאך  לױֿפן  צו  אױֿפגעהערט  הָאבן  הינט  די  און  ֿפַארם 

הָאט ער זיך ָאּפגעשטעלט מיט זַײנע לעצטע ּכוחות. זַײן טרע־

ֿפונג מיט דעם ּפױער און די הינט הָאט אים זײער דערשרָאקן 
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דער  געװָארן.  גרעסער  נָאך  זענען  מורא  און  בהלה  זַײן  און 

טַאטע הָאט געזען אין ֿפעלד גרױסע סנָאּפעס הײ, איז ער ַאהין 

צוגעגַאנגען זיך ָאּפרוען. ער הָאט אױֿפגעגעסן דָאס ברױט און 

געֿפילט ַאז זַײן ּכוח קומט אים צוריק. מוראדיק מיד, ֿפיזיש און 

גַײסטיק, הָאט ער זיך געֿפרעגט װער ער איז. בילדער ֿפון זַײנע 

קינדער־יָארן הָאבן זיך ֿפַאר אים בַאװיזן. װי ַא קלײן קינד הָאט 

ער ָאנגעהױבן צו װײנען און שרַײען, ַאז ער װיל גײן ַאהײם. 

ָאבער װּו איז זַײן הײם? אין דער זעלבער צַײט הָאבן זיך ֿפַאר 

אים בַאװיזן בילדער ֿפון זַײן יוגנט אין קַארטילעס. ער הָאט 

בַאשלָאסן ַאז זַײן ציל איז צו גײן קײן קַארטילעס, ַאֿפילו ַאז 

ער הָאט ניט װיסנדיק ֿפַאר װָאס.

"לײבַא דָאברי זשיד" (לײבַא איז ַא גוטער יִיד) אױף דעם 

זענען מסּכים געװען ַאלע אוקרַאִינער װָאס הָאבן געקענט מַײן 

טַאטן. די בַארימקײט הָאט ער ֿפַארדינט צוליב ַא סך סיבות: 

אין דער צַײט ֿפון דער ערשטער װעלט־מלחמה, װען ער איז 

נָאך געװען ַא קלײנער יִינגל, איז ער געװָארן ַאן איבערזעצער 

זײ  געװען  איז  אױֿפגַאבעס  זַײנע  ֿפון  אײנע  דַײטשן.  די  ֿפַאר 

עסנװַארג:  געזַאמלט  הָאבן  זײ  װען  ֿפַארמס,  די  צו  בַאגלײטן 

בהמות, שעּפסן, חזירים און קעלבער ֿפַאר דער ַארמײ. מַײן 

און  שײנעם  ַא  זײער  מיט  געװָארן  געבענטשט  איז  טַאטע 

שטַארקן קול, הָאט ער צוגעּפַאסט װערטער צו אוקרַאִינישע 

לידער. זײער אינהַאלט איז געװען, װָאס די דַײטשן זוכן און 

װָאס איז ּכדַאי צו בַאהַאלטן. די דַײטשן הָאבן הנאה געהַאט 

מער.  געבעטן  צַײט  גַאנצע  די  אים  הָאבן  און  זינגען  זַײן  ֿפון 

בזכות זַײן װָארעניש, הָאבן די אוקרַאִינער מצליח געװען צו 

בַאהַאלטן ַא סך ֿפון זײערע בהמות. די ּפױערים זענען אי ּתמיד 

געבליבן דַאנקבַאר ֿפַאר זַײן גֿבורה. ֿפַארשטײט זיך, ּפונקט װי 
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ַאלע מעׂשיות בַײ די ּפױערים, הָאבן זײ ניט קײן ביסל מגזים 

ער  װען  אינטערעסַאנט.  ניט  עס  איז  ַאנדערש  װַײל  געװען, 

איז עלטער געװָארן הָאט ער ָאנגעֿפירט ַא ֿפַארם. ער הָאט 

רַײטן  און  ַאקערן,  בהמות,  בַאהַאנדלען  צו  ַאזו  װי  געװּוסט 

אױף ֿפערד. אין מיסחר איז ער געװען ערלעך,  געהַאלטן דָאס 

װָארט און הָאט זיך מיט ַאלעמען געֿפירט אין ַא גוטן אוֿפן. 

ער הָאט גערעדט אוקרַאִיניש מיט די ריכטיקע אינטָאנַאציעס 

און ֿפָאלקס־װערטלעך און ַא טַאלַאנט צו דערצײלן מעׂשיות 

הָאט ער געהַאט. מיט ַא שײנעם קול און ַא רַײכן רעּפערטוַאר 

ֿפון אוקרַאִינישע לידער הָאט ער ֿפַארװײלט ַאלע װָאס הָאבן 

און  לײענען  געקענט  ער  הָאט  ַאלעמען  נָאך  געהערט.  אים 

אין  ּפױערים  די  בַײ  מעלה  זעלטענע  ַא  אוקרַאִיניש,  שרַײבן 

דעם געגנט. נָאך ַא סיבה ֿפַאר װָאס ער הָאט זיך גוט געֿפירט 

מיט די אוקרַאִינער איז ַאז ער הָאט געקענט מיט זײ טרינקען 

און ניט װערן שיּכור װי לוט. אײגנטלעך, חוץ ֿפון סּפעציעלע 

געלענהײטן, די אײנציקע זַאך װָאס ער הָאט געטרינקען איז 

קידוש־װַײן. כָאטש ער איז געװען ַא צערטלעכער און רוִיקער, 

ַאלע  די  מַאן.  שטַארקער  ַא  געװען  טַאטע  מַײן  איז  ֿפיזיש 

מעלות הָאבן ֿפַאר אים געשַאֿפן ֿפַאר ַא בכבודיקן ּפלַאץ בַײ 

די אוקרַאִינישע שכנים. די העסטע מעלה זַײנע איז געװען ַאז 

ער איז געבליבן ַא ֿפרומער יִיד. די גוײם הָאבן דָאס געװּוסט 

און הָאבן אים מכבד געװען ֿפַאר דעם און ַאמָאל ָאֿפן געזָאגט: 

"עס איז ַא שָאד און ַאזױ װיסט, ַאז ַאזַא גוטער מענטש זָאל 

בלַײבן ַא יִיד". ֿפַארשטײט זיך, ַאז דָאס הָאבן זײ געזָאגט ַאלס 

ַא גרױסער קָאמּפלימענט. 

ּפָאּפו־ ֿפָאטערס  מַײן  צו  צוגעגעבן  הָאט  זַאך  אײן  נָאך   

לערקײט, איז דער ֿפַאקט ַאז ער איז געװען מַארײדעס זון. די 
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בָאבע ֿפרײדע (די אוקרַאִינער הָאבן זי גערוֿפן מַארײדַא) איז 

דער  אין  דָאקטער  ַא  ֿפון  ַאמט  צום  נָאענטסטע  דָאס  געװען 

געלערנט  הָאט  זי  װַאנען  ֿפון  ניט  װײס  איך  געגנט.  גַאנצער 

איז  און  קַארטילעס  אין  געװָארן  געבױרן  ניט  איז  זי  רֿפואה. 

זײדן  מַײן  מיט  הָאבן  חתונה  צו  לַאנד  מערֿבישן  ֿפון  געקומען 

מאיר. איר משּפחה־נָאמען איז געװען רָאטשילד. מַײן בָאבעס 

הײם הָאט ניט אױסגעזען װי ַא קליניק און זי הָאט ניט געהַאט 

קײן שום אינסטרומענטן אױסער ַא גרױסער שװַארצער טַאש, 

װָאס איך הָאב שטענדיק געװָאלט װיסן, װָאס געֿפינט זיך דָארט. 

ָאבער מען הָאט מיר ניט געלָאזט עס ָאנרירן. אין אײנעם ֿפון די 

צימערן איז געשטַאנען ַא שּפינמַאשין, װָאס מַײן זײדע הָאט אױף 

איר געַארבעט. אין דעם זעלבן צימער זענען געװען ַא סך ביכער 

אין ַא ֿפרעמדער שּפרַאך. איך הָאב ליב געהַאט ַארַײנקוקן אין 

די ביכער צו זען בילדער, מָאלערַײ ֿפון  מענטשלעכן גוף, חיות 

און שײנע געװיקסן. די ביכער הָאבן געהערט צו דער בָאבען 

און אױך מַײן ֿפעטער שמואל הָאט זײ גענוצט. די קליניק איז 

געלונגען מַײן בָאבען, װַײל ַא סך מענטשן זענען איר שולדיק 

זײער לעבן און זענען איר געבליבן דַאנקבַאר. 

מַײן טַאטע איז ניט געװען זיכער, װָאס ער הָאט צו טָאן 

אין קַארטילעס און װי ַאזױ מען װעט אים דָארט אױֿפנעמען. 

ָאבער עּפעס הָאט אים געשטוּפט צו יענער ריכטונג. נָאך ַא 

ּפָאר טעג הָאט ער ָאנגעהױבן צו דערקענען די ּפלעצער און 

הָאט זיך דערמָאנט ֿפון זַאכן װָאס הָאבן געשען אין די ערטער. 

צו זַײן מזל, דער ערשטער מענטש װָאס ער הָאט געטרָאֿפן 

נעבן קַארטילעס, ָאדער װי מַײן טַאטע הָאט אים גערוֿפן "דער 

אײבערשטער", איז געװען ַא ּפױער, ַא בַאקַאנטער, װָאס הָאט 

דערמָאנט  ניט  זיך  הָאט  טַאטע  מַײן  טַאטן.  מַײן  געהַאט  ליב 
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ָאנגעהױבן צו  גלַײך  הָאט  און  דערקענט  ניט  ָאדער  אים  אין 

װײנען און בעטן רחמים, װי ער הָאט עס שױן ֿפרִיער געהַאט 

זיך  הָאט  ּפױער  דער  געהָאלֿפן.  אים  הָאט  עס  און  געטָאן 

קײן  טָאן  ניט  אים  װיל  ער  ַאז  טַאטן,  מַײן  װַײזן  צו  בַאמיט 

שלעכטס און ער איז ֿפרַײ צו גײן װען ער װיל. מַײן טַאטנס 

צושטַאנד הָאט זײער געװירקט אױף דעם ּפױער װָאס הָאט 

עטלעכע מָאל אױסגערוֿפן מַײן טַאטנס נָאמען, ָאבער עס הָאט 

גָארניט געהָאלֿפן. דער טַאטע איז ממשיך געװען מיטן בעטן 

זיך ֿפַאר זַײן לעבן. דער ּפױער הָאט בַאשלָאסן, ַאז דער טַאטע 

און  ברירה  ַאנדערע  קײן  געהַאט  ניט  הָאט  ער  משוגע.  איז 

קײן  ניט  אים  טוט  ּפױער  דער  ַאז  זעענדיק  ַאהײם.  געגַאנגען 

דערװַײטנס  ֿפון  נָאכגײן  אים  בַאשלָאסן  ער  הָאט  שלעכטס, 

לַאנגע צַײט  געװַארט ַא  הונט. ער הָאט  חשדימדיקער  װי ַא 

ֿפַארן הױז ביז דעם ּפױערס װַײב איז ַארױסגעקומען און אים 

ַאװעקגעלײגט ַא ביסל עסן און זיך אומגעקערט צו דער שטוב. 

קײן שום װערטלעכער אױסדרוק, װָאלט ניט געהַאט קײן בע־

סערן רעזולטַאט, װי ָאט דער ּפשוטער ַאקט. מַײן טַאטע איז 

עסן,  אױֿפן  ָאנֿפַאלן  ַאנשטָאט  ָאבער  הונגעריק,  זײער  געװען 

הָאט ער ֿפַארשטַאנען אומבַאװּוסטנדיק, ַאז ער דַארף ֿפרִיער 

װַאשן די הענט און מַאכן ַא ברכה. ער הָאט געשעּפט ַא ביסל 

דעם  און  הענט  די  געװַאשן  און  ברונעם  דעם  ֿפון  װַאסער 

ּפנים. ער הָאט בַאמערקט, ַאז ער הָאט ערגעץ ֿפַארלױרן זַײן 

היטל. ער הָאט אױסגעטָאן זַײן מַארינַארקע און ַאזױ געטריקנט 

קָאּפ,  אױֿפן  ַאנידערגעלײגט  זי  דערנָאך,  ּפנים.  און  הענט  די 

עסן.  אױֿפן  ַארױסגעװָארֿפן  זיך  דַאן  און  ברכה  ַא  געמַאכט 

ַא  מַאכן  און  הענט  די  װַאשן  ֿפון  ַאקט  אינסטינקטיװער  דער 

ברכה הָאט אין זַײן מוח דערװעקט ַאסָאציַאציעס און ַא סך 
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זכרונות און בילדער ֿפון ַאמָאל. דָאס ַאלץ הָאט אים צעמישט 

און טרױעריק געמַאכט, ַאז טרערן הָאבן ַאזש ָאנגעֿפילט זַײנע  

אױגן. 

ער הָאט ֿפַארשטַאנען ַאז ער דַארף בַאדַאנקען די מענטשן, 

ַאֿפילו װען ער הָאט נָאך מורא געהַאט ֿפַאר זײ. איז ער צוגע־

גַאנגען שטילערהײט, געקלַאּפט צערטלעך אױף דער טיר און 

איז ַארַײנגעגַאנגען. מיט דער מַארינַארקע נָאך אױֿפן קָאּפ איז 

ער געֿפַאלן אױף די קני, געקושט די הענט ֿפון דער ֿפרױ און 

געקענט  גוט  הָאט  זי  גוטהַארציקײט.  איר  ֿפַאר  בַאדַאנקט  זי 

מַײן טַאטן און איר הַארץ הָאט זיך ָאנגעֿפילט מיט רחמים און 

זי הָאט אױך ָאנגעהױבן צו װײנען און דערמָאנען זַײן נָאמען 

געהערט,  הָאט  ער  װען  לײבַא".  בידנער  לײבַא.  "אורעמער 

צו  ֿפרַײנדלעך  ַאזױ  איז  זי  און  נָאמען  בַײם  אים  רוֿפט  זי  ַאז 

אים, הָאט זי געֿפרעגט ֿפון װַאנען קען זי אים? די ֿפרױ הָאט 

ָאנֿפירונג,  מָאדנער  זַײן  און  ֿפרַאגע  דער  ֿפון  דערשרָאקן,  זיך 

ַארױס־געלָאֿפן און גערוֿפן איר מַאן. מַײן טַאטע הָאט געמײנט, 

ֿפון  ַאנטלָאֿפן  ער  איז  בסדר,  ניט  עּפעס  געטָאן  הָאט  ער  ַאז 

ער  ַאז  געבעטן,  און  נָאכגעלָאֿפן  אים  הָאט  ּפױער  דער  הױז. 

זָאל בלַײבן שטײן און װַארטן, ער זָאל ניט מורא הָאבן, ַאז 

ַאלץ װעט זַײן אין ָארדענונג. װי עס איז הָאבן דעם ּפױערס 

װערטער געװירקט אױף אים. צו מיד געװען װַײטער צו לױֿפן, 

שטײט  ּפױער  דער  װי  געזען  און  ָאּפגעשטעלט  זיך  ער  הָאט 

נָאענט צו אים. מיט ַא מָאל איז אים ֿפינצטער געװָארן און ער 

הָאט געחלשט.
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טערָאר ֿפון מענטשן און חיות

צו די אוקרַאִינער און די דַײטשן װָאס יָאגן אונדז, הָאבן מיר 

מַאמע  די  סובָאטניקעס.  די  רשימה  דער  צו  צוגעגעבן  איצט 

הָאט בַאשלָאסן, ַאז אױב זײ װעלן אונדז נָאכיָאגן, װעלן זײ 

געװיס ניט זוכן אין דער ריכטונג ֿפון רַאטנָא, דערֿפַאר הָאט 

זי דװקא גענומען די ריכטונג. דער ציל איז געװען ַאנטלױֿפן 

װי װַײט מען קען ֿפון די סובָאטניקעס אין דער צַײט ֿפון דער 

נַאכט, װָאס הָאט אונדז נָאך געבליבן. די נַאכט און דער װַאלד 

זענען געװען אונדזערע בַאשיצערס. מיר זענען געלָאֿפן מיטן 

װעג מיט ַאלע ּכוחות און געװען ֿפָארזיכטיק אים ניט ֿפַארלױרן 

ביז דעם ֿפרימָארגן. 

דער ֿפרימָארגן, זומער אין װַאלד, איז ַאן אױסערגעװײנלעכע 

צַײט, װען די ערשטע ליכט הײבט ָאן צו ֿפַארבן דעם הימל און 

דער נעּפל הײבט זיך ָאן אױֿפהײבן ֿפון דער ערד. די ֿפײגעלעך 

נעמען אױף דעם נַײעם טָאג מיט זײער סּפעציעלן ּפישטשען, 

װי ַא װירטוָאז װָאס געֿפינט זיך אין זײערע קול־סטרונעס. דער 

ריטוַאל הײבט זיך ָאן מיט סָאליסטן און ּפרימַאדָאנעס. דָאס 

זענען די ערשטע װָאס בַאקומען די געלעגנהײט צו בַאװַײזן 

זײער קונסט. נָאך דעם קומען צו די ַאנדערע מיטגלידער ֿפון 

דעם כָאר. דָאס איז ַא קָאנצערט װָאס קײן בעסערס געֿפינט 

זיך ניט אױף דער װעלט. אין ֿפַארגלַײך צו זײ, קען מען דעם 

מענטשלעכן קול בַארעכענען װי ַא גוטער נָאכמַאך ָאבער ניט 

מער. װען די זון קומט ַארױס, הערן אױף די ֿפײגעלעך צו זינגען 

װי ַא כָאר און יעדער ֿפײגל ּפישטשעט ֿפַאר זיך ַאלײן. צום 

בַאדױערן, זענען מיר ניט געװען ַא געטרַײער קהל, װָאס הָאט 

געהַאט די געדולד און זיך געקענט דערלױבן די ּפריװילעגיע 
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צו הערן די ֿפײגעלעך. צום אמת געזָאגט, די דרַײ יָאר, װָאס 

איך בין געװען אין װַאלד, בין איך מקנא געװען די ֿפײגעלעך 

דער  דורך  געװען  מקנא  זײ  הָאב  איך  ֿפרַײהײט.  זײער  ֿפַאר 

װַארעמער צַײט ֿפון ֿפרילינג און זומער, װען זײ הָאבן געזונגען 

און דורך דער קַאלטער צַײט ֿפון הַארֿבסט און װינטער װען 

זײ זענען זיך צעֿפלױגן צו װַארעמע לענדער. די געֿפערלעכע 

שטילקײט ֿפון דעם סטרַאשענדיקן, קַאלטן װינטער אין װַאלד 

װעל איך קײן מָאל ניט ֿפַארגעסן.

ֿפָאר טָאג זענען מיר נָאך ַאלץ געװען אין װַאלד, ָאבער 

ַארַײנגײן  און  װעג  דעם  ֿפַארלָאזן  צו  בַאשלָאסן  הָאבן  מיר 

זענען  מיר  װען  ָאּפרוען.  ביסל  ַא  זיך  ּכדי  װַאלד  אין  טיֿפער 

װַײט  ניט  קולות  סטרַאשענדיקע  געהערט  מיר  הָאבן  געלעגן 

ֿפון אונדז. די קולות זענען געװען אין גַאנצן ַאנדערש ֿפון ֿפײגע־

לעך ּפישטשען. דָאס איז געװען דָאס בילן און װָארטשען ֿפון 

חיות. ַאֿפילו ַאז מיר זענען געװען מיד, הָאבן מיר ניט געקענט 

שלָאֿפן און מיר הָאבן בַאשלָאסן, זײער ֿפָארזיכטיק, צו ֿפָארשן 

די סיבה ֿפון דעם רעש.

װָאס מיר הָאבן דערזען איז געװען אײנע ֿפון די שרעק־

יעדן  ֿפַארֿפרױרן  הָאט  עס  לעבן.  מַײן  אין  סצענעס  לעכסטע 

די  צַײט  לַאנגע  ַא  געבליבן  איז  און  קערּפער  מַײן  ֿפון  אֿבר 

סיבה ֿפון מַײנע װיסטע חלומות, װָאס איך הָאב ֿפון זײ געליטן. 

עס זענען געװען ַארום צען װעלף, מיט זײער קלײנװַארג, װָאס 

קערּפערס ֿפון  ֿפַארנומען מיט דעם צערַײסן די  זענען געװען 

דערמָארדעטע יִידן, װָאס די אוקרַאִינער הָאבן איבערגעלָאזט 

די  איבער  געקעמֿפט  זיך  צװישן  הָאבן  װעלף  די  װַאלד.  אין 

קערּפער, געריסן די מלבושים און בַאװיזן די צײן ֿפַארֿפלעקטע 

מיט בלוט. מיר הָאבן נָאר געקוקוט ַא ּפָאר סעקונדעס, ָאבער 
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זּכרון.  מַײן  אין  װַאך  שטענדיק  איז  בילד  שרעקלעכע  דָאס 

ַאֿפילו ַאז די װעלף זענען געװען זײער ֿפַארנומען, הָאבן מיר 

זײער ֿפָארזיכטיק זיך צוריקגעקערט צו דעם װעג און ַאװעק 

ֿפון דעם גיהנום צו װעלכן מיר זענען געװען עדות. 

ֿפון  ַאנטלױֿפן  אין  ַארַײנגעצױגן  ַאזױ  געװען  זענען  מיר 

ֿפַארשָאלטענעם ָארט, ַאז מיר הָאבן ניט געהערט און  דעם 

ַאלטער  דער  ֿפערד־און־װָאגן.  זַײן  מיט  מענטש  ַא  געזען  ניט 

ּפונקט  איבעררַאשט  געװָארן  איז  װָאגן  דעם  אין  מענטש 

איז  ער  װען  אים,  ַאנטקעגן  לױֿפן  אונדז  געֿפינען  צו  מיר  װי 

מַאמעס  דער  צו  דַאנק  ַא  װעג.  שלענגנדיקן  ֿפון  ָאנגעקומען 

װערן.  צעטרָאטן  ֿפון  גערַאטװעט  אונדז  זי  הָאט  ֿפלינקײט, 

דער מענטש איז געשטַאנען, אונדז געבענטשט מיט עטלעכע 

זַאֿפטיקע קללות, װָאס ַא מַאטרָאס װָאלט זיך ֿפַארשעמט, און 

אױף אונדז געסטרַאשעט מיט דער בַײטש. זַײנע קללות און 

געשרײען הָאבן אונדז ניט דערשרָאקן, װַײל װי נָאר ער איז 

ַארָאּפגעקרָאכן ֿפון דעם װָאגן, איז ער ניט געװען קײן סּכנה 

צו קײנעם ניט, נָאר צו זיך ַאלײן. איך הָאב זיך ניט געקענט 

(װעלף).  "װָאלקי"  ַאױסגעשריגן  הָאב  איך  און  אַײנהַאלטן 

דער מענטש איז בלַאס געװָארן און זיך ַארומגעקוקט װּו די 

װעלף זענען. די מַאמע הָאט אים דערצײלט װָאס מיר הָאבן 

ֿפרִיער געזען אין װַאלד. דער מַאן הָאט ָאנגעהױבן צו לַאכן 

דערשטיקט  גײט  ער  ַאז  געמײנט  הָאבן  מיר  ַאז  הוסטן  און 

"די  געזָאגט:  ער  הָאט  בַארוִיקט  זיך  הָאט  ער  װען  װערן. 

װעלף טוען ַא װיכטיקע ַארבעט, זײ רײניקן דעם װַאלד ֿפון 

די ֿפַארשטונקענע יִידן". ער הָאט אונדז דערצײלט, ַאז צוריק 

מיט ַא ּפָאר טעג הָאבן זַײנע גוטע ֿפרַײנד געכַאּפט יִידן װָאס 

הָאבן זיך בַאהַאלטן אין װַאלד און זײ איבערגעגעבן צו די 
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װָאס  די  ֿפעלדער.  די  ֿפון  געגנֿבעט  הָאבן  זײ  װַײל  דַײטשן, 

הָאבן זיך ַאנטקעגנגעשטעלט הָאט מען געהרגעט און געלָאזט 

ליגן אין װַאלד. "איצט װעט דער װַאלד ניט שטינקען", הָאט 

ער געזָאגט און צוגעגעבן מיט ַא שמײכל, ַאז די יִידן װײסן ניט 

װי ַאזױ צו גנֿבענען עסנװַארג. זײ הָאבן איבערגעלָאזט סימנים 

ביז דעם ָארט װּו זײ הָאבן זיך בַאהַאלטן. זײ זענען שולדיק 

ַאז מען הָאט זײ געֿפונען. די מַאמע הָאט גלַײך געװּוסט, ַאז 

דָאס איז געװען די גרוּפע װָאס מיר הָאבן ֿפרִיער בַאגעגנט. 

אין דער אמתן איז זי געװען גערעכט, װען זי הָאט ֿפָארגעזען 

ַאז דָאס װעט זַײן זײער סוף.

איצט הָאט אים אינטערעסירט, װער מיר זענען און זַײן 

ערשטע ֿפרַאגע איז געװען: "זענט איר ֿפון די זעלבע ֿפַארדָאר־

בענע יִידן?" מַײן מַאמע הָאט זיך גיך געצלמט, מיר הָאבן גלַײך 

געטָאן דָאס זעלבע. מיר הָאבן שױן געהַאט ַא גוטע דערֿפַארונג 

אין זיך ֿפירן ַאזױ. װי עס דַארף צו זַײן אין ַאזַא צושטַאנד, הָאט 

מַײן מַאמע אים בַאֿפַאלן "װי קענסטו אונדז ַאזױ בַאלײדיקן?" 

און אין דעם זעלבן ָאטעם הָאט זי אים גלַײך געֿפרעגט "ביסט 

דו ַא סובָאטניק?" איצט הָאט ער זיך געצלמט, געשָאלטן, גע־

שריגן און ָאּפגעזָאגט ֿפון ַאזַא װילדער שולד. איצט ַאז דער 

חשבון איז געװָארן ֿפַארמַאכט, הָאט מען געקענט װַײטער גײן 

מיטן שמועס. מַײן מַאמע הָאט ָאנגעהױבן מיט ַא מעׂשה ֿפון 

אימה װָאס װעט בלַײבן אין זַײן זּכרון ֿפַאר די עטלעכע יָאר, 

װָאס ער הָאט נָאך צו לעבן. זי הָאט ָאנגעהױבן און געזָאגט: 

"מיר זענען סובָאטניקעס". דָא הָאט דער ַאלטער ָאנגעהױבן 

זַײן שּפיל מיט דעם צלמען, שעלטן, שרַײען און שּפַײען, ָאבער 

ער הָאט זיך בַארוִיקט װען מַײן מַאמע הָאט אים געזָאגט ַאז, 

מיר הָאבן אױסגעֿפונען דעם ביטערן טעות אין דעם װעג ֿפון 
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די סובָאטניקעס, און מיר הָאבן בַאשלָאסן צו ַאנטלױֿפן ּכדי 

צו װערן ּפרַאװָאסלַאװנע. זי הָאט נָאך בַאשריבן ֿפַארשײדענע 

מינהגים ֿפון די סובָאטניקעס, חלק אױסגעטרַאכטע און חלק 

װָאס מיר הָאבן געלערנט אין דער קורצער צַײט. ּכדי צוזַא־

מענבינדן די גַאנצע מעׂשה הָאט זי דערצײלט ַאז איר מַאן איז 

ַאנטלָאֿפן עטלעכע מָאנַאטן צוריק און װַארטן אױף אונדז אין 

מיר  און  טרעֿפן  צו  דָארט  זיך  איז  ציל  אונדזער  קַארטילעס. 

דעם  װַײזן  אונדז  קען  ער  אױב  דַאנקבַאר,  אײביק  זַײן  װעלן 

װעג. דער מַאן הָאט ַארױסגעװיזן מיטגעֿפיל ֿפַאר אונדז און ער 

הָאט גלַײך געזָאגט, װָאס מיר הָאבן געװּוסט, ַאז מיר גײען אין 

דער ריכטונג ֿפון רַאטנָא און קַארטילעס איז די ריכטונג ֿפון 

זעלבסט־ֿפַארשטענדלעכע  צוליב  געקומען.  זענען  מיר  װַאנען 

סיבות, הָאט מַײן מַאמע אים דערקלערט, ַאז מיר קענען ניט 

גײן אין דער ריכטונג, װַײל מיר הָאבן מורא ַאז די סובָאטני־

קעס לױֿפן אונדז נָאך און אױך דער ענין ֿפון די װעלף װעלכע 

געֿפינען זיך אין יענער זַײט. דער מַאן הָאט געטרַאכט ַא ביסל 

און דַאן דערצײלט זַײן חכמת־חײם: "אין לעבן טָאר מען זיך 

ניט אַײלן. װָאס איך דַארף טָאן אױף יענער זַײט, קען װַארטן 

אױף ַאן ַאנדערן טָאג, װען די װעלף װעלן ניט זַײן אין ַאזַא 

טירוף ֿפון עסן מענטשן־ֿפלײש". מַײן מַאמע הָאט אים שטַארק 

געלױבט ֿפַאר זַײן חכמה און ֿפעִיקײט צו טױשן זַײנע ּפלענער. 

ער הָאט ַארומגעדרײט דעם װָאגן און אונדז געזָאגט ַארױֿפגײן. 

"איך גײ מקײם זַײן ַא מיצװה און ֿפון מַײן גוטן הַארצן װעל 

איך אַײך העלֿפן מיט אַײער ציל. איך װעל אַײך ברענגען צו 

מיר אין דָארף", הָאט ער דערקלערט מיט גרױס שטָאלץ.

ָאּפצונַארן ַא נַארישן ַאלטן מַאן, ַאז ער גלײבט אונדזערע 

מעׂשיות איז געװען ַא גרינגע אױֿפגַאבע, ָאבער ַארַײנֿפַאלן אין 
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דָארף מיט די זעלבע מעׂשיות און ַארױסגײן בשלום איז שױן 

עּפעס ַאנדערש. עס װעט ניט נעמען לַאנג ביז זײ װעלן אונדז 

דעמַאסקירן און אונדז צוגעבן צו דער קרבנות־רשימה ֿפון די 

ירא־שמימדיקע קריסטן, װי דער ַאלטער הָאט זײ גערוֿפן, װָאס 

זײ זענען שױן ֿפַארַאנטװָארטלעך. די מַאמע הָאט גלַײך געזען 

די סּכנה און הָאט ָאנגעהױבן צו ַארבעטן. ערשטנס הָאט זי אים 

ברוחֿב־ צוגעגעבן  און  ברַײטהַארציקײט  זַײן  ֿפַאר  בַאדַאנקט 

יד, ַאז װען עס װעט קומען דער יום־הדין װעט מען ֿפַאר אים 

ָאּפהיטן ַא ּפלַאץ צוזַאמען מיט ַאלע צדיקים. אין דער זעלבער 

זַײן  נעמען צו  ניט  אונדז  זָאל  ער  געבעטן,  אים  זי  הָאט  צַײט 

דָארף, װַײל די סובָאטניקעס װעלן געװיס הערן ֿפון דעם און 

װעלן אונדז קומען הרגענען. דער מַאן איז אין ּכעס געװָארן אױף 

מַײן מַאמען ֿפַאר דעם װָאס זי מײנט, ַאז עמעצער אין דָארף 

װעט דערצײלן די סובָאטניקעס װעגן אונדז און, ֿפַארשטײט זיך, 

צוגעגעבן ַאז אין זַײן דָארף געֿפינען זיך נָאר ברײטהַארציקע 

איז  מַאמע  די  קריסטן.  ּפרַאװָאסלַאװנע  ירא־שמימדיקע  און 

מסּכים געװען מיט זַײן טענה און ער ַאלײן איז ַא בַאװַײז ַאז ער 

שטַאמט ֿפון ַא דָארף ֿפון קדושים, ָאבער בכדי צו זַײן זיכער, 

סובָאטניקעס  די  אױב  װַײל  דָארף.  אין  ֿפָארן  ניט  בעסער  איז 

אונדזערע  ֿפַארלירן  נָאר  ניט  מיר  װעלן  געֿפינען,  אונדז  װעלן 

קומט  עס  װָאס  ּכֿבוד  דעם  ֿפַארלירן  װעט  ער  ָאבער  נשמות 

דָארף  דעם  אױסער  נעמען  אונדז  װעט  ער  אױב  ָאבער,  אים. 

און ַארָאּפלָאזן אין ַא ֿפַארלָאזטן ּפלַאץ און אונדז װַײזן דעם 

װעג קײן קַארטילעס, װעט אים גָאט בַאצָאלן ֿפַאר זַײן טירחה. 

ער הָאט געטרַאכט, װָאס ֿפַאר אונדז הָאט אױסגעזען ַא לַאנגע 

צַײט, און הָאט אױסגעשריגן "טשָארט װָאזמי" (דער טַײװל זָאל 

עס נעמען) און הָאט געגעבן דעם ֿפערד ַא שמַײס מיטן בַײטש.
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מיר זענען בַאלד געקומען צו דעם דָארף. װען דער ַאל־

מַאמע  מַײן  הָאט  ֿפערד,  די  ֿפַארּפַאמעלעכט  ניט  הָאט  טער 

אים בַאדַאנקט ֿפַאר זַײן חכמה און גוטהַארציקײט. ער הָאט  

שמַײסן.  ּפָאר  ַא  נָאך  ֿפערד  דעם  געבנדיק  געענטֿפערט  איר 

אױֿפן װעג הָאבן מיר געזען דעם ֿפַארם װּו מַײן ברודער איז 

געװען. מיר הָאבן מורא געהַאט, ַאז דער בעל־עגלה װעט זיך 

ַאװעקשטעלן רעדן מיט עמעצן און דער זָאל אונדז דערקענען. 

ָאבער צו זַײן זכות מוז איך זָאגן, ַאז ער הָאט זיך געהַאלטן 

מיט זַײן ציל. נָאך ַא ביסל צַײט ֿפון טרײסלען בײנער, הָאט 

ער זיך ַאװעקגעשטעלט און געזָאגט "ביז דָא" און צוגעגעבן, 

אַײנגעשטַאנען  ניט  זענען  מיר  װָאס  אים,  ֿפַארדריסט  עס  ַאז 

בַײ אים, הנאה צו הָאבן ֿפון זַײן הכנסת־אורחים. מַײן מַאמע 

הָאט אים ָאנגעשטָאּפט מיט ַאזױ ֿפיל קָאמּפלימענטן, ַאז דער 

ַאלטער מַאן הָאט געשַײנט ֿפון נחת און זי הָאט אים צוגעזָאגט, 

ַאז זי װעט קומען אים בַאזוכן מיט איר מַאן.

דער װעג איז שױן געװען בַאקַאנט דער מַאמען ֿפון אירע 

בַאזוכן מַײן ברודער. מיר זענען געװָארן מיד ֿפון ַאלץ װָאס 

איז ֿפָארגעקומען מיט אונדז דעם טָאג און מיר הָאבן געזוכט 

ַא ּפלַאץ זיך צו בַאהַאלטן און ָאּפרוען, װַײל דער בעל־עגלה 

ער  כָאטש  ָארט.  ָאֿפענעם  ַאן  אין  ַארָאּפגעלָאזט  אונדז  הָאט 

הָאט אונדז ַא סך געהָאלֿפן, זענען מיר געװען צוֿפרידן ּפטור 

װערן ֿפון דעם ַאלטן און אױֿפהערן צו שּפילן די רָאלע און 

װערן צוריק װָאס מיר זענען. זַײן געלעכטער איבערן ביטערן 

גורל ֿפון די יִידן, װָאס די טַײערע נשמות און "ירא־שמימדיקע" 

ניט   אים  הָאט  דַײטשן,  די  ַאװעקגעגעבן  און  געכַאּפט  הָאבן 

ּפונקט דערנענטערט צו אונדז... 

װידער זענען מיר געװען ַאלײן. ֿפון דער װַײטס, אין ֿפעלד, 
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הָאבן מיר געזען סקירדעס ֿפון הײ און מיר זענען גלַײך געגַאנ־

גען צו זײ. מיר הָאבן אױך געזען ַא װַאלד, ָאבער ַא סך װַײטער. 

װען מיר הָאבן זיך בַאזעצט בַאקװעם, הָאט די מַאמע אונדז 

געגעבן צו עסן. כָאטש איך בין געװען זײער מיד, הָאב איך גע־

מוזט ֿפרעגן מַײן מַאמען ַא ֿפרַאגע װָאס הָאט מיך געמוטשעט: 

"װי ַאזױ איז עס, ַאז איך הָאב דיר געהערט רעדן ֿפון דעם טַאטן 

ַאזױ װי ער לעבט, ָאבער מיר װײסן דָאך ַאז ער איז דערהרגעט 

געװָארן אין דער ַאקציע"? "איך הָאב געהַאט ַא חלום", הָאט 

די מַאמע געענטֿפערט. מיט גרױס געדולד און הנאה ֿפון יעדן 

װָארט הָאט זי אונדז דערצײלט דעם אינהַאלט ֿפון דעם חלום, 

סובָאטניקעס.  די  בַײ  נַאכט  ערשטע  די  געהַאט  הָאט  זי  װָאס 

ֿפרײלעכער  ַא  ֿפַאר  ֿפַארזַאמלט  זיך  הָאט  משּפחה  גַאנצע  די 

ָאנטײלנעמען  איר  אין  געװָאלט  ניט  הָאט  מַאמע  די  ׂשימחה. 

און איז געזעסן אױף ַא, זַײט ֿפַארטרױערט. בָאבע ֿפרומע איז 

צוגעגַאנגען צו איר און געֿפרעגט: "מַײן טָאכטער, ֿפַאר װָאס 

ביסטו ַאזױ טרױעריק?" די מַאמע איז אין ּכעס געװָארן אױף 

דער ֿפרַאגע און געענטֿפערט "װי קען איך זַײן ֿפרײלעך ַאז מַײן 

מרדכי־לײב איז ניטָא?" אױף דעם הָאט די בָאבע געענטֿפערט: 

"ֿפַארשטײט זיך ַאז ער איז ניטָא, װַײל ער לעבט!" מיט די יָארן 

הָאבן זיך מער ּפרטים  צוגעגעבן צו יענעם חלום. דער זין ֿפון 

דעם חלום איז, ַאז די טױטע זענען געקומען זָאגן מַײן מַאמען, 

ַאז מַײן טַאטע לעבט. אין יענע יָארן הָאב איך ניט ֿפַארשטַא־

מַאמעס  מַײן  זען  צו  ָאבער  חלומות,  ֿפון  אינהַאלט  דעם  נען 

ֿפרײלעכן ּפנים, װען זי הָאט עס אונדז דערצײלט, הָאט אונדז 

ַארומגעכַאּפט  זיך  הָאבן  מיר  און  ֿפרײלעך  געמַאכט  ַאלעמען 

ֿפון  הַארץ  ֿפולן  ַא  מיט  גליק.  ֿפון  געװײנט  און  געדריקט  און 

הָאֿפענונג זענען מיר בַאלד ַאנטשלָאֿפן געװָארן.
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מַײן טַאטנס זּכרון קומט צוריק

דָאס  און  טעג,  עטלעכע  ֿפַארשלָאֿפן  געװען  איז  טַאטע  מַײן 

װּונדערֿבַארע ּפָארֿפָאלק הָאט אים ָאּפגעהיט. ֿפון צַײט צו צַײט 

הָאט ער זיך אױֿפגעװעקט, און דעמָאלט הָאט ער בַאקומען 

ער  הָאט  אױגן  די  אין  טרערן  מיט  טרינקען.  און  עסן  עּפעס 

זײ בַאדַאנקט און װידער ֿפַארחלשט געװָארן. מיר הָאבן קײן 

דעם  ֿפון  דערקלערונג  מעדיצינישע  קײן  בַאקומען  ניט  מָאל 

ַא  ֿפרַײנד,  ַא  מַײנער  שּפעטער  יָארן  סך  ַא  ָאבער  ֿפענָאמען, 

ּפסיכיַאטער, הָאט געטענהט, ַאז דָאס איז געװען מַײן טַאטנס 

װעג צו בַאהַאנדלען זַײן טרױער, װָאס ער הָאט ֿפַארלָארן ַאלע 

ליבסטע. אײן מָאל הָאט ער אױֿפגעמַאכט די אױגן, קײנער איז 

ניט געזעסן נעבן אים, איז ער אױֿפגעשטַאנען און  ָאנגעטָאן 

זַײנע מלבושים, װָאס די ֿפרױ הָאט געהַאט געװַאשן, און איז 

ַארױס אין דרױסן. ער הָאט געֿפונען דָאס ּפָארֿפָאלק ַארבעטן 

אין ֿפעלד. מיט טרערן אין די אױגן הָאט ער זײ בַאדַאנקט און 

איז צוגעגַאנגען צו דער ַארבעט. צום סוף ֿפון ַארבעטס־טָאג 

איז ער געקומען מיט זײ ַאהײם צו עסן ָאװנטברױט. װען ער 

הָאט ניט געװָאלט עסן דָאס ֿפלײש, הָאט ער זײ דערקלערט 

ַאז ער איז ַא יִיד. זײ הָאבן געלַאכט ֿפון זַײן, איבעררַאשנדיקע 

שױן  עס  הָאבן  זײ  ַאז  געזָאגט,  אים  הָאבן  און  בַאמערקונג 

דער  װעגן  דערצײלט  זײ  טַאטע  מַײן  הָאט  איצט  געװּוססט. 

צו  געװען  מצליח  ער  איז  ַאזױ  װי  און  רַאטנָא  אין  ַאקציע 

משוגע,  איז  ער  ַאז  ניט  אים  זָאלן  זײ  געבעטן  און  ַאנטלױֿפן 

װַײל ער הָאט באמת ֿפַארגעסן זַײן זּכרון און ניט געװּוסט װער 

ער איז. 
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זַײן  װעגן  דערצײלט  אים  זײ  הָאבן  געדולד  גרױס  מיט 

זיך.  קענען  זײ  װַאנען  ֿפון  און  משּפחה  זַײן  ֿפַארגַאנגענהײט, 

דָאס גַאנצע בילד ֿפון זַײן ֿפַארגַאנגענהײט איז נָאך ניט געװען 

זַײן  אױֿפװעקן  ָאנגעהױבן  הָאט  עס  ָאבער  קלָאר,  גַאנצן  אין 

זּכרון. צום סוף ֿפון זײערע װערטער, הָאט ער געֿפילט, ַאז ער 

בַאקומט צוריק זַײן אײגענע ביָאגרַאֿפיע. ער הָאט זײ הערצלעך 

בַאדַאנקט און זײ געלָאזט װיסן, ַאז ער גײט קײן קַארטילעס, 

װַײל דָארט געֿפינט זיך דָאס שליסל צו זַײן אידענטיטעט. זײ 

הָאבן אים גערַאטן ניט צו גײן ַאהין, װַײל ער איז נָאך שװַאך 

און עס איז שעדלעך ֿפַאר אים דָארט צו זַײן. די דַײטשן הָאבן 

מען  ַאז  זיך  ֿפַארשטײט  און  דָארף  גַאנצע  דָאס  ֿפַארברענט 

די  ַאז  טרעֿפן,  קָאן  עס  יִידן.  די  דעם  אין  בַאשולדיקט  הָאט 

קַארטילעסער קָאנען אין אים נקמה זַײן. זַײן װילן צו גײן צו 

קַארטילעס איז געװען שטַארקער ֿפון די סּכנות. דער ּפױער 

זײ  און  קָאלדרעלע  קלײן  ַא  און  היטל  ַא  געגעבן  אים  הָאט 

שעה  עטלעכע  װַארעמקײט.  גרױס  מיט  צעשײדט  זיך  הָאבן 

שּפעטער, אין מיטן נַאכט, איז ער געשטַאנען אױף דעם ַאש 

בעת  געװײנט.  און  שטוב  אונדזער  געװען  ַאמָאל  איז  װָאס 

די  ֿפַארשטַאנען  מוח  זַײן  הָאט  געגָאסן  זיך  הָאבן  טרערן  די 

הָאט  ער  כָאטש  לעבן.  זַײן  בַאֿפַאלן  הָאט  װָאס  טרַאגעדיע, 

זיך דערמָאנט, ַאז מיר זענען ניט געװען אין רַאטנָא אין דער 

מיר  ַאז  געקלערט,  הָאט  ער  ָאבער  ַאקציע,  דער  ֿפון  צַײט 

הָאבן ניט געקענט ַאנטלױֿפן ֿפון די מערדערישע הענט ֿפון די 

אוקרַאִינער. דערֿפַאר הָאט ער בַאשלָאסן ניט גײן צוריק קײן 

רַאטנָא אונדז זוכן. 

אױף צו להכעיס דער סּכנה, הָאט מַײן טַאטע בַאשלָאסן 

יעדער  דָארף.  ֿפונעם  רעשט  די  בַאטרַאכטן  און  אױֿפשטײן 
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געלעגן  איז  װָאס  הײם,  יִידישער  ַא  ֿפון  ּפלַאץ  בַאקַאנטער 

הַארצן.  אין  געהַאקט  װידער  אים  הָאט  ַאש,  מיט  בַאדעקט 

ּכמעט צו דעם ֿפרימָארגן איז ער געקומען צו זַײנע עלטערנס 

הױז, אױף דער צװיטער זַײט ֿפון דָארף. ֿפַארטיֿפט אין זַײנע 

מיר  װען  צַײט,  דער  אין  דערמָאנט  זיך  ער  הָאט  געדַאנקען, 

און  קוקורוזעס  די  ֿפון  ֿפעלד  דעם  אין  בַאהַאלטן  זיך  הָאבן 

הױז.  ֿפַארברענט דָאס  און  גערױבט  הָאבן  שכנים"  די "גוטע 

טַאטע  מַײן  נָאמען.  טַאטנס  מַײן  אױסגעשריגן  הָאט  עמעצער 

הָאט דערקענט ַא מַאן װָאס מען הָאט אים גערוֿפן "שעסטָאק", 

װַײל עס איז בַײ אים ָאנגעװַאקסן, אױף אײן הַאנט, עּפעס װָאס 

שעסטָאק  הָאט  ּפלוצעם  ֿפינגער.  ַא  נָאך  װי  אױסגעזען  הָאט 

דער  אױף  ַאװעקגעלײגט  אים  און  טַאטן  מַײן  געטָאן  זעץ  ַא 

ערד. כָאטש מַײן טַאטע איז געװָארן ֿפַארדולט ֿפון דעם זעץ 

הָאט ער געװּוסט ַאז דָא גײט אין זַײן לעבן. ליגנדיק אױף דער 

געבליבן  איז  װָאס  הָאלץ  שטיק  ַא  דערֿפילט  ער  הָאט  ערד, 

ֿפון דעם ֿפַײער און װען דער שעסטָאק הָאט זיך אַײנגעבױגן 

אים צו דערשטיקן, הָאט מַײן טַאטע אים מכבד געװען מיט 

ַא שטַארקן זעץ אין קָאּפ און ער איז, מיט ַא שװערן קרעכץ, 

געֿפַאלן אױף מַײן טַאטן. עס איז געװען דעם שעסטָאקס מזל, 

װָאס ער הָאט זיך ניט גערירט, װַײל דען װָאלט מַײן טַאטע 

אים דערהרגעט. יָארן שּפעטער הָאבן מיר זיך  דערװּוסט, ַאז 

דער שעסטָאק איז געבליבן לעבן נָאך דער מּכה.

ֿפַארטָאג איז מַײן טַאטע ַאנטלָאֿפן ֿפון קַארטילעס. איצט, 

און  געֿפילט  טיף  ער  הָאט  צוריקגעקומען,  איז  זּכרון  זַײן  ַאז 

ֿפַארלָארן  הָאט  ער  און  סיטוַאציע  שװערע  זַײן  ֿפַארשטַאנען 

דעם חשק צו לעבן און ניט מורא געהַאט ֿפַארן טױט. ֿפון דעסט 

װעגן איז אים געבליבן דעם קיום חוש. ער הָאט ָאנגעהױבן צו 
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בַאזוכן די ּפױערים, װָאס ער הָאט געקענט. חלק ֿפון זײ הָאבן 

געװען  זענען  ַאנדערע  הענט,  ָאֿפענע  מיט  אױֿפגענומען  אים 

צוֿפרידן אים צו זען, ָאבער, ֿפַאר זײער אײגענער זיכערקײט, 

געװען  זענען  עס  ַאװעקגײן.  גיך  זָאל  ער  ַאז  געװָאלט  הָאבן 

אים  און  ֿפַײנטשַאֿפט  מיט  געֿפירט  זיך  הָאבן  װָאס  ַאזעלכע, 

צוגעזָאגט, ַאז דָאס קומענדיקע מָאל װען זײ װעלן זיך טרעֿפן, 

װעלן זײ אים הרגענען.

צום סוף הָאט ער בַאשלָאסן, ַאז עס איז ניטָא קײן טעם צו 

זַײן לעבן ַאזױ זיך ֿפירן און די בעסטע ברירה איז ֿפַאר אים זיך 

איבערגעבן צו די דַײטשן און ַאזױ ענדיקן זַײן אומבַאטַײטיק 

איז  דַײטשן,  די  אױסגעקליבן  הָאט  ער  װָאס  סיבה  די  לעבן. 

ַאז זײ װעלן עס מַאכן שנעל, ָאבער די אוקרַאִינער דַא קעגן  

װָאלטן אים געמוטשעט ַא לַאנגע צַײט. איצט איז אים בַאנג 

געװען, װָאס ער הָאט ַאװעקגעװָארֿפן די ביקס, װָאס ער הָאט 

געכַאּפט ֿפון דעם דַײטש. ָאבער ַאלס ַא רעליגעזער מענטש 

הָאט ער געװּוסט, ַאז עס איז ַאן עֿבירה צו לײגן ַא הַאנט אױף 

זיך. אײן טָאג הָאט ער בַאשלָאסן, ַאז עס קען שױן מער ניט 

ַאזױ ָאנגײן און הָאט זיך ַאװעקגעזעצט אױֿפן װעג װּו די דַײטשן 

ֿפָארן צומָאל. ער הָאט געגעסן ַא ּפָאר שטיקלעך ברױט, זַײן 

אים  אױטָאמָאביל  ַאן  ֿפַאר  געװַארט  און  מָאלצַײט,  לעצטער 

צו נעמען לעולם־הבא. אײנער ַא מענטש איז צוגעגַאנגען צו 

מַײן ֿפָאטער און אים געֿפרעגט װָאס ער טוט דָא. מַײן טַאטע 

הָאט אים דערקענט ַאלס ַא ֿפרַײנד און הָאט אים דערצײלט 

ַאלץ װָאס ס'הָאט ּפַאסירט מיט אים דעם לעצטן חודש. צום 

סוף הָאט ער אים געזָאגט, ַאז ער גײט זיך איבערגעבן צו די 

דַײטשן. דער מַאן איז געװען ַא שומר ֿפון װַאלד, ָאבער װען 

מַײן טַאטע הָאט דערצײלט די מעׂשה הָאט ער אים געזען װי 
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ַא מלאך. דער מַאן הָאט אױסגעהערט מַײן טַאטן ביזן סוף און 

איז אין ּכעס געװָארן אױף אים, װען ער הָאט געהערט, ַאז ער 

װיל זיך איבערגעבן צו די דַײטשן. "דו ביסט ַא נַאר! נָאר ַא 

טיּפש קען ַאװעקװַארֿפן ַאזַא שײנע מּתנה, ֿפון גָאט, װי דָאס 

לעבן" הָאט ער אים געזָאגט. נָאך דעם הָאט ער גענומען ֿפון ַא 

זעקל ַא הַאלבן ברױט און געגעבן מַײן טַאטן. דער ַאקט הָאט 

ֿפַארזיכערט בַײ מַײן טַאטן ַאז דָאס איז געװען ַא מלאך און איז  

מיט אים ַאװעק אין װַאלד.

מַײן אױֿפשטַאנד קעגן גָאט

ֿפון  געזַאנג  בַאקַאנטן  דעם  צו  אױֿפגעװעקט  זיך  הָאבן  מיר 

און  ַא  טָאגַארבעט  זײער  געענדיקט  הָאבן  װָאס  ּפױערים,  די 

גַאנצן  ַא  געשלָאֿפן  זענען  מיר  ַאז  ֿפַארשטַאנען,  הָאבן  מיר 

מַײן  הָאט  זיך  זעצט  זון  די  װי  געזען,  הָאבן  מיר  װען  טָאג. 

דער  אױף  נגעװיזן  ָא  זי  און  ֿפרײד,  מיט  אױסגעשריגן  מַאמע 

זון, "דָארטן איז די ַאלגעמײנע ריכטונג ֿפון קַארטילעס". איצט 

ַאז זי הָאט געװּוסט דעם גענױעם ָארט ֿפון רַאטנָא, מיזרח ֿפון 

אױסצורעכענען  זַאך  ּפשוטע  ַא  געװען  עס  איז  קַארטילעס, 

געֿפינען  געדַארֿפט  מען  הָאט  איצט  ריכטונג.  ַאלגעמײנע  די 

דעם ריכטיקן װעג. דער לַאנגער שלָאף הָאט אונדז געמַאכט 

דעם  ֿפון  ביסל  ַא  געגעבן  אונדז  מַאמע  די  הָאט  הונגעריק, 

חלום  מַאמעס  עסן,  דָאס  װײניקער.  געװָארן  איז  װָאס  עסן, 

און װיסן דעם װעג קײן קַארטילעס הָאט אונדז געגעבן מער 

בטחון און מיר זענען ַארױסגעגַאנגען מיט מער אימּפעט. עס 

װָאלקנס  שװַארצע  די  צוליב  געװָארן  ֿפינצטער  שנעל  איז 
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װָאס הָאבן ֿפַארדעקט דעם הימל. ֿפון דערװַײטנס הָאבן מיר 

געהערט די דונערן, קַאטשען זיך װי ַאן אַײזערנער װָאגן אױף 

ַא שטײנערנעם װעג. ֿפון צַײט צו צַײט הָאט ַא בליץ געטָאן און 

בַאלַײכט דעם װַאלד און די שװַארצע נַאכט. דָאס איז געװען 

ַא נַײער ּפחד, װָאס הָאט זיך בַאזעצט בַײ מיר אין הַארץ. איך 

הָאב שטענדיק מורא געהַאט ֿפַאר דונערן און בליצן, ָאבער 

אין  געֿפָאנגענער  ַא  געװען  איך  בין  װַאלד,  דעם  אין  איצט, 

זײערע אַײזערנע הענט. 

שטילערהײט הָאב איך ָאנגעהױבן צו דַאװענען און בעטן 

בַײ גָאטס הַארץ, ַאז ער זָאל אונדז ָאּפהיטן ֿפון דעם שטורעם. 

עס הָאט זיך ַארױסגעװיזן ַאז מַײנע ּתֿפילות הָאבן ניט געהָאלֿפן, 

װַײל דער שטורעם הָאט זיך דערנענטערט צו אונדז. איך הָאב 

שױן ניט ַאזױ ֿפיל מורא געהַאט ֿפַאר זיך װי ֿפַאר מַײן ברודער 

ָאדער דער מַאמען. װערן ַא יותם ֿפון נַאטירלעכע ּכוחות, װָאס 

גָאט רעגירט איבער זײ, איז ַא צו גרױסער שטרָאף ֿפַאר זינד 

װָאס איך הָאב קײן מָאל ניט געמַאכט און דערֿפַאר קומט מיר 

געשטַארקט,  זיך  הָאט  שטורעם  דער  װען  שטרָאף.  קײן  ניט 

עזות־ּפנימדיק געװָארן און געשריגן. איך הָאב  בין איך מער 

אים ֿפַארזיכערט, ַאז איך הָאב אים ליב און איך בַאשולדיק 

אים נישט ֿפַאר דעם טױט ֿפון מַײן טַאטן, מַײן ֿפַאמיליע און 

מַײנע חֿברים, װַײל דָאס הָאבן געטָאן ֿפַארזײענישן, מענטשן 

רעגירסט  אײבערשטער,  דו,  און  הַארץ  קײן  ניט  הָאבן  װָאס 

ניט איבער זײ. ָאבער ָאנשיקן אױף אונדז, אין דער צַײט, דעם 

צָארן ֿפון דער נַאטור איז ניט יושרדיק, װַײל דו שיקסט דַײן 

ּכעס אױף ָאּפהענטיקע מענטשן ַאנשטָאט אױף דַײנע ׂשונאים. 

מַײן מַאמע הָאט מיך געהערט און מיך געֿפרעגט ֿפַאר װָאס איך 

שרַײ? "גָאט איז ניט גערעכט! גָאט הָאט נישט קײן רחמנות! 
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גָאט איז ַא ּפחדן!" הָאב איך איר געענטֿפערט. מַײן מַאמע הָאט 

מיר געגעבן ַא ּפַאטש ניט ֿפַאר מַײן חילול־השם, נָאר ּכדי מיר 

צו ברענגען צום זינען. איך הָאב ביטער געװײנט, מַײן מַאמע 

הָאט מיר צערטלעך ַארומגענומען און מיר געהָאלֿפן אױסגיסן 

מַײנע טרערן. מיר זענען געשטַאנען ַאלע דרַײ, ַארומגענומען, 

עס איז ָאנגעקומען ַא לַאנגער בליץ און מיר הָאבן ניט װַײט 

געזען הַײזער. װי גוט עס װָאלט געװען, ָאנקלַאּפן אין ַא טיר 

און מען זָאל אונדז אַײנלַאדן ַארַײנקומען, זיך ָאנװַארעמען די 

ניט  הָאט  ָאבער  מַאמע  די  קלײדער...  די  טריקענען  בײנער, 

געטרַאכט ַאזױ ַאֿפילו אײן מינוט און הָאט אונדז ַאװעקגענומען 

ֿפון דעם ָארט. 

װינט,  רעגן,  שטורעם,  מיטן  אין  געֿפונען  זיך  הָאבן  מיר 

שרעקלעכע בליצן, װָאס הָאבן ָאנגעזָאגט געֿפערלעכע דונערן 

זענען  מיר  ָאבער  גַאנג.  אונדזער  ֿפַארלַאנגזַאמט  הָאבן  און 

צו  זיך  װּו  ָארט  קײן  געֿפונען  ניט  הָאבן  מיר  װַײל  געגַאנגען, 

בַאהַאלטן. נָאך עטלעכע שעה הָאבן מיר ּפלוצעם זיך געֿפונען 

שטײן אױף ַא בריק. מיט די לעצטע ּכוחות און זײער גיך זענען 

מיר געלָאֿפן אונטער דער בריק. עס איז ניט געװען ַא זיכער 

ָארט קעגן װינט און רעגן, ָאבער עס איז געװען ַא מּתנה ֿפון 

גָאט. עס הָאט אונדז געלונגען צו געֿפינען ַא ּפלַאץ, װָאס איז 

זיך  און  ַאװעקגעזעצט  זיך  הָאבן  מיר  טרוקן.  ביסל  ַא  געװען 

בײנער  די  און  נַאס  געװען  זענען  מיר  כָאטש  ַארומגעכַאּפט. 

ַאנושלָאֿפן  געװען  מצליח  מיר  זענען  געטרײסלט  זיך  הָאבן 

װערן. 

ַא מַאן װָאס איז דורכגעֿפָארן אױף ַא לָאדקע הָאט אונדז 

צו  ָאנגעהױבן  הָאט  און  בריק  דער  אונטער  שלָאֿפן  געזען 

שרַײען "זשידי! זשידי!". אין ַא ּפָאר מינוטן זענען מיר געװען 
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ַארומגערינגלט ֿפון ַא גרוּפע ֿפון מענער, ֿפרױען און קינדער, 

װָאלטן  מיר  װי  ֿפַארעקלדיק  אונדז  אױף  געקוקט  הָאבן  װָאס 

געװען ּפרוסַאקעס װָאס זענען ַארַײנגעקומען צו ַא קַײזערישער 

סעודה. די מַאמע הָאט זיך בַאמיט זײ דערצײלן, ַאז מיר זענען 

סובָאטניקעס, ָאבער נָאך אײדער זי הָאט ָאנגעהױבן דערצײלן 

איר מעׂשה, הָאט איר ליגן זיך בַאלד בַאװיזן ֿפַאר ַאלעמען. 

מַײן ברודער און איך זענען געשטַאנען מיט די הױזן ַארָאּפ. ַא 

שָאס  געלעכטער הָאט זיך דערהערט, װען זײ הָאבן געזען 

אונדז  ּכדי  יִידישקײט.  אונדזער  ֿפון  בַאװַײז  ָאנסֿפקדיקן  דעם 

געלָאזט  ניט  אונדז  זײ  הָאבן  דערנידעריקן,  צו  מער  ַאֿפילו 

די  געשלעכט.  אונדזערע  ֿפַארדעקן  צו  הױזן  די  אױֿפהײבן 

גַאנצע צַײט הָאבן זײ אונדז געשטוּפט, געשלָאגן און געזידלט 

ביז מיר זענען געקומען צו ַא בודקע, װָאס הָאט בַאלַאנגט צו 

אײנעם ֿפון זײ. 

ניט געקוקט אױף די קלעּפ, די שטוּפערַײען און חוזק מיט 

װעלכע זײ הָאבן אונדז מכבד געװען, הָאבן מיר  ניט געשריגן, 

לעכערלעך  געװען  איז  עס  רחמים.  געבעטן  ָאדער  געװײנט 

צו בעטן רחמים ֿפון די װילדע, אומברחמנותדיקע חיות. מיר  

די  רַאטעװען.  ניט  אונדז  קען  קײנער  ַאז  ֿפַארשטַאנען,  הָאבן 

אײנציקע הָאֿפענונג, ַאז דער טױט װעט זַײן שנעל. זײ הָאבן 

אונדז ַארַײנגעװָארֿפן אין דער בודקע און ֿפַארשלָאסן די טיר. 

די אײנציקע ליכט איז געקומען דורך די שּפַאלטן אין צװישן 

געֿפילט דעם  ברעטער ֿפון די װענט. ערשטנס, הָאב איך  די 

װײטיק אױף מַײנע ליּפן און דעם געזַאלצענעם טעם ֿפון מַײן 

ליּפן  די  געביסן  הָאב  איך  ַאז  ֿפַארשטַאנען,  הָאב  איך  בלוט. 

ּכדי ניט שרַײען. איצט הָאב איך אױך געֿפילט דעם װײטיק, 

װּו מען הָאט מיר געשלָאגן, איבער מַײן גַאנצן קערּפער. צום 
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מַײן  ֿפון  לַײדן  דָאס  זען  צו  געטָאן  װײ  מיר  הָאט  מערסטן 

ברודער און מַאמע, און כ'הָאב זײ ניט געקענט העלֿפן. איך 

הָאב געװײנט װען איך הָאב געזען, אין דָאס ביסעלע ליכט, 

דעם געֿפערלעכן צושטַאנד ֿפון מַײן ברודער און מוטער. מיר 

הָאבן זיך ַארומגעכַאּפט און צוזַאמען געװײנט ביז די טרערן 

הָאבן זיך אױסגעטריקנט. 

מיר זענען געװען ַא גרױסער חידוש אין גרױלעכן לעבן 

ֿפון די ּפרימיטיװע אוקרַאִינער. אין די ערשטע ּפָאר שעה איז 

געװען ַא גַאנצע ֿפַארזַאמלונג נעבן דער בודקע, מיט ַא געשרײ, 

ַאז מיר זענען ישו־מערדערס, מיט ֿפַארשײדענע זידלערַײען און 

דָאס װַארֿפן שטײנער אױף דער בודקע, ּפונקט װי מיר װָאלטן 

געװען שרעקלעכע חיות. עס איז געװָארן שטיל און מיר הָאבן 

ּפרָאבירט דורך די שּפַאלטן צו זען װָאס עס טוט זיך ַארום 

אונדז. מיר הָאבן גָארניט געזען, ָאבער מיר הָאבן געװּוסט, ַאז 

אונדזער גורל װערט ַאצינד בַאשלָאסן. דָאס ביסל עסן װָאס 

הונגער  ַאװעקגענומען און דער  מיר הָאבן געהַאט הָאבן זײ 

הָאט איבעגעקערט דעם בױך. די מַאמע הָאט זיך בַאמיט אונדז 

צו טרײסטן און הָאט אונדז געלױבט ֿפַאר אונדזער גֿבורה און 

ַאז  און  הָאֿפענונג  די  ֿפַארלירן  ניט  טָארן  מען  ַאז  צוגעגעבן, 

גָאט װעט אונדז העלֿפן. זי הָאט געטענהט, אױב די אוקרַאִינער 

װָאלטן געװָאלט אונדז הרגענען, װָאלטן זײ דָאס שױן געטָאן 

לַאנג צוריק. איך הָאב זיך געַאמּפערט מיט מַײן מַאמען װעגן 

איז  גָאט  ַאז  געטענהט  הָאב  איך  העלֿפן".  אונדז  װעט  "גָאט 

הילֿפלָאז, ּפונקט װי מיר, ַאנטקעגן מענטשן װָאס הָאבן ניט קײן 

גָאט אין הַארצן און ניט קײן געװיסן. דערֿפַאר קען ער אונדז 

ניט העלֿפן. צום ערשט הָאט מַײן מַאמע מיך געװָאלט בַארוִיקן, 

ָאבער דערנָאך הָאט זי מיר געלָאזט ַארָאּפלָאדן דעם ּכעס, ביז 
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איך הָאב ֿפַארשטַאנען ַאז איך לָאז ַאזױ ַארױס נָאר קולות, ָאן 

קײן זין. די מַאמע הָאט ֿפַארשטַאנען ַאז איך רעד ֿפון היץ. זי 

הָאט מיך גענומען אין די הענט, מיר געװיגט שטילערהײט און 

געװישט מיט מַײן שװײס דָאס בלוט ֿפון מַײן ּפנים. און ַאֿפילו 

ַאז מַײן בױך הָאט געבורטשעט ֿפון הונגער און מַײן קערּפער 

הָאט װײ געטָאן, בין איך ַאנטשלָאֿפן געװָארן.

ֿפַארחלומט,  און  אױף  געװען  איך  בין  נַאכט  גַאנצע  די 

הענגענדיק צוױשן טױט און לעבן. איך הָאב ֿפַארשטַאנען ַאז 

די מַאמע און מַײן ברודער זענען געװען ֿפַארנומען מיט מיר 

און   געגלעט  מיך  נָאמען,  מַײן  אױסגערוֿפן  נַאכט,  גַאנצע  די 

געװַארט אױף מַײנס ַא רעַאקציע. איך הָאב זיך געֿפילט צע־

נָאר  הָאב  איך  און  געטָאן  װײ  גָארניט  מיר  הָאט  עס  חושט, 

מַאמע  די  װי  געהערט,  איך  הָאב  צומָאל  שלָאֿפן.  געװָאלט 

עמעצער  ַאז  געבעטן,  זיך  און  טיר  דער  אין  געקלַאּפט  הָאט 

זי  געקומען.  ניט  איז  קײנער  ָאבער  העלֿפן,  קומען  איר  זָאל 

הענט  די  אין  גענומען  מיך  טיר,  דער  ֿפון  צוריקגעקומען  איז 

געװעקט.  און  געטרײסלט  מיך  אױגן  די  אין  טרערן  מיט  און 

איך הָאב געֿפילט אירע טרערן אױף מַײן ּפנים און איך הָאב 

אױֿפגעמַאכט מַײנע אױגן אױף עטלעכע סעקונדעס און זי בַא־

רוִיקט, ַאז ַאלץ איז אין ָארדענונג. װי-ניט-איז איז מיר געלונגען 

ַאריבערגײן די נַאכט, ָאבער דער הונגער אין מַײן צושטַאנד 

איז געװען קריטיש און איך בין ַאזש אױסגעגַאנגען. איך הָאב 

דערצײלט מַײן ברודער און מַײן מַאמען, ַאז עס איז מָאדנע, 

ַאז די װָאלקנס  אױף װעלכע איך ליג זענען שּפיצעדיק, ָאבער 

איך  און  ניט  מיך  שטערן  זײ  װַײל  זָארגן,  ניט  זיך  דַארֿפן  זײ 

הָאב קײן מורא ניט. מַײן מַאמע הָאט ֿפַארשטַאנען, ַאז איך גײ 

שטַארבן און זי הָאט װידער געקלַאּפט אין טיר און געבעטן 
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הילף. דורך די שּפַאלטן ֿפון דער װַאנט הָאט זי געזען ַא ֿפרױ, 

ָאבער זי איז געװען ֿפַארנומען מיט איר ַארבעט און ַאֿפילו ניט 

ַא קוק געטָאן אין אונדזער ריכטונג.

מַײן מַאמעס קומענדיקע שריט װעלן שטענדיק, בַײ מיר, 

ַאז  געזָאגט  שּפעטער,  ַאלײן,  הָאט  זי  מיסטעריע.  ַא  בלַײבן 

דָאס איז געװען ַא געטלעכער גַײסט, װָאס הָאט איר געהײסן 

נָאך  ֿפָאלקסליד.  אוקרַאִינישן  בַאװּוסטע  ַא  קול  אױֿפן  זינגען 

עטלעכע מינוטן הָאט זיך געעֿפנט די טיר און די ֿפרױ, װָאס 

קודם איז געװען טױב צו מַײן מַאמעס געבעטן, איז געשטַאנען 

בַאװּונדערט נעבן דער טיר. מַײן מַאמע הָאט זיך געזעצט נעבן 

מיר, אױף די קני, און הָאט װַײטער געזינגען. טשיקַאװעדיק איז 

די ֿפרױ צוגעגַאנגען צו מַײן מַאמען און זי געֿפרעגט "ֿפַאר װָאס 

שטַארב  איך  ַאז  דערצײלט,  איר  הָאט  מַאמע  מַײן  זינגסטו?" 

ַאװעק און זי הָאט בַאשלָאסן ַאזױ זיך צו שײדן ֿפון מיר. אײן 

קוק אױף מיר און די ֿפרױ איז געװען זיכער, ַאז מַײן מַאמע 

זָאגט דעם אמת, כָאטש בנוגע מַײן שטַארבן. עס װַײזט אױס, 

ַאז עס איז נָאך געבליבן ַא ּפינטעלע מענטשלעכקײט אין דער 

ֿפרױ. זי איז ַארױסגעלָאֿפן, ַאֿפילו ניט ֿפַארשלָאסן די טיר און 

אין ַא ּפָאר מינוטן איז זי געקומען צוריק מיט װַארעמע מילך, 

ַא קָאלדרע, װַאסער און שמַאטעס. 

די מילך הָאט מען מיר מיט ּכוח ַארַײנגעגָאסן אין מױל 

און עס הָאט זיך מיר געשטעלט אין גָארגל, װַײל איך הָאב 

ניט געװָאלט, מען זָאל מיך שטערן אין מַײן רו. צװישן מַײן 

מַאמען און דער ֿפרױ הָאט זיך געשַאֿפן ַא ֿפרַײנדשַאֿפט בשעת 

בײדע הָאבן זיך בַאמיט מיך צו רַאטעװען. די ֿפרױ הָאט אױך 

געברַאכט ַא ביסל עסן ֿפַאר מַײן ברודער און דער מַאמען. זי 

הָאט אונדז אױך דערצײלט, װָאס עס איז געװָארן בַאשלָאסן 
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ֿפַאר  בַאדַאנקט  זײער  זי  הָאט  מַאמע  די  גורל.  אונדזער  מיט 

אירע גוטהַא רציקע בַאצִיונג צו אונדז.

די נַײעס װעגן אונדזער גורל זענען ניט געװען קײן ֿפרײ־

לעכע. די אוקרַאִינער הָאבן בַאשלָאסן אונדז איבערגעבן צו 

די דַײטשן, ָאבער ּכדי דָאס גַאנצע דָארף זָאל הנאה הָאבן ֿפון 

אונדזער טױט, הָאבן זײ בַאשלָאסן אַײנלַאדן די דַײטשן אין 

דָארף. דערװַײל הָאט די ֿפרױ געטָאן ַאלץ װָאס זי הָאט נָאר 

אױף  שטײן  קענען  זָאל  איך  ּכדי  רַאטעװען,  צו  מיך  געקענט 

מַײנע ֿפיס, װען די דַײטשן װעלן שיסן אױף מיר... דָאס איז ַא 

יעדע  געשַאצט  מיר  הָאבן  דערװַײל  ָאבער  װעלט,  משוגענע 

שעה װָאס מיר הָאבן געלעבט. איך אױך. 

עס זענען ֿפַארגַאנגען עטלעכע טעג זינט דער צַײט װען מען 

הָאט אונדז ַארַײנגעװָארֿפן אין דער בודקע. דערװַײל איז מַײן 

היץ ַארָאּפ און מיטן עסן זענען מַײנע ּכוחות צוריקגעקומען. 

די ֿפרױ הָאט געברַאכט איר מַאן, װָאס הָאט אונדז געזָאגט: 

"איר הָאט מזל, ֿפַארשטינקענע יִידן, װַײל דער מַאן, װָאס מיר 

געֿפונען".  ניט  זײ  הָאט  דַײטשן,  די  ברענגען  געשיקט  הָאבן 

איצט װעלן זײ דַארֿפן בַאשליסן, אױף װעלכן אוֿפן װעלן זײ 

ּפטור װערן ֿפון אונדז ָאן די דַײטשן און ָאן זײער בַאלױנונג 

ֿפַאר אונדזער יעגער-טרָאֿפײ. "זָארגט זיך ניט. ביז מָארגן װעט 

הָאט  ער  װען  צוגעזָאגט.  אונדז  ער  הָאט  ענדיקן",  ַאלץ  זיך 

געכַאּפט  ער  הָאט  נַײעס,  ֿפרײלעכע  ַאזעלכע  מיט  געענדיקט 

זַײן ֿפרױ בַײ דער הַאנט און זי ַאװעקגעשלעּפט ֿפון ָארט. מַײן 

מַאמע איז ניט געװען גרײט זיך אונטערגעבן און זי הָאט ֿפון 

אים געבעטן עטלעכע מינוטן אים און זַײן ֿפרױ  צו בַאדַאנקען 

ֿפַאר זײער גוטהַארציקע בַאצִיונג צו אונדז און ֿפַארן רַאטעװען 

מַײן לעבן. כָאטש ער הָאט גָארניט ניט געטָאן, ָאבער זי הָאט 
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הָאט  זי  קָאמּפלימענטן.  רַײכע  און  ֿפיל  מיט  געלױבט  בײדע 

מענטש  קלוגער  זײער  ַא  זַײן  מוז  מע  ַאז  זָאגנדיק,  געענדיקט 

ַאז  זיך,  ֿפַארשטײט  מלאך.  ֿפַאר ַא װַײב ממש ַא  געֿפינען  צו 

מַײן ברודער און איך הָאבן זיך אױך ָאנגעשלָאסן צו אונדזער 

מַאמעס װערטער און מיר זענען צוגעגַאנגען און זײ געקושט 

די הענט. דער מַאן איז געװָארן איבעררַאשט ֿפון מַײן מַאמעס 

דיבורים און מַײן ברודערס און מַײן אױֿפֿפירונג און הָאט אונדז 

געֿפרעגט: "װָאס ֿפַאר ַא יִידן זענט איר?" מַײן מַאמע הָאט ניט 

געװּוסט װָאס ער מײנט, ָאבער זי הָאט גלַײך געענטֿפערט: "מיר 

געהַאט  ניט  הָאבן  מיר  יִידן.  אוקרַאִינעשע  בעסטע  די  זענען 

קײן שום חלק אין ישוס טױט, כָאטש עס איז אמת, ַאז מיר 

גלײבן ניט אין אים". עס הָאט אים גענומען עטלעכע מינוטן 

צו ֿפַארשטײן מַײן מַאמעס װערטער און מיר הָאבן געקלערט, 

ָאבער  רחמנות,  הָאבן  אים   ֿפון  קענען  מיר  װעלן  אֿפשר  ַאז 

זַײן ענטֿפער הָאט אונדז דערשטױנט: "דער גורל ֿפון יִידן איז 

צו לַײדן און שטַארבן און איך װעל זיך אין גָאטס װילן ניט 

ַארַײנמישן". 

מַײן מַאמע הָאט זיך ניט געװָאלט דינגען מיט ַא געבױרענעם 

ַאנטיסעמיט און הָאט אױסגעקליבן ַאן ַאנדערן צוגַאנג. זי הָאט 

טױט  ֿפון  קינד  ַא  גערַאטעװעט  הָאבן  זײ  ַאז  דערמָאנט,  זײ 

בעולם־ צדיקים  ַאלס  רעכענען  זײ  מען  װעט  דערֿפַאר  און 

הבא. די טענה הָאט געּפועלט מיטן ַאלטן מַאן, װָאס הָאט ניט 

געװּוסט, ַאז מיר זענען יִידן. דָאס מָאל הָאט דער אוקראינער 

געמַאכט מיט די ּפלײצעס: "רַאטעװען ַא יִידיש קינד, רעכנט 

זיך ֿפַאר גָארנישט!" ער הָאט געכַאּפט זַײן װַײב, זי מיט ּכוח 

ַארױסגעשלעּפט און ֿפַארשלָאסן די טיר. 

איז  דער טױט  און  בַאשטימט  גורל  אונדזער  איז  װידער 
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אונדז  זָאל  װער  ניטָא  און  קעּפ  אונדזערע  אױף  געהַאנגען 

קײן  ניטָא  טרוקן.  געװָארן  זענען  אױגן  אונדזערע  העלֿפן. 

דער  אומֿפַארמַײדלעך.  איז  טױט  דער  און  טרײסט-װערטער 

ָאװנט איז ָאנגעקומען און מיר הָאבן מורא געהַאט ֿפַאר יעדער 

רגע װָאס איז ַאדורך און געברַאכט נענטער דעם מָארגן און 

אױך דעם טױט. מיר הָאבן געהערט, ַאז די טיר עֿפנט זיך. די 

ֿפרױ איז ַארַײנגעקומען און געזָאגט אײן װָארט: "װיעטשערַא", 

ָאװנטברױט, און אונדז איבעגעלָאזט ַא ביסל עסן. זי הָאט ניט 

געװָאלט רעדן מיט מַײן מַאמען און איז גלַײך ַאנטלָאֿפן. דָאס 

ַאנטשלָאֿפן  זענען  מיר  און  בַאקומען  װױל  אונדז  הָאט  עסן 

געװָארן. װָאס אונדז הָאט געדַאכט װי שעהען שּפעטער, הָאבן 

מיר געהערט ַאז די טיר עֿפנט זיך און מיר הָאבן געזען דעם 

געטָאן  קוק  ַא  הָאט  ער  טיר.  דער  בַײ  שטײן  סילועט  מַאנס 

בודקע  דער  ֿפון  עק  ַאן  אין  עּפעס  געזוכט  און  אונדז  אױף 

און דָארט געֿפונען ַא ֿפלָאקן. מיר הָאבן געמײנט ַאז ער גײט 

אונדז דערמיט הרגענען און מיר הָאבן ָאנגעהױבן צו װײנען 

ער  הָאט  װערטער  שמוציקע  און  קללות  מיט  בעטן.  זיך  און 

בַאֿפױלן צו זַײן שטיל. ער איז צוגעגַאנגען צו דער װַאנט און 

מיט דעם ֿפלָאקן הָאט ער צעברָאכן ַא ברעט ֿפון דער װַאנט, 

און  ַארױס  איז   ער  קללות.  הײסע  מיט  געװען  מכבד  אונדז 

ֿפַארשלָאסן די טיר. מיר זענען צוגעגַאנגען זען, װָאס ער הָאט 

געטָאן און מיר הָאבן דַאן געֿפונען דעם ַארױסגַאנג צום לעבן. 

חוץ ֿפון דער קָאלדרע הָאבן מיר ניט געהַאט װָאס צו נעמען, 

זענען מיר ַארױסגעגַאנגען און ַאנטלָאֿפן ֿפון דעם גיהנום.

עס הָאט גענומען ַא לַאנגע צַײט ֿפַאר אונדז זיך צו בַארוִיקן 

ַא  נָאך  הָאבן  מיר  ַאז  התלהֿבות,  דער  ֿפון  הָאבן  הנאה  און 

קורצער  דער  ָאט  אין  מלאך־המװת.  דעם  ָאּפגענַארט  מָאל 
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צַײט הָאבן מיר געֿפילט זײער נָאענט דעם טױט און אין דער 

לעצטער מינוט הָאבן מיר זיך גערַאטעװעט. איך בין געקומען 

צום אױסֿפיר, ַאז מיר זענען ַא  טײלֿפון ַא װעלט, װּו אונדזער 

לעבן הענגט אױף ַא דינינקע שטריק, ַאז ַא טײל ֿפון דער װעלט 

הָאט גָארניט ֿפון אונדז און דער ַאנדערער טײל װיל ֿפון אונדז 

ּפטור װערן. 

מיר הָאב װידער זיך אומגעקערט צו דער זיכערהײט ֿפון 

װַאלד, נָאך דעם װָאס מיר זענען בַײ נַאכט, געלָאֿפן אױף סט־

עזשקעס אױֿפן ָאֿפענעם ֿפעלד. יעדער סָארט רעש װָאס איז 

ֿפַארבונדן צו מענטשן, ס'הײסט דָאס בילן ֿפון ַא הונט, דָאס 

ַאװדאי  און  שעּפסן  ֿפון  בעטשען  דָאס  בהמה,  ַא  ֿפון  מעקען 

ֿפון  סימן  ַא  געװען  אונדז  ֿפַאר  איז  מענטש  ַא  ֿפון  קול  דָאס 

סּכנות־נֿפשות. עס איז געװען שטיל אין װַאלד און מיר הָאבן 

זיך ַאװעקגעזעצט ָאּפרוען אונדזער זײער מידע בײנער, כַאּפן 

דעם ָאטעם און צונױֿפזאמלען די ּכוחות. ֿפַארטָאג הָאבן מיר 

געהערט די בַאקַאנטע קולות ֿפון די ֿפײגלעך אין װַאלד און די 

מַאמע הָאט אונדז געזָאגט, ַאז מיר דַארֿפן ַארַײנגײן טיֿפער. בַײ 

טָאג איז געװען זיכערער ֿפָארױסגײן אין װַאלד. בַײ טָאג הָאבן 

מיר אױך געֿפונען צו עסן יַאגעדעס און שװָאמען. מיר זענען 

געװען ַאזױ ֿפַארנומען מיט זוכן, עסן ַאז מיר הָאבן אומװיסנדיק 

ֿפַארלָאזט די סטעזשקע און מיר הָאבן ָאנגעהױבן צו בלָאנ־

דזשען און זיך ַארומדרײען אין ַא קרַײז. דָאס איז שױן דָאס 

צװײטע מָאל װָאס מיר זענען ֿפַארלױרן געגַאנגען אין װַאלד, 

װַײל מיר הָאבן ניט געלָאזט  קײן שום סימנים. 

מיר הָאבן געלערנט דעם ערשטן געזעץ צו בלַײבן לעבן: 

ַאז מען גײט ַארַײן אין װַאלד, מוז מען מַאכן ַא סימן ּכדי מען 

זָאל קענען ַארױסגײן. מיר הָאבן ָאנגעהױבן איבערלָאזן סימנים. 
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עס איז ניט געװען קײן סיבה ֿפַאר אונדז צו ארַײן אין ַא ּפַאניק, 

װַײל מיר הָאבן געהַאט גענוג צַײט צו געֿפינען דעם װעג, ביז 

עס װעט װערן ֿפינצטער. מיר זענען געװען זיכער, ַאז ביז דַאן 

װעלן מיר געֿפינען דעם װעג. װען מיר זענען געװען ֿפַארנומען 

מיט מַאכן סימנים, הָאבן מיר בַאמערקט ַאז עמעצער הָאט אױך 

געמַאכט סימנים און עס זענען ניט געװען אונדזערע. עס זענען 

געװען שּפורן װָאס הָאבן ניט געּפַאסט אונדזערע. ַאנשטָאט צו 

זוכן אונדזער װעג, הָאבן מיר זיך גענומען נָאכֿפָאלגן די נַײע 

מענטשן.  ֿפון  קולות  דערהערט  מיר  הָאבן  ּפלוצעם  סימנים. 

זיך  און  ערד  דער  אױף  געֿפַאלן  גלַײך  מיר  זענען  נַאטירלעך 

צוגעהערט װעגן װָאס עס רעדט זיך. צו אונדזער ֿפרײד הָאבן 

זײ גערעדט רוסיש. מיר הָאבן געװּוסט, ַאז ַא סך יִידן הָאבן 

בעסער געװָאלט רעדן רוסיש ַאנשטָאט אוקרַאִיניש. מיר הָאבן 

געהערט  אױך  הָאבן  מיר  ביז  דערנענטערן  געװָאלט  ניט  זיך 

יִידישע װערטער.

מיט  ָאנגעטרָאֿפן  זיך  הָאבן  מיר  װען  מָאל  לעצטן  דעם 

די  ָאבער  געלונגען.  ַאזױ  געװען  ניט  איז  גרוּפע  יִידישער  ַא 

זענען  מַאמע הָאט בַאשלָאסן ַאז מיר גײען זיך טרעֿפן. מיר 

אױֿפגעשטַאנען און ּכדי ניט בַאקומען ַא קױל אין קָאּפ הָאבן 

מיר געשריגן: "יִידן! יִידן!" און צוגעגעבן אין רוסיש "יעװרעִי". 

װײניקער  געװען  װָאלט  בַאגריסונג  אונדזער  ַאז  זַײן  קָאן  עס 

געטרָאֿפן  הָאבן  מיר  װָאס  מַאן  ערשטן  דעם  װען  װַארעם, 

זײער  געװען  איז  עס  מַאמען.  מַײן  דערקענט  גלַײך  הָאט 

דערצוטנדיק צו זען, ַאז סוף-ּכל-סוף נעמטמען אונדז אױף מיט 

ָאֿפענע הענט.

דער מַאן איז געװען ֿפון רַאטנָא, ַא גוטער ֿפרַײנד ֿפון מַײנע 

עלטערן, און ֿפַארשטײט זיך ַאז זַײן ערשטע ֿפרַאגע איז געװען: 
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"אײדל, װּו איז דַײן מַאן?" די מַאמע הָאט אים געענטֿפערט, 

צוזַאמען  בעולם־הבא,  שױן  ער  איז  װײסט  זי  װַאנען  ביז  ַאז 

מיט ַאלע קדושים ֿפון רַאטנָא. די רעַאקציע ֿפון דעם מַאן הָאט 

אונדז בַאװּונדערט, ער הָאט ָאנגעהױבן צו לַאכן. צו אונדזער 

גליק הָאט ער אונדז ניט געהַאלטן שּפַאנענדיק ַא לַאנגע צַײט 

און גלַײך געזָאגט: "אײדל הָאסט ַא טעות, מרדכי־לײב לעבט!" 

איך װעל שטענדיק געדנקען די ֿפרײלעכע בׂשורה װָאס הָאט 

מיר בַאגליקט אין דעם מָאמענט. איך הָאב געמײנט, ַאז מַײן 

און  געלָאֿפן  בין  איך  ׂשימחה.  גרױס  ֿפון  ּפלַאצן  װעט  הַארץ 

זיך ַארומגענומען מיט דעם מַאן און אױך מַײן מַאמע און מַײן 

ברודער און ַאלע צוזַאמען. מיר הָאבן געלַאכט און געטַאנצט 

ביז עמעצער הָאט אונדז בַאמערקט צו זַײן שטיל. מיר הָאבן 

זיך ַאװעקגעזעצט צו הערן ּפרטים ֿפון דעם מַאן מיט די גוטע 

בׂשורות. די מעׂשה איז געװען ַא קורצע. ער ַאלײן צוזַאמען 

מיט מַײן טַאטן איז געװען אײנער ֿפון די ֿפינף מענטשן װָאס 

זיך  בַאֿפױלן  זײ  הָאט  מע  צונױֿפגעזַאמלט.  דַײטשן  צװײ  די 

ַאװעקלײגן אױֿפן ָארט, אױף דער גַאס. דער בעש"ט הָאט זיך 

געבעטן, מע זָאל זײ ֿפירן צו ַא קֿבר־ַאחים, ָאבער מען הָאט אים 

גלַײך דערשָאסן. מַײן טַאטע הָאט ַארױסגעכַאּפט די ביקס ֿפון 

דעם דַײטש, װָאס הָאט געשָאסן און געהַאקט מיט דער ביקס 

אױֿפן קָאּפ ֿפון צװײטן דַײטש און איז ַאנטלָאֿפן. דער ערשטער 

מַײן  נָאך  געלָאֿפן  איז  און  געלעגנהײט  די  אױסגענוצט  הָאט 

טַאטן, ָאבער ער הָאט אים ניט געקענט דערגרײכן. דער יִיד 

די  דורך  לױֿפן  אים  מיט  זָאל  טַאטע  מַײן  ַאז  געװָאלט,  הָאט 

זומּפן, װַײל ער הָאט געקענט דָאס ָארט, ָאבער מַײן טַאטע איז 

שנעלער ֿפון אים געלָאֿפן צום טַײך װי ַא לָאקָאמָאטיװ. װען 

דער מַאן הָאט געזען אונדזערע געֿפַאלענע ּפנימער הָאט ער 
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געזָאגט: "זָארגט זיך ניט, ער לעבט. נָאך דעם װָאס איך הָאב 

געזעןאון געהערט װעגן זַײנע מעׂשים, בין איך זיכער געװען, 

ַאז קײן שום ּכוח אין דער װעלט װעט ניט שטײן אין זַײן װעג 

צו בלַײבן לעבן".

דָאס זענען געװען, געװיס, מוטיקע װערטער און צו דעם 

דַארף מען אױך צורעכענען מַײן מַאמעס חלום, ַאז דער טַאטע 

סימנים.  קלָארע  צװײ  געװען  אונדז  ֿפַאר  זענען  דָאס  לעבט. 

דָאס לעבן איז ֿפַאר אונדז געװָארן טַײערער. דָאס הַארץ הָאט 

זיך ָאנגעֿפילט מיט נַײער הָאֿפענונג און מיר הָאבן זיך געֿפילט 

עלעהײ מיר זענען אױף ס'נַײ געבױרן געװָארן. די ֿפרַאגע איז 

אױב דער יִיד װעט אױך גײן אין דער ריכטונג ֿפון קַארטילעס? 

ער  און  ֿפרַײנד  בַײם  ֿפרַאגע  די  געשטעלט  הָאט  מַאמע  די 

אײנציקער  דער  איז  קַארטילעס  ַאז  געהַאלטן,  הָאט  אױך 

דער  געלָאזט  בַאלד  ער  הָאט  אומבַאקװעם  װעג.  רעַאלער 

מַאמען װיסן, טָאמער זי קלערט בלַײבן מיט דער גרוּפע, ַאז 

מיט מַײן ברודער און מיר איז דָאס אוממעגלעך. מיר הָאבן 

בַאמערקט, ַאז קײן קינד איז ניט געװען אין דער גרוּפע און די 

סיבה איז געװען ַא קלָארע. די װעלט איז דערגַאנגען צו ַאזַא 

שלעכטער מידה, ַאז ַא קינד איז געװָארן ַא מניעה צו בלַײבן 

לעבן. עס איז געװען ַא ביטערער געֿפיל, ַאז מען הָאט אונדז 

בַאטרַאכט ַאלס ַא טירחה, ָאבער מיר הָאבן געלעבט אין ַא 

ּתקוֿפה, ַאז נָאר די שטַארקע און מזלדיקע זענען נָאך ַא טָאג 

און נָאך ַא טָאג געבליבן לעבן. דָאס איז געװען ַא ּתקוֿפה װּו 

דער הַײנט איז געװען חשוֿבער ֿפון קינדער, װָאס סימבָאליזירן 

די צוקונֿפט. מען הָאט זיך ֿפון זײ געמוזט היטן, װַײל זײ הָאבן 

ריזיקירט די קעגנװַארט.

מיט ַא שטרענגן טָאן הָאט די מַאמע געענטֿפערט, ַאז זי 
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הָאט ניט בדעה זיך ָאנצושליסן צו דער גרוּפע, סַײדן זײ גײען 

אין דער ריכטונג ֿפון קַארטילעס. דער מַאן הָאט ֿפַארשטַאנען 

ַאז  דערקלערן,  צו  בַאמיט  זיך  הָאט  און  ּכעס  מַאמעס  מַײן 

ַאלע  ֿפַאר  נקמה  נעמען  און  קעמֿפערס  װערן  װיל  גרוּפע  די 

קרבנות. מיר הָאבן געקוקט אױף דער מָאדנער גרוּפע און עס 

קעמֿפערס.  ֿפון  רָאלע  דער  אין  זען  צו  זײ  שװער  געװען  איז 

אײן מַאן הָאט געהַאט ַא ביקס און דָאס הָאט אים געמַאכט 

ַאלס ָאנֿפירער. די ַאנדערע הָאבן געהַאט ַאקסן, מעסערס און 

שטעקנס. די מַאמע הָאט ּפשוט געזָאגט, ַאז עס איז װיכטיקער 

צו רַאטעװען ַא קינד און איבערלָאזן די נקמה צו גָאט. צום 

בַײשּפיל, זי הָאט צװײ קינדער און מען דַארף זײ רַאטעװען 

ֿפון הונגער. דער יִיד איז מצליח געװען צוצוגרײטן ֿפַאר אונדז 

הענט.  די  מיט  געגעסן  הָאבן  מיר  װָאס  שװָאמען,  געקָאכטע 

ס'הָאט ניט געהַאט קײן שום טעם, ָאבער עס הָאט ָאנגעֿפילט 

דעם מָאגן. אין מיטן עסן הָאבן מיר געהערט ּפרטים װעגן װעג 

קײן קַארטילעס. דער מַאן איז געװען זיכער, ַאז אין ַא טָאג-צװײ 

װעלן מיר ָאנקומען קײן קַארטילעס. ער הָאט אונדז געלָאזט 

װיסן, ַאז ָאװנטצַײט װעלן זײ זיך נעמען אין װעג ַארַײן און אױב 

מיר װילן קענען מיר זיך צו זײ ָאנשליסן ַא טײל ֿפון װעג, װַײל 

זײ גײען אין דער זעלבער ריכטונג. ֿפַארשטײט זיך, ַאז דָאס 

איז געװען גוט ֿפַאר אונדז און מיר הָאבן זיך ַאװעקגעלײגט 

ָאּפרוען. די מַאמע הָאט אונדז אױֿפגעװעקט ֿפון ַא טיֿפן שלָאף, 

דערֿפַאר זענען מיר געװען ַא ביסל צעחושט  און  זיך בַאװעגט 

ּפַאמעלעך. די גרוּפע איז ַאװעק אין ַא ּפָאר מינוטן ַארום און 

ֿפון בַאגינען זענען מיר געװען ָאּפגעזונדערט ֿפון דער גרוּפע, 

בשעת די מַאמע הָאט אונדז געהָאלֿפן און געשטוּפט ֿפָארױס. 

די גרוּפע הָאט זיך דערװַײטערט ֿפון אונדז, ָאבער מיר הָאבן 
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ניט אױֿפגעגעבן נָאכגײן נָאך איר, ביז מיר הָאבן געהערט שיסן 

ֿפון דער ריכטונג װּו די גרוּפע איז ֿפַארשװּונדן געװָארן.

מיר הָאבן זיך ניט געװּונדערט, װָאס איז דער בַאדַײט און 

אױף װעמען הָאט מען געשָאסן. עס הָאט געדױערט עטלעכע 

מינוטן און מיר זענען געװען זיכער, ַאז די שיסערַײ הָאט ניט 

געשטַאמט נָאר ֿפון דער אײנציקער ביקס װָאס די גרוּפע הָאט 

געהַאט. זײער שנעל הָאבן מיר ֿפַארלָאזן די סטעזשקע און זיך 

בַאהַאלטן אין װַאלד און געװַארט. נָאך ַא ביסל צַײט הָאבן מיר 

געהערט טריט ֿפון מענטשן װָאס הָאבן ניט גערעדט דַײטש, 

נָאר רוסיש און אוקרַאִיניש. דָאס איז געװען ַא ֿפרַײנדלעכער 

ּכוח, װָאס הָאט זיך געטרָאֿפן מיט דער גרוּפע, ָאבער עס איז 

אידענטיֿפיצירן. ַאזעלכע  לַײדער ניט געװען קײן װעג זיך צו 

ֿפַאלן זענען ָאֿפט געשען.

ניט קײן אַײנגעלַאדענע שוּתֿפים אין בעט

ניט  איז  שלָאֿפן  מַײן  מיד,  זײער  געװען  בין  איך  װָאס  ַאֿפילו 

געשטערט געװָארן ֿפון געװיסע בַײסענישן און שטעכערַײען. 

איך הָאב געמײנט ַאז איך שלָאף אױף ַא מורַאשקעס־נעסט. ַא 

ּפָאר מָאל הָאב איך  אוֿפגעװעקט מַײן מַאמען און זיך בַאקלָאגט 

ַאז עּפעס בַײסט מיך. די מַאמע הָאט געזוכט, װָאס קען דָאס 

זַײן, ָאבער אין דער ֿפינצטער הָאט זי גָארניט געֿפונען. זי הָאט 

מיך ֿפַארזיכערט, ַאז עס קָאנען ניט זַײן מורַאשקעס, װַײל זײ 

ערשטן  צום  געשטערט.  ברודער  מַײן  און  איר  אױך  װָאלטן 

ליכט ֿפון ֿפרימָארגן הָאב איך ָאנגעהױבן זוכן די מורַאשקעס. 

הָאבן  מַאמע  און  ברודער  מַײן  אײנע.  ניט  ַאֿפילו  גָארנישט. 
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אױך ניט געֿפונען. איך הָאב אױסגעטָאן דָאס העמד און מַײן 

מַאמע הָאט דערזען די רױטע ֿפלעקן אױף מַײן צעביסענעם 

דָאס  גענומען  הָאט  זי  דערשקרָאקן.  זיך  זי  הָאט  קערּפער, 

העמד און געזוכט אין די ֿפַאלדן און דָארט הָאט זי געֿפונען 

ֿפעטע לײז מיט מַײן בלוט. מַײן מַאמע איז געװָארן היסטעריש, 

אױף  סימנים  געזוכט  און  ברודער  מַײן  אױֿפגעװעקט  הָאט  זי 

זַײן קערּפער און אין זַײן קלײדונג און גָארניט געֿפונען. אױך 

בַײ זיך די זעלבע זַאך. עס הָאט זיך ארױסגעװיזן, ַאז די לײז 

עּפעס  איז  דָאס  מיר.  אױף  אײבערהַאנט  ַאן  געהַאט  הָאבן 

מָאדנע, װַײל לײז זענען חֿברישע ּפַארַאזיטן װָאס טשעּפען זיך 

צו יעדן אײנעם און זענען ניט סנָאביש... די מַאמע הָאט גלַײך 

דער  ֿפון  איז  "עס  שטַאמען:  לײז  די  װַאנען  ֿפון  ֿפַארשטַאנען 

קָאלדרע". זי הָאט ָאנגעהױבן זוכן אין דער קָאלדרע, װָאס די 

ֿפרױ הָאט מיר געגעבן װען מיר זענען ַאנטלָאֿפן, און איז געװען 

זיכער ַאז דָאס איז געװען דער מקור. װַײל מיר הָאבן דערװַײל 

דעם  אײנער  נָאענט  זַײן  צו  געלעגנהײט  די  געהַאט  ניט  נָאך 

צװײטן, הָאבן זײ זיך נָאך ניט צוגעטשּפעט צו מַײן ברודער 

און מַאמען.   

אין קַארטילעס הָאט מען געװּוסט ֿפון לײז, ֿפלױען און ַאנ־

דערע ּפַארַאזיטן, סּפעציעל צװױשן די אוקרַאִינישע ּפױערים. 

איז  גָאט  "נָאך  הײם.  מַײן  אין  געֿפונען  ניט  זיך  הָאט  ַאזױנס 

רײניקײט" ֿפלעגט זָאגן מַײן מַאמע. זי הָאט זיך צו דעם װערטל 

זײער ערנסט געבונדן און דערֿפַאר זענען ַאלע אין מַײן הײם 

דער  צו  קנעכט  געװען  ברודער  מַײן  און  איך  סּפעציעל  און 

מיצװה. זי הָאט אונדז געװַאשן מיט ַא גרױסן געלן זײף, װָאס 

הָאט געהַאט ַא שרעקלעכן ריח. װַײזט אױס ַאז די ּפַארַאזיטן 

הָאבן אױך ניט ליב געהַאט דעם ריח און זענען ַאנטלָאֿפן ֿפון 
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אונדזער הױז. ַאֿפילו אין די שלעכטע צַײטן, װען עס איז ניט 

געװען  איז  טישטעך  דער  טיש,  אױֿפן  לײגן  צו  װָאס  געװען 

ֿפריש און רײן. 

איצט זענען מיר געװען ָאן װַאסער און זײף, ָאבער דָאס 

געהײסן  אונדז  הָאט  זי  מַאמען.  מַײן  ָאּפגעהַאלטן  ניט  הָאט 

הָאב  איך  װַאסער.  זוכן  געגַאנגען  זענען  מיר  און  אױֿפשטײן 

בַאקַאנט  געװען  שױן  בין  איך  װַײל  קָאלדרע,  די  געטרָאגן 

קלײן  ַא  געֿפונען  מיר  הָאבן  סוף  צום  אַײנװױנער.  אירע  מיט 

געבעטן  מיר  הָאט  מַאמע  די  װַאסער.  ֿפליסנדיק  מיט  טַײכל 

צעשּפרײטן די קָאלדרע איבערן װַאסער, ָאבער עס איז געב־

ליבן אױֿפן ֿפלַאך. ָאבער נָאך דעם װָאס זי הָאט אַײנגעזַאּפט  

גענוג װַאסער און מיט דער הילף ֿפון ַא ּפָאר שטײנער איז עס 

געבליבן אונטערן װַאסער. נָאך דעם הָאט זי מיר געזָאגט, איך 

זעל־ די  בַאקומען  הָאבן  בגדים  מַײנע  און  אױסטָאן  זיך  זָאל 

בע בַאהַאנדלונג װי מַײן קָאלדרע. װען זי הָאט מיר געבעטן 

זיצן נעבן איר, הָאב איך ניט געװָאלט, ָאבער עס איז שװער 

געװען צו ּפרָאטעסטירן װען מַײן קָאּפ איז געװען אין װַאסער. 

גענומען  זי  הָאט  נַאס,  גענוג  געװָארן  זענען  הָאר  מַײנע  װען 

אױסװַאשן מַײן קָאּפ מיט די ֿפינגער און נעגל. זי הָאט דָאס 

איבערגעחזרט ַא ּפָאר מָאל. נָאך דעם איז אױך מַײן גוף ַאדורך 

די זעלבע בַאהַאנדלונג. נָאך דעם װָאס איך הָאב געֿפילט, ַאז 

איך הָאב בַאקומען ַא נַײע הױט און איך בין אין דעם ּפרָאצעס 

אַײנגעשרומּפן געװָארן, הָאט די מַאמע אױסגעטָאן איר העמד, 

מיך ָאּפגעטריקנט און געזָאגט ַאז איך זָאל זיך זיצן אױף דער 

זי  זומערטָאג.  װַארעמער  ַא  געװען  עס  איז  מזל  מַײן  צו  זון. 

הָאט געענדיקט װַאשן די װעש און הָאט זיך גענומען צו מַײן 

ברודער. ער הָאט געמײנט, ַאז ער װעט ּפטור װערן ֿפון מַײן 
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מַאמעס בַאהַאנדלונג. מַײן מַאמע הָאט געגלײבט אין ַאבסָאלו־

טער גלַײכקײט בנוגע דער בַאהַאנדלונג און קײנער הָאט זיך 

ניט געקענט בַאהַאלטן דערֿפון, אױך זי ניט.

דָאס איז געװען דָאס ערשטע מָאל, װָאס מיר הָאבן זיך 

געװַאשן נָאך דעם װָאס מיר זענען ַאנטלָאֿפן ֿפון די סובָאטניקעס. 

מיר זענען מיט דעם געװען ֿפַארנומען ּכמעט ַא גַאנצן טָאג. מיר 

הָאבן זיך געֿפילט רײן און דער בױך הָאט זיך אױך געֿפילט 

רײן. אין די קומענדיקע יָארן זענען די מַאטערניש ֿפון הונגער 

און די ּפַארַאזיטן געװָארן ַא טײל ֿפון אונדזער טָאגטעגלעכער 

עקזיסטענץ. דער אינסטינקט צו בלַײבן לעבן איז ַאזױ שטַארק, 

ַאז נָאך דעם גַאנצן יִיאוש און מַאטערניש װעט אונדז געלינגען 

לעבן אױך נָאכן דורכמַאכן ַאזױ ֿפיל שלעכטס, װָאס עס איז 

שװער צו בַאגרַײֿפן. מיר הָאבן זיך ָאנגעטָאן, ַאֿפילו װען ַאלץ 

איז נָאך ניט געװען אין גַאנצן טרוקן, און מיר הָאבן געזוכט אין 

װַאלד עּפעס עסן, ּכדי צו בַארוִיקן דעם בורטשענדיקן בױך. 

עס איז שױן געװען ּכמעט דער זון אנטערגַאנג ביז מיר הָאבן 

געֿפונען די סטעזשקע, ניט װַײל מיר זענען ֿפַארלױרנגעגַאנגען, 

נָאר דערֿפַאר װָאס מיר הָאבן זיך די גַאנצע צַײט אּפגעשטעלט 

צו עסן יַאגעדעס און שװָאמען. די שװָאמען הָאבן געהַאט ַאן 

ערגערן טעם ֿפון די גרינסן, װָאס איך הָאב געגעסן נעכטיקן 

ָאװנט. ַאֿפילו עס הָאט אונדז געלונגען ָאנֿפילן דעם בױך, ָאבער 

דער בױך הָאט ַאזַא עסן ניט ליב געהַאט. דָאס הָאט אונדז 

געװּוסט,  שױן  הָאבן  מיר  ַאז  ידיעה,  די  װי  געַארט  װײניקער 

דָארט  נעכטן  הָאט  מען  װּו  ריכטונג,  דער  אין  גײען  מיר  ַאז 

געשָאסן. מיר הָאבן ניט געהַאט קײן ברירה. דָאס איז געװען 

די ריכטונג קײן קַארטילעס און מיר הָאבן געמוזט גײן אױף 

דעם װעג, כָאטש מיר הָאבן מורא געהַאט ֿפון װָאס מיר װעלן 
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זיך  געֿפינען  מיר  ַאז  סימן,  ערשטער  דער  ָאנטרעֿפן.  דָארטן 

אױף דעם ּפלַאץ, זענען געװען לײדיקע שָאלן ֿפון קױלן. מיר 

הָאבן געזוכט װַײטער און גָארניט געֿפונען, ניט קײן בלוט און 

ניט קײן קערּפער. מסּתמא איז קײנער ניט דערהרגעט געװָארן. 

מיר הָאבן געװָאלט ַאנטלױֿפן ֿפון דעם ָארט און מַײן מַאמע 

הָאט דערזען ליגן ַא ּפעקל, אױף דער זַײט ֿפון װעג. אין דעם 

ּפעקל הָאט זיך געֿפונען, װי ַא מּתנה ֿפון הימל, ַא הַאלבער 

ברױט. די מַאמע איז געװען זיכער, ַאז דָאס איז ַא מּתנה ֿפון 

גָאט, "המזין ּכל בריאותיו".

די מַאמע הָאט געזָארגט, ַאז מיר זָאלן קענען דערגײן נָא־

ענט צו ַא ֿפַארם. דערװַײל הָאט דער אוצר, װָאס מיר הָאבן 

געֿפונען, געדַארֿפט װַארטן ביז מיר װעלן געֿפינען ַא בַאקװעמן 

ָארט, מיר זָאלן זיך קָאנען ַאװעקזעצן און בַארוִיקן דעם מָאגן. 

טרָאץ אונדזערע בַאמִיונגען ַארױסגײן ֿפון װַאלד אײדער עס 

װערט טונקל, הָאט אונדז אױסגעזען ַאז דער װַאלד הָאט זיך 

ניט געװָאלט ענדיקן. צום סוף הָאבן מיר בַאשלָאסן צו ֿפַאר־

ברענגען די נַאכט אין װַאלד, װַײל איך הָאב שױן ניט געהַאט 

ניט  בױם,  הױכן  ַא  געזען  הָאבן  מיר  גײן.  צו  ּכוח  קײן  מער 

װַײט ֿפון װעג, און מיר הָאבן זיך ַאװעקגעזעצט נעבן אים. איך 

מײן, ַאז איך בין ַאנטשלָאֿפן געװָארן, נָאך אײדער איך הָאב 

אונדז  הָאט  מַאמע  די  װָאס  ברױט,  שטיקל  דָאס  געענדיקט 

געגעבן.
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ַא זַײל ֿפון ֿפַײער װעט אַײך ֿפירן

די מַאמע הָאט ניט געקענט ַאנטשלָאֿפן װערן און הָאט אונדז 

געהיט. זי הָאט בַאמערקט ֿפון דער װַײטנס ַא שטַארקע ליכט, 

װי די זון הָאט ניט געװָאלט ֿפַארגײן. מיט גרױס מי איז איר 

עס  ליכט.  די  װַײזן  צו  אונז  ּכדי  אױֿפװעקן   אונדז  געלונגען 

איז געװען גענוג אינטערעסַאנט ֿפַאר אונדז אױֿפצושטײן און 

מיר  הָאבן  צַײט  שטיקל  ַא  נָאך  ליכט-ריכטונג.  דער  אין  גײן 

געשטַאנען  זענען  מיר  ליכט.  דער  ֿפון  סיבה  די  אױסגעֿפונען 

הָאבן  מיר  געברענט.  הָאבן  הַײזער  דרַײ  װּו  דָארף  ַא  קעגן 

בַאמערקט אין דער ליכט ַאז דָאס איז ַא גרױסער דָארף. מיר 

הָאבן געֿפונען די ציװיליזַאציע װָאס מיר הָאבן געזוכט. 

די מָאדנע זַאך איז, ַאז קײנער הָאט ניט ּפרָאבירט ֿפַאר־

לעשן דעם ֿפַײער. די מענטשן װָאס זענען ַארומגעלָאֿפן זענען 

געװען ֿפַארנומען מיט זיך ַארוםשלָאגן צװישן זיך. מיר זענען 

צוגעגַאנגען גענוג נָאענט צו הערן די געשרײען ֿפון זעדלערַײען 

און װײטיק, און מיר הָאבן ֿפַארשטַאנען ַאז מיר זענען עדות 

צו ַא מחלוקת אין דָארף. די בַאהַאנדלונג ֿפון ַא מחלוקת בַײ 

אוקרַאִינישע ּפױערים איז אונדז געװען בַאקַאנט. ּתמיד הָאט 

עס זיך געענדיקט מיט ַא שלעגערַײ, צעברָאכענע הענט און 

ֿפיס, געזונטע מּכות איבער דעם גַאנצן קערּפער און אײן מָאל 

אין ַא נָאװינע אױך מיט ַא טױטן. װען מיר קלערן ֿפונעם קבלת־

ּפנים װָאס מיר הָאבן בַאקומען אין  לעצטן דָארף, הָאבן מיר 

אױך  ַאֿפילו  דָארף,  צום  צוגײן  זיך,  ֿפַארשטײט  געקענט,  ניט 

ניט אין נָארמַאלע צַײטן. עס איז ניט געװען ֿפַאר אונדז קײן 

די  װען  װַײטער.  גײן  און  דָארף  דעם  אױסמַײדן  ּפרָאבלעם 

מַאמע הָאט בַאשלָאסן, ַאז מיר זענען גענוג געגַאנגען הָאבן 
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מיר געֿפונען, נעבן דעם װעג אין ֿפעלד, ַא סטױג הײ און מיר 

הָאבן זיך געלײגט ָאּפרוען.

דער רעש ֿפון ֿפערד־און־װָאגן הָאט אונדז אױֿפגעװעקט. 

זײ זענען שױן געװען נָאענט צו אונדז און די מענטשן הָאבן 

צו  זיך  װּו  געװען  ניט  איז  עס  דערזען.  שױן  אונדז  מסּתמא 

בַאהַאלטן, זענען מיר געשטַאנען בַײם װעג. דער װָאגן הָאט 

זיך ָאּפגעשטעלט נעבן אונדז און מען הָאט אונדז געװּונטשן 

זײ  ַאז  ֿפַארשטַאנען,  מיר  הָאבן  גוט־מָארגן".  "ַא  העֿפלעך 

מײנען, ַאז מיר זענען אוקרַאִינער. די מַאמע הָאט דערצײלט 

דעם ּפָארֿפָאלק, װָאס איז געזעסן ֿפָארנט, ַאז מיר גײען קײן 

קַארטילעס. זײ הָאבן אונדז בַאלד אַײנגעלַאדן ַארױֿפגײן, װַײל 

זײ ֿפָארן אין דער זעלבער ריכטונג. די מַאמע הָאט בַאמערקט, 

ַאז דָאס ּפָארֿפַאלק איז ֿפַארקלעמט און אַײלט זיך.

מיר  הָאבן  װָאגן,  אױֿפן  ַארױֿפגעשטיגן  זענען  מיר  װען 

צװײ  אױֿפגערעגט.  געװען  זײ  זענען  װָאס  ֿפַאר  ֿפַארשטַאנען 

יונגע בחורים, װַײזט אױס שטַארק ֿפַארװּונדעט, זענען געלעגן 

אױֿפן װָאגן און געקרעכצט שטילערהײט. אײנער איז געלעגן 

אױֿפן בױך, מיט די הױזן ַארָאּפ און ַא טיֿפער שניט אין זַײן 

ֿפון  טײל  ַא  געמַאכט.  הָאט  שטעקן  שַארֿפער  ַא  װָאס  הינטן, 

דער  װּונד.  מיטן  אין  געװען  רשטעקט  ֿפַא  נָאך  איז  שטעקן 

צװײטער הָאט זיך געמַאטערט און געהַאלטן ַא צעברָאכענע 

די  ַאקס.  ַאן  ֿפון  זעץ  ַא  בַאקומען  ער  הָאט  מסּתמא  הַאנט. 

ּפָאדלָאגע ֿפון װָאגן איז געװען רױט מיט בלוט. די צװײ זענען 

געװען די זין ֿפון ּפָארֿפָאלק און זײ זענען געװען די ערגסטע 

קרבנות ֿפון נעכטן ָאװנט. די סיבה ֿפַאר דער שלעגערַײ איז 

הָאט  ּפַאטריַארך  דער  װָאס  לַאנד,  שטיקל  ַא  ֿפון  ירושה  ַא 

איבערגעלָאזט און די יורשים הָאבן ניט געװּוסט, װי ַאזױ עס 



142

לײזער בליט

צעטײלן. איצט ֿפירן די עלטערן זײערע זין זײ צו הײלן. ָאבער 

װָאס עס הָאט זײ ממש געשטערט איז געװען דער אומיושר 

אין צעטײלן די ירושה. די מַאמען הָאט מער אינטערעסירט, 

װער קען איצט הײלן די שװערע װּונדן ֿפון אירע זין, הָאט זי 

ָאנגעהױבן אױסֿפרעגן די ֿפרױ.

דער ענטֿפער װָאס זי הָאט בַאקומען איז געװען שװינדלענ־

דיק און ניט געגלײבט די אױערן װָאס הָאבן דָאס געהערט. זי 

הָאט אונדז דערצײלט, ַאז ַא יִידישע ֿפרױ איז געקומען אין דער 

געגנט און זי גיט מעדיצינישע דינסט. זי הָאט שױן גערַאטעװעט 

עטלעכע מענטשן ֿפון ַא זיכערן טױט. זי איז געװען זיכער, ַאז זי 

װעט הײלן אירע זין און זײ װעלן ַארױסקומען ּפונקט װי נַײע. 

װען די ֿפרױ הָאט בַאשריבן די װָאס גיט די מעדיצינישע דינסט 

בין איך געװען זיכער, ַאז זי רעדט װעגן מַײן בָאבע ֿפרײדע. 

ָאבער מיר הָאבן געװּוסט, ַאז זי איז געװען אין רַאטנָא אין צַײט 

ֿפון דער ַאקציע. מיר הָאבן זיך ניט געקענט ֿפָארשטעלן, ַאז 

זי איז געבליבן לעבן. װען די מַאמע הָאט געֿפרעגט, װי לַאנג 

געֿפינט זיך די  דָאזיקע ֿפרױ אין דָארף, הָאט זי קײן ענטֿפער 

ניט בַאקומען, װַײל מע הָאט געהַאט געהערט װעגן איר ניט 

לַאנג צוריק. ֿפון דעם ענטֿפער הָאט מַײן מַאמע ֿפַארשטַאנען, 

ַאז דָאס איז געשען ניט לַאנג צוריק, װַײל דער קלַאנג ֿפון ַאזַא 

ּ דינסט אין געגנט ֿפַארשּפרײט זיך זײער גיך.

מיר זענען געװען זײער צערודערט ֿפון דער מעגלעכקײט, 

ַאז אֿפשר איז דָא געשען ַא נס און עס רעדט זיך טַאקע ֿפון 

מַײן בָאבען ֿפרײדע. אין צוגָאב  הָאט די מַאמע אונדז געלָאזט 

װיסן, ַאז די געגנט איז איר בַאקַאנט און מיר זענען ניט װַײט 

ֿפון קַארטילעס. נָאך ַא ביסל צַײט הָאבן מיר זיך ָאּפגעשטעלט 

נעבן ַא ֿפַארם, װָאס איז געװָארן דָאס רֿפואה-הױז. ַא מַאן איז 
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ַארױסגעקומען און דָאס ּפָארֿפָאלק הָאט אים געװיזן די ֿפַאר 

װָאס זענען זײ  געקומען ַאהין. דער מַאן איז ַארַײנגעגַאנגען אין 

שטוב און אין ַא ּפָאר מינוטן שּפעטער איז ער ַארױסגעקומען 

מיט מַײן בָאבען ֿפרײדע.

װען איך בַאטרַאכט ַא טײל ֿפון די ּפַאסירונגען אין מַײן 

לעבן ַאלס ַא צוֿפַאל, דָא הָאב איך געקלערט, ַאז עס איז ממש  

ַא נס־מן-השמים. דָאס הָאט מיר בַאװיזן, ַאז דָאס לעבן איז ַא 

סך רַײכער ֿפון יעטװעדער ֿפיקציע. איך הָאב קײן צװײֿפל ניט 

געהַאט, ַאז ַאנטקעגן מיר איז געשטַאנען מַײן בָאבע ֿפרײדע 

טָארבע,  שװַארצע  די  געהַאלטן  זי  הָאט  הַאנט  איר  אין  און 

װָאס איז מיר געװען ַאזױ גוט בַאקַאנט.

אונדזער אוקרַאִינישע קלײדונג הָאט איר ניט געשטערט 

און  געקוקט  אונדז  אױף  הָאט  זי  דערקענען.  צו  גלַײך  אונדז 

ניט געגלײבט, װָאס אירע אױגן זעען און עס הָאט אױסגעזען 

ַאז װי אױף ַא סעקונדע הָאט זי ֿפַארלָארן איר  גלַײכגעװיכט. 

מַײן ברודער און איך זענען צו איר צוגעלָאֿפן און געשריגן: 

"בָאבע! בָאבע!". דָאס ּפָארֿפָאלק הָאט קײן געדולד ניט געהַאט 

צו אונדזער ׂשימחה און הָאבן געֿפָאדערט, ַאז די בָאבע זָאל 

גלַײך ָאנהײבן צו הײלן זײערע זין. איך װיל זיך דָא ָאּפשטעלן 

אױֿפן בלינדן ַאנטיסעמיטיזם ֿפון חלק ֿפון די אוקרַאִינער. װען 

דער ֿפָאטער הָאט געזָאגט אין ּכעס און ָאן בושה: "איך הָאב 

געמײנט, ַאז דָאס זענען סּתם מענטשן. װען איך װָאלט געװּוסט 

ַאז דָאס זענען ֿפַארשטינקענע יִידן װָאלט איך זײ ניט געֿפירט 

ַאהער", הָאט ער זיך בַארעכטיקט ֿפַאר דעם בעל־הבית. אין 

דער זעלבער צַײט הָאט מַײן בָאבע, מיט דער הילף ֿפון מַײן 

זַײנע  ֿפון  װּונדן  די  בַאהַאנדלט  װידמונג  גרױס  מיט  מַאמען, 

זין. עס הָאט גענומען ַא לַאנגע צַײט און די ּפַאציענטן הָאבן 
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געשריגן ֿפון װײטיק (איך בין זיך מודה ַאז נָאך זײער טַאטנס 

רײד, הָאב איך עס דװקא ליב געהַאט צו הערן). די הײלונג 

איז געװען ַא גָאר שװערע ַארבעט. אײן מָאל הָאט די בָאבע 

געבעטן הילף ֿפון די צװײ מענער, זײ זָאלן הַאלטן ֿפיזיש דעם 

ּפַאציענט מיט דער װּונד אין הינטן. װי איך הָאב שױן געזָאגט, 

זײערע געשרײען הָאבן מיר גָארניט געַארט. להיּפוך. איך הָאב 

ניט געהַאט קײן שום סימּפַאטיע ֿפַאר זײ. די אײנציקע סיבה 

װָאס איך הָאב געהַאט, ַאז די זַאך זָאל זיך ענדיקן, איז ַאז איך 

זָאל זיך קָאנען װידער ַארומנעמען מיט מַײן בָאבען.

ערשטנס, זענען ַארױסגעקומען די בָאבע מיט מַײן מַאמען. 

דערנָאך דער בחור מיט דער צעברָאכענער הַאנט. די הַאנט 

מיט  צוגעבונדן  שטעקן,  ַא  מיט  ֿפָארױס,  געהַאלטן  ער  הָאט 

שמַאטעס. דער צװײטער איז געװען ָאנגעטָאן אין די ַאֿפערס 

איז  געװײן  ַא  מיט  טַאטן.  זַײן  בַײ  געשטיצט  הױזן,  ַאנשטָאט 

ער הינקענדיק געקרָאכן צום װָאגן. זײ הָאבן בײדע אױסגעזען 

די  ָארט.  צום  ָאנגעקומען  זענען  זײ  װען  װי  בעסער,  סך  ַא 

זײ  דַארֿפן  ַאזױ  װי  ּפָארֿפָאלק  דעם  דערקלערט  הָאט  בָאבע 

בַאהַאנדלען די זין און זײ צוגעזָאגט, ַאז אין ַא שטיקל צַײט 

װעלן זײ זַײן װי נַײע און װידער גרײט זיך גײן הרגענען. די 

הָאט  און  בָאבען  מַײן  צו  דַאנקבַאר  זײער  געװען  איז  ֿפרױ 

דעם  בַאדַאנקט  הָאט  מַאן  דער  מָאל.  עטלעכע  געזָאגט  עס 

בַאהַאנדלט זַײנע זין און הָאט אים  בעל־הבית, װי ער הָאט 

צוגעזָאגט, ַאז עטלעכע טעג  שּפעטער װעט ער אים בַאצָאלן.

משּפחה- אונדזער  מיט  ָאנגײן  געקענט  מיר  הָאבן  איצט 

בָאבען די  דער  דערצײלט  הָאט שױן  מַאמע  ֿפַארבינדונג. די 

ֿפרײלעכע נַײעס, ַאז מַײן טַאטע איז ַאנטלָאֿפן ֿפון דער ַאקציע 

אין רַאטנָא. די בָאבע איז מסּכים געװען מיט מַײן מַאמען, ַאז 
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אױב דער טַאטע לעבט װעט ער מסּתמא קומען קײן קַארטי־

לעס. איך הָאב געביטן דעם ֿפָאדעם און זײ געלָאזט װיסן, ַאז 

איך בין הונגעריק. דָאס איז געװען דָאס ערשטע מָאל, זַײט מיר 

זענען ַאנטלָאֿפן ֿפון די סובָאטניקעס, װָאס מיר הָאבן געהַאט 

ַא מָאלצַײט. מיר הָאבן געהַאט הנאה ֿפון ַאן ָאנגעֿפולטן בױך 

און ניט געדַארֿפט זיך זָארגן איבערלָאזן אױף מָארגן. בשעת 

מיר הָאבן געגעסן, הָאט די בָאבע דערצײלט װי ַאזױ זי הָאט 

זיך גערַאטעװעט ֿפון דער ַאקציע און די װײטיקן װָאס זי הָאט 

געליטן די לעצטע זעקס װָאכן. עס הָאט מיר איבעררַאשט צו 

הערן, ַאז עס איז שױן ַאדורך ַאזױ ֿפיל צַײט זינט דער ַאקציע. 

זעט אױס ַאז, אין מַײנע יונגע יָארן די צַײט װָאס איז ַאדורך, 

איז ניט געװען ַאזױ ממשותדיק, װי דָאס װָאס עס װעט טרעֿפן 

אין די קומענדיקע עטלעכע מינוטן.

דער  צו  געקומען  איז  ַאקציע  דער  אײדער  ָאװנט  דעם 

מען  געבעטן  און  ּפױער  דערשרָאקענער  ַא  רַאטנָא־ּפָאליצײ 

זָאל אים געֿפינען ַא דָאקטער צו רַאטעװען זַײן װַײב. זי געֿפינט 

די  ַאװעק.  שטַארבט  זי  און  געבורט־מצֿב  שװערן  ַא  אין  זיך 

װַײל  בָאבען,  מַײן  צו  ּפױער  דעם  געברַאכט  הָאט  ּפָאליצײ 

געהַאט  הָאט  װָאס  רַאטנָא,  אין  אײנציקע  די  געװען  איז  זי 

זָאל  זי  ַאז  בַאֿפױלן,  איר  הָאט  מע  און  רֿפואה  מיט  טָאן  צו 

גײן מיט אים. זי הָאט בַאקומען די ּפַאּפירן, װָאס יִידן הָאבן 

געדַארֿפט ַארױסצוגײן ֿפון שטָאט. דער ּפױער הָאט צוגעזָאגט, 

ַאז ער װעט זי ברענגען צוריק. די בָאבע איז מצליח געװען צו 

רַאטעװען די ֿפרױ און איר קינד. דער ּפױער איז געװען זײער 

ַאקציע,  דער  ֿפון  דערװּוסט  זיך  הָאט  ער  און װען  דַאנקבַאר 

און  רַאטנָא  קײן  צוריק  ברענגען  זי  געװָאלט  ניט  ער  הָאט 

הָאט זי אױסבַאהַאלטן. ָאבער דער קלַאנג  ֿפון דער בָאבעס 
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און  געגנט  גַאנצן  דעם  איבער  צעשּפרײט  זיך  הָאט  הצלחה 

ַאנדערע ּפױערים הָאבן זיך גענױטיקט אין אירע בַאדינונג. די 

ּפױערים הָאבן זי ָאּפגעהיט און  ֿפון אײן ֿפַארם צום צװײטן 

הָאט זי זיך ביסלעכװַײז דערנענטערט צו קַארטילעס. אין דעם 

ּפלַאץ איז זי געװען איבער ַא װָאך. ניט װַײל דער ּפױער הָאט 

ַא גוט הַארץ געהַאט, נָאר צוליב דעם װָאס דער ּפױער הָאט 

ַאנטּפלעקט דעם עקָאנָאמישן ּפָאטענציַאל, װָאס עס איז ֿפַארַאן 

אין דער בָאבע. בשעת זי הָאט געקעמֿפט ֿפַאר די קרַאנקע, 

דערֿפַאר בַאצָאלן און  הָאט ער בַאשטימט װיֿפל דַארף מען 

הָאט  בָאבע  די  קעשנע.  אין  זיך  צו  ַארַײנגלײגט  ַאלץ  הָאט 

בַאקומען װױנונג און עסן. דָאס איז געװען ַאן אינטערעסַאנטע 

זַאך: ַא ּפױער װָאס הָאט געעֿפנט ַא הײלונגס צענטער.

מיר זענען געבליבן מיט דער בָאבען ַא שטיקל צַײט, ביז 

מיר הָאבן בַאמערקט, ַאז דער בעל־הבית איז געװָארן נערװעז 

אױך  און  שטוב  אין  געהָאלֿפן  הָאבן  מיר  כָאטש  אונדז,  מיט 

געַארבעט לַאנגע שעהען אין ֿפעלד. מיר הָאבן ֿפַארדינט ַא סך 

מער ֿפון דעם עסן װָאס ער הָאט אונדז געגעבן. אױסבַאהַאלטן 

יִידן, הָאט ער געװּוסט, װעט אים ניט צוגעגעבן ּכֿבוד און ער 

קען ַאֿפילו ריזיקירן מיט זַײן לעבן, אױב עמעצער װעט  אים 

מסורן צו די דַײטשן ָאדער דער אוקרַאִינישער ּפָאליצײ. װען 

זי  הָאט  געגנט  אין  ֿפַארמס  ַאנדערע  בַאזוכט  הָאט  בָאבע  די 

זעט  װָאס  יִידן,  ַא  געטרָאֿפן  הָאט  עמעצער  אױב  געֿפרעגט, 

אױס װי מַײן טַאטע. קײנער הָאט אים ניט געזען. דָאס איז ניט 

געװען ַא גוטער סימן, ָאבער מיר הָאבן בַאשלָאסן ֿפָארזעצן 

קײן קַארטילעס. מיר הָאבן זיך געזעגנט מיט דער בָאבען און 

איר געזָאגט, ַאז זי זָאל בלַײבן דערװַײל דָא און ַאז מיר װעלן 

מָאל  דָאס  נעמען.  זי  קומען  מיר  װעלן  טַאטן,  דעם  געֿפינען 
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געװען  איז  עס  און  װעג  דעם  געװּוסט  ּפינקטלעך  מיר  הָאבן 

ַאן ענין צו גײן עטלעכע שעה ביז מיר װעלן ָאנקומען ַאהין. 

קַארטילעס איז ניט געװען ַא שוצּפלַאץ. ֿפַאר אונדז איז עס 

געװען דער ָאנהײב ֿפון װַאנען צו זוכן דעם טַאטן. אין ָאװנט 

הָאבן מיר זיך װידער געלָאזט אין װעג ַארַײן ניט ָאן מורא ֿפַאר 

נַײע סּכנות װָאס לױערן אױף אונדז, ָאבער מיר הָאבן געהַאט 

אין הַארצן די הָאֿפענונג, ַאז מיט גָאטס הילף װעלן מיר קומען 

צו אים בשלום.

הַאלדזן ֿפרַײנדלעך

אײגנטלעך  װעט  טַאטע  דער  ַאז  בַאשלָאסן,  הָאט  מַאמע  די 

ניט גײן זיך בַאהַאלטן אין קַארטילעס. די סיבות ֿפַאר װעלכע 

מיר זענען ַאנטלָאֿפן ֿפון קַארטילעס זענען נָאך געװען גילטיק. 

ֿפַאר אונדזער זיכערקײט איז בעסער געװען, מיר זָאלן ָאנהײבן  

זוכן בַײ די ּפױערים אין דער געגנט ַארום קַארטילעס, ַאזעל־

כע מיט װעלכע דער טַאטע הָאט געהַאנדלט און איז געװען 

אין  ַאֿפילו  ָאנגעקומען.  זענען  נַאציס  די  אײדער  ֿפרַײנדלעך, 

דער ֿפינצטער הָאט זי דערקענט ַא ֿפַארם, װָאס זי הָאט גע־

קענט ּפערזענלעך די בעלי־בּתים. זי הָאט בַאשלָאסן, ַאז מיר 

װעלן ֿפַארברענגען די נַאכט אין ַא כײסטַאק נעבן דעם הױז. 

זענען  ּפױערים  די  ַאז  בַאמערקט  הָאט  זי  װען  ֿפרי,  דער  אין 

הָאבן  מיר  און  אױֿפגעװעקט  אונדז  זי  הָאט  אױֿפגעשטַאנען, 

ֿפרױ,  ַא  הױז.  צום  דערנענטערן  זיך  ָאנגעהױבן  ביסלעכװַײז 

ַא ֿפַארנומענע מיט איר ַארבעט, הָאט זיך ַארומגעדרײט אין 

הױף. די מַאמע הָאט זי דערקענט און זי גערוֿפן בַײ איר נָא־

מען. זי איז געװען ַאזױ איבעררַאשט צו זען מַײן מַאמען, ַאז 
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דער עמער װָאס זי הָאט געהַאלטן איז איר ַארױסעֿפַאלן ֿפון 

די הענט. זײ הָאבן זיך ַארומגעכַאּפט און געקושט און דערנָאך 

הָאט די מַאמע אונדז בַאקענט מיט דער ֿפרױ. עס איז געװען 

דערמוטיקט צו זען, ַאז ניט ַאלע הָאבן אונדז ֿפַײנט געהַאט. 

גָארניט אין דער װעלט קען בעסער בַאװַײזן ֿפרַײנדשַאֿפט װי 

ַא שמײכל און ַא װַארעם ַארומנעמען זיך. די ֿפרױ הָאט גערוֿפן 

איר מַאן, ער זָאל ַארױסקומען צו זען װער עס איז זײ געקומען 

בַאזוכן. ער איז אױך געװען זײער צוֿפרידן אונדז צו זען. ער 

איז געשטַאנען, געקרַאצט דעם קָאּפ און גערוֿפן מַײן מַאמעס 

מַאמע  די  ַאז  גלײבן,  צו  געװען  שװער  אים  איז  עס  נָאמען. 

שטײט דָא. איך הָאב זיך דערמָאנט ַאז איך הָאב ַאמָאל געזען 

דָאס ּפָארֿפָאלק בַײ אונדז אין הױז, זונטיק נָאך זײערע ּתֿפילות. 

מַײנע עלטערן און זײ זענען געװען ֿפרַײנד און די ֿפרַײנדשַאֿפט 

איז געבליבן ַאֿפילו אין די שלעכטע און שװערע צַײטן.

זײ הָאבן אונדז בַאלד אַײנגעלַאדן אין שטוב, ַאװעקגעזעצט 

בַײם טיש און אונדז געגעבן ַא געשמַאקן ֿפרישטיק. כָאטש אין 

דער צַײט װָאס מיר זענען געװען מיט דער בָאבען הָאבן מיר 

שױן ֿפַארגעסן דעם װײטיק ֿפון ַא לײדיקן מָאגן. בשעת דעם 

עסן הָאט מען ָאנגעהױבן רעדן װעגן דעם טַאטן. די ֿפרױ הָאט 

שװער געָאטעמט און הָאט געקוקט נערװעז אױף איר מַאן. עס 

איז געװען קלָאר, ַאז עס איז זײ געװען ניט ָאנגענעם צו רעדן 

װעגן דעם. די מַאמע הָאט ֿפַארשטַאנען ַאז מסּתמא הָאבן זײ 

אים געזען און עס איז זײ ניט בַאקװעם צו רעדן װעגן אים, 

װַײל זײ װײסן ַאז ער איז טױט. ָאבער די מַאמע הָאט זײ ניט 

ָאּפגעלָאזט און זײ געבעטן זײ זָאלן דערצײלן װָאס זײ װײסן. 

דער מַאן הָאט ָאנגעהױבן צװַײֿפלענדיק צו רעדן: "לײבַא איז 

געװָארן משוגע". דָאס איז געװען ֿפַאר אונדז ַא שרעקלעכע 
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ידיעה, ָאבער מיר זענען געזעסן און געהערט װָאס ער הָאט 

געהַאט צו דערצײלן. זײ הָאבן  אונדז דערצײלט, װָאס עס איז 

געשען, װען זײ הָאבן זיך מיט אים געטרָאֿפן. ערשטנס, הָאט 

ער זײ ניט דערקענט און די גַאנצע צַײט זיך געבעטן, מען זָאל 

אים ניט הרגענען. צום סוף הָאט ער זײ ֿפַארלָאזט, ָאבער ער 

הָאט זיך געֿפירט אין ַא מָאדנעם אוֿפן. זײ זענען געװען זיכער, 

ַאז ער הָאט זײ ניט דערקענט, ַאֿפילו נָאך עטלעכע טעג װָאס 

ער איז מיט זײ געװען און איז ַאװעק קײן קַארטילעס. זײ הָאבן 

אים געװָארנט, ַאז עס איז ַא געֿפַאר ֿפַאר אים צו גײן דָארטן. 

עס הָאט זײ גענומען ַא לַאנגע צַײט אונדז  צו דערצײלן ַאלע 

ּפרטים. זײער בקשה,  ער זָאל ניט גײן קײן קַארטילעס, הָאט 

גָארניט געהָאלֿפן, װַײל ער איז געװען אַײנגעשּפַארט און זײ 

די  געשען.  גָארניט  דָארטן  אים  װעט  עס  ַאז  געהָאֿפט  הָאבן 

קרַאנק,  ֿפיזיש  געװען  איז  ער  אױב  געֿפרעגט,  הָאט  מַאמע 

מָאל  ּפָאר  ַא  ער  הָאט  ָאנהײב  אין  ַאז  דערצײלט  זײ  הָאבן 

געחלשט, ָאבער נָאך עטלעכע טעג איז ער געקומען זײ העלֿפן 

דער  שװַאכקײט.  שום  קײן  געװיזן  ניט  הָאט  און  ֿפעלד  אין 

מַאן הָאט ָאנגעװיזן אױֿפן קָאּפ און געמַאכט מיט די ּפלײצעס. 

דָאס איז געװען זַײן דיַאגנָאז ֿפון מַײן טַאטן, ָאבער ער הָאט 

געזָאגט: "איך בין זיכער ַאז עס הָאט אים גָארניט געטרָאֿפן אין 

קַארטילעס, װַײל ַא נדערש װָאלט איך געהערט װעגן דעם".

ָאדער  סיבה  די  דערקלערן  געקענט  ניט  הָאט  מַאמע  די 

מָאדנע  טַאטנס  מַײן  שײך  װָאס  ֿפרַאגעס,  די  אױף  ענטֿפערן 

אױֿפֿפירונג. זי הָאט געלָאזט װיסן דעם ּפָארֿפָאלק, ַאז זי גײט 

אים  װעט  זי  ַאז  זיכער  זי  איז  לעבט  ער  אױב  און  זוכן  אים 

זיך  װַײל  טָאן,  צו  ניט  עס  געבעטן  איר  הָאבן  זײ  געֿפינען. 

ַארומדרײען נעבן קַארטילעס איז ַא געֿפַאר. די דַײטשן הָאבן 
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דורכגעֿפירט ַאן ַאקציע אין קַארטילעס, צװישן די אוקרַאִינער, 

געהרגעט ַא סך מענטשן און ֿפַארברענט די הַײזער, ַאֿפילו די 

"צערקװע" און ֿפַארשטײט זיך, ַאז זײ בַאשולדיקן די יִידן אין 

דעם, כָאטש אין דער צַײט זענען שױן מער ניט געװען קײן 

יִידן. די מַאמע הָאט בַאשלָאסן צו גײן זוכן דעם טַאטן און זײ 

הָאבן ֿפַארשטַאנען, ַאז ס'איז ניטָא קײן טעם זי צו איבעררעדן. 

זײ הָאבן איר געגעבן ַא ליסטע, מיט נעמען ֿפון ּפױערים, ֿפון 

װעלכע זי דַארף זיך היטן.

װידער  מיר  זענען  עסנװַארג,  מיט  ָאנגעֿפילט  ָאװנטצַײט, 

ַארױס אין װעג ַארַײן. אונדזער ערשטער ציל איז געװען צו 

בַאזוכן די קרוֿבים ֿפונעם ּפָּארֿפָאלק,  ֿפון אונדזערע ֿפרַײנד. מיר 

זענען ָאנגעקומען אין  מיטן נַאכט און געװַארט ביז ֿפַארטָאג, 

זיך צו טרעֿפן דַאן מיט די מענטשן. ֿפון ָאנהײב איז עס געװען 

ַא קַאלטע און קורצע אױֿפנַאמע. ָאבער װען די מַאמע הָאט 

זײ געזָאגט, ַאז מיר ברענגען ַא גרוס ֿפון זײערע קרוֿבים, איז 

עס געװָארן ַא ביסל װַארעמער און געביטן זײער ֿפירונג. די 

בַאזוך און  אונדזער  דערצײלט די סיבה ֿפון  מַאמע הָאט זײ 

געֿפרעגט אױב זײ הָאבן געהערט עּפעס װעגן דעם טַאטן. דער 

ענטֿפער איז געװען "יָא". נָאר אײדער מיר הָאבן זיך ָאנגהױבן 

צו ֿפרײען הָאט דער מַאן ַאלץ קַאלע געמַאכט, װען ער הָאט 

צוגעגעבן "איך הָאב אים ניט געטרָאֿפן, ָאבער מיט צװײ װָאכן 

צוריק הָאב איך געהערט מַײנע ֿפרַײנד רעדן און לַאכן װעגן ַא 

משוגענעם יִידן. דָאס איז זַײן מזל, ַאז ער איז משוגע, ַאנדערש 

װָאלט מען אים שױן געהרגעט. ער הָאט אונדז ֿפָארגעלײגט, 

אין  װַײל  טַאטן,  מַײן  זוכן  ַארומדרײען  ניט  זיך  זָאלן  מיר  ַאז 

ַאװעקהרגענען  אונדז  עמעצער  קען  צַײטן  שלעכטע  ַאזעלכע 

אונדז  זײ  װעלן  דערװַײל  דַײטשן.  די  צו  איבערגעבן  ָאדער 
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בַאהַאלטן און אױב זײ װעלן הערן עּפעס װעגן טַאטן װעלן זײ 

אונדז לָאזן װיסן. די מַאמע הָאט זײ הַארציק  בַאדַאנקט ֿפַאר 

ברירה  אײנציקע  די  ברַײטהַארציקײט.  און  װילן  גוטן  זײער 

אױב  טַאטן.  דעם  זוכן  װַײטע  איז  געהַאט  הָאבן  מיר  װָאס 

עס איז ריכטיק, ַאז ער איז טַאקע משוגע געװָארן, װעט ער 

אונדז ניט זוכן, דערֿפַאר מוזן מיר אים גיך געֿפינען,  אים צו 

רַאטעװען. דָאס מָאל הָאבן מיר ניט געװַארט ביז דעם ָאװנט 

עטלעכע  בַאקומען  הָאבן  מיר  זוכעניש.  אונדזער  ָאנצוהײבן 

עצות װּו מַײן טַאטע קען זיך בַאהַאלטן און מיר זענען ַאװעק 

אין װעג.

די ּפױערים װָאס די מַאמע הָאט געקענט הָאבן אונדז אױֿפ־

ַאזעלכע  געװען  זענען  עס  אוֿפנים.  ֿפַארשײדענע  אין  גענומען 

װָאס הָאבן געװיזן ַאן ָאֿפענע ׂשינאה און הָאבן געזָאגט מיר 

"מיר  צוגעגעבן:  הָאבן  זײ  ַארט.  דָאס  ֿפַארלָאזן  גלַײך  זָאלן 

ֿפון  געװָארן  ּפטור  סוף־סוף  זענען  מיר  ַאז  געמײנט,  הָאבן 

אױס  ניט  מעקן  מיר  ַאז  גָאט,  דַאנקען  קענט  איר  יִידן.  ַאלע 

אַײער אומגליקלעך לעבן דָא, אױֿפן ַארט". די סיבה װָאס זײ 

הָאבן דָאס ניט געטָאן איז, ַאז זײ געדענקען מַײן מַאמען ֿפון 

די  צו  רחמנות  מיט  געֿפירט  זיך  הָאבן  מענטשן  װען  צַײט  ַא 

װָאס  ַאזעלכע,  געװען  זענען  מזל  אונדזער  צו  אומגליקלעכע. 

אױסגעדריקט  הענט,  ָאֿפענע  מיט  אױֿפגענומען  אונדז  הָאבן 

צער איבער אונדזער סיטוַאציע, אונדז געגעבן עסן און ַאֿפילו 

מַאמע  די  הָאט  ֿפָארשערין  דערֿפַארענע  ַא  װי  געלעגער.  ַא 

הָאט  און  טַאטן  װעגן  אינֿפָארמַאציע  ביסלעך  צונױֿפגעקליבן 

ּפלַאנירט די קומענדיקע טריט.

הָאבן  טעג,  עטלעכע  געזוכט  הָאבן  מיר  װָאס  דעם  נָאך 

געװען  ַאמָאל  איז  װָאס  ּפלַאץ  דעם  נעבן  געֿפונען  זיך  מיר 
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אונדז  װעט  און  אונדז  אױף  שמײכלט  "גָאט  ֿפַארם.  אונדזער 

בַאצָאלן ֿפַאר דעם װָאס מיר גלײבן אין אים", הָאט די מַאמע 

ַאזױ  איר  איז  װָאס  ּפלַאץ,  דָאס  געזען  הָאט  זי  װען  געזָאגט 

די  ֿפון  טײל  ַא  ַאז  בַאמערקט,  הָאבן  מיר  געװען.  בַאקַאנט 

הַײזער זענען ֿפַארברענט געװָארן. די מַאמע הָאט געקענט די 

מענטשן, װָאס הָאבן געװױנט אין די הַײזער. זי הָאט בַאמערקט 

"װידער ַא מָאל די שכנים הָאבן זיך שטַארק צעקריגט" און 

ָאבער װען זי הָאט געזען, װַאס  געװָאלט ַאװעקגײן,  זי הָאט 

ֿפַאר ַא חורֿבן איז דָארט געװען, הָאט זי געזָאגט, ַאז עס מוז 

זַײן ַאן ַאנדערע סיבה. זי הָאט געזען ַא גרוּפע מענטשן, װָאס 

הָאבן געהַאלטן אין גַאנג  צוריקצובױען זײער הױז, הָאט זי 

בַאשלָאסן צוגײן צו זײ. מע הָאט זי גלַײך דערקענט און אונדז 

געֿפרעגט,  זײ  הָאט  מַאמע  די  װַארעמקײט.  מיט  אױֿפגענומען 

װָארט  אײן  געװען  איז  ענטֿפער  דער  געשען?  דָא  איז  װָאס 

"ניעמצי" (דַײטשן).

מענטשן הָאבן דערקענט די מַאמען און עס איז געװָארן 

ַא גרױסע ׂשימחה. מען הָאט זיך ַארומגעכַאּפט, געטַאנצט און 

געלַאכט. די מַאמע הָאט ניט געהַאט קײן געדולד ֿפַאר ׂשימחות 

און גלַײך געֿפרעגט, אױב עמעצער הָאט עּפעס געהערט װעגן 

מַײן טַאטן. עס איז געװָארן שטיל און מיר הָאבן געזען אױף 

זײערע ּפנימער, ַאז זײ הַאלטן זיך אַײן ניט צו לַאכן. װען די 

לוסטיק?  זענען זײ ַאזױ  ֿפַאר װָאס  געֿפרעגט  מַאמע הָאט זײ 

הָאבן זײ געענטֿפערט ּכמעט אין אײן קול און מיט ַא געלעכטער 

"ָאן זדיעס" (ער איז דָא). ער הָאט דָא אונדז געהָאלֿפן בױען 

ַא הױז, ָאבער דערֿפַאר װָאס דָאס איז געװען אום "סַאבָאטַא" 

(שבת) הָאט ער זיך ָאּפגעזָאגט. זײ הָאבן געװיזן די ריכטונג 

שטַאל.  אין  דָארטן)  איז  (ער  טַאם"  "ָאן  זיך  געֿפינט  ער  װּו 
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מַײן ברודער און איך הָאבן ָאנגעהױבן לױֿפן ֿפלינק װי ַא הָאז 

ָאּפגעהַאלטן  אונדז  הָאט  מַאמע  די  ָאבער  שטַאל,  דעם  צו 

און געבעטן ַאז מיר זָאלן װַארטן. זי הָאט מורא געהַאט, ַאז 

מיט  ַארַײנלױֿפן  װעלן  מיר  אױב  טַאטן,  דעם  שַאטן  קען  עס 

אונדזער התלהֿבות. עס איז געװען שװער צו װַארטן װען דָאס 

הַארץ קלַאּפט שטַארק און איז ַאזױ ָאנגעֿפילט מיט ׂשימחה, 

ָאבער מיר הָאבן געטָאן װי די מַאמע הָאט געבעטן. מיר הָאבן 

געלָאזט דער מַאמען גײן ֿפָארױס. 

נָאך ֿפון דרױסן הָאבן מיר געהערט מַײן טַאטן דַאװענען, 

געװען  איז  ַארַײנגעגַאנגען  זענען  מיר  װען  קול.  זיסן  זַײן  מיט 

מָאדנע צו זען, ַאז ער שלָאֿפט און ֿפון צַײט צו צַײט זינגט ער 

עּפעס חזניש. דָאס איז ניט געװען דָאס ערשטע מָאל, װָאס מיר 

הָאבן געהערט דעם טַאטן זינגען אין שלָאף. די מַאמע ֿפלעגט 

לַאכן ֿפון טַאטן: "דער טָאג איז ניט גענוג גרױס ֿפַאר אים צו 

ֿפַארדינען ּפרנסה, דַאװענען דרַײ מָאל, זָאגן ּתהילים, לערנען 

די ּפרשה מיט ַאלע ּפרושים. מוז ער נוצן ֿפַאר חזנות א חלק 

ֿפון זַײן שלָאף. ֿפַארשטײט זיך, ַאז דער טַאטע איז ניט געװען 

איז  ער  אײדער  ער,  הָאט  זיכער,  זַײן  ּכדי צו  ָאבער  מסּכים. 

געגַאנגען שלָאֿפן, שײן ַארױֿפגעלײגט די יַארמלקע אױֿפן קָאּפ, 

ּכדי ניט צו דַאװענען ָאן איר. װען ער ֿפלעגט ָאנהײבן צו זינגען 

הָאט די מַאמע אים אױֿפגעװעקט און געזָאגט "דו דַאװנסט ָאן 

ַא מנין" און זײ הָאבן בײדע געלַאכט.

װַארעמע  אים.  אױף  געקוקט  און  געשטַאנען  זענען  מיר 

טרערן ֿפון ׂשימחה זענען גערונען ֿפון די אױגן און דער הַאלדז 

ָאנװעזנהײט,  אונדזער  געֿפילט  הָאט  ער  געשטיקט.  זיך  הָאט 

הָאט ער אױֿפגעמַאכט ַאן אױג און בַאלד עס צוגעמַאכט און 

אים  הָאט  מַאמע  די  הענט.  די  מיט  ּפנים  דעם  ֿפַארשטעלט 
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גערוֿפן זײער מילד "מרדכי־לײב". איך און מַײן ברודער הָאבן 

ַארױֿפגעשּפרונגען  זענען  און  אױסהַאלטן  געקענט  ניט  שױן 

אונדז  הָאט  ער  טַאטע"!  "טַאטע.  געשרײ  ַא  מיט  אים  אױף 

ַארומגעכַאּפט און געקיצלט און איז געװָארן זיכער, ַאז דָאס 

איז  און  ַארומגעכַאּפט  אונדז  הָאט  ער  חלום.  קײן  ניט  איז 

צוגעגַאנגען ַארומנעמען דער מַאמען.

אֿפשר זענען דָא װערטער װָאס קענען בַאשרַײבן ּתחית־

המתים ָאדער ביאת־המשיח, ָאבער מיר ֿפעלן זײ אױס אױס־

צודרוקן טיף און גענױ ָאט די געשעעניש. אין דער צַײט װָאס 

ֿפָארגעשטעלט,  זיך  איך  הָאב  טַאטן  מַײן  געזוכט  הָאבן  מיר 

װי ַאזױ  װעלן מיר זיך טרעֿפן, ָאבער דעם אמתדיקן גליק ֿפון 

אונדזער טרעֿפונג, הָאב איך זיך ניט געקענט ֿפָארשטעלן. 

קײנער הָאט קײן ַארױסגעזָאגט ניט װָארט. מיר זענען גע־

זעסן אױף דער ערד, ַארומגענומענע ַא לַאנגע צַײט און גע־

לָאזט דער מָאמענט זָאל אין אונדז ַארַײנדרונגען װָאס טיֿפער. 

צומָאל הָאבן  טרערן ֿפון  גליק הבן זיך געגָאסן, װען עמעצער 

הָאט ּפרָאבירט צו רעדן. נָאך ַא לַאנגער צַײט הָאט די מַאמע 

איז  טַאטע  דער  לעבט".  מַאמע  דַײן  "מרדכי־לײב,  געזָאגט: 

הָאבן  מיר  װי  מעׂשה  גַאנצע  די  געהערט  און  שטיל  געזעסן 

זיך געטרָאֿפן מיט דער בָאבען. װען די מַאמע הָאט געענדיקט 

דערצײלן, הָאט מַײן טַאטע געקוקט אין דער הײך און געזָאגט: 

"גרױסער גָאט, איך דַאנק דיר". ער איז אױֿפגעשטַאנען און איז 

ַארױס. מיר נָאך אים. ער הָאט זיך געװַאשן און אונדז געזָאגט, 

װָאס  מיט  געהָאלֿפן  אים  הָאבן  מיר  דַאװענען.  גײט  מען  ַאז 

מיר הָאבן געקדענט ֿפון אױסנװײניק. װען ער הָאט געענדיקט, 

הָאבן מיר זיך געזעצט עּפעס עסן. בשעת מעׂשה הָאבן מיר 

הָאבן  מיר  זינט  געשען  אונדז  מיט  איז  עס  װָאס  דערצײלט, 
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זיך געזעגנט אין רַאטנָא מיט זעקס װָאכן צוריק. אױסער צװײ 

ּפױזעס צום דַאװענען הָאבן מיר ֿפַארברַאכט דעם גַאנצן שבת 

מיט דערצײלן װָאס עס איז געשען מיט אונדז און דעם טַאטן. 

נָאך דעם דַאװענען מעריֿב און שבת הָאט דער טַאטע געזָאגט,  

ַאז מיר װעלן זיך לָאזן אין װעג און צום ערשטנס װעלן מיר 

גײן געֿפינען די בָאבע.

ברכות צום נַײעם קָאמַאנדיר

ַאנטױשונג,  די  זען  צו  אינטערעסַאנט  געװען  איז  מיר  ֿפַאר 

הָאט  לַאנג  װָאכן  זעקס  מַאמען.  מַײן  ֿפַארכַאּפט  הָאט  װָאס 

קריטישע  אין  בַאשליסן  ַאלײן  און  ֿפירן  אונדז  געדַארֿפט  זי 

סיטוַאציעס, און בַאטרַאכטן יעדן שריט, ּכדי מיר זָאלן בלַײבן 

לעבן. ַא ֿפַארַאנטװָארטלעכקײט װָאס זי הָאט ָאנגענומען מיט 

גָארניט  הָאב  איך  װָאס  גֿבורה,  און  חכמה  ַאנטשלָאסנקײט, 

געװּוסט, ַאז ַא ֿפרױ קען ַאזױנס ֿפַארמָאגן. מען הָאט מיך דָאך 

ניט  הָאט  מַאמע  די  גַײסט.  ּפַאטריַארכישן  ַא  אין  דערצױגן 

הָאט  זי  און  ּפלַאן  טַאטנס  צום  ענטוזיַאזם  קײן  ַארױסגעװיזן 

װעלן  מיר  װען  דעם  נָאך  טָאן,  מיר  װעלן  "װָאס  געֿפרעגט: 

געֿפינען דײן מַאמען?" דער טַאטע הָאט ניט געהַאט קײן קלָארן 

ענטֿפער און הָאט זיך בַאנוצט מיטן בַאקאנטן אױסדרוק "מָארגן 

װעט גָאט זָארגן". די מַאמע איז ניט געװען צוֿפרידן מיט ַאזַא 

ענטֿפער און הָאט געֿפָאדערט ַא מער קלָארן ּפלַאן, ַאנדערש 

צַײט  װָאך  ַא  געבליבן  זענען  מיר  ָארט.  ֿפון  ניט  זיך  זי  רירט 

געװָארן.  אױסגעבױט  הילף  אונדזער  מיט  איז  הױז  דָאס  ביז 

אונדזער  ַאז  װיסן,  געלָאזט  אונדז  ּפױער  דער  הָאט  דערנָאך 
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עס  קען  עמעצער  װַײל  מעגלעך,  ניט  איז  אים  בַײ  אַײנשטײן 

בַאהַאלט  ער  ַאז  דַײטשן,  די  ָאדער  בולבָאװצי  די  דערצײלן 

ֿפַארשטײט  בַאצָאלן.  טַײער  דעם  ֿפַאר  ער'ט  און  יִידן  אױס 

זיך, ַאז עס טוט אים בַאנק און הָאט אונדז געגעבן נעמען ֿפון 

ַאנדערע ּפױערים, װָאס קענען אונדז אױסבַאהַאלטן, ער ָאבער 

מוז ערשטנס טרַאכטן װעגן זַײן אײגענער משּפחה. 

מַײנע עלטערן הָאבן זיך בַאמיט אױסצוַארבעטן ַא ּפלַאן, 

װָאס זָאל ֿפַארזיכערן אונדזער קִיום. די ביטערע װירקלעכקיט 

ֿפַאר־ די  איצט.  דער  נָאר  גילט  אונדז  ֿפַאר  ַאז  געװיזן,  הָאט 

גַאנגענהײט איז צעשטערט געװָארן און די צוקונֿפט איז אומ־

זיכער. מיר מוזן שטרעבן צו לעבן אױף דעם בעסטן אוֿפן ֿפון 

ָאנגע־ אונדזער  ֿפון  קלוגע  מער  צװײטן.  צום  מָאמענט  אײן 

זַאמלטער דערֿפַארונג און די ֿפַאקטן ֿפון אונדזערע לעבנס און 

מיטן ביסל עסן װָאס דער ּפױער הָאט אונדז געגעבן זענען מיר 

ַארױס אין װעג זיך צו טרעֿפן מיט דער בָאבען. איצט ַאז מיר 

הָאבן געֿפונען דעם טַאטן הָאט זיך די סיטוַאציע געביטן. ניט 

מַאמעס  מַײן  אין  בטחון  ֿפולן  ַא  געהַאט  ניט  הָאב  איך  װַײל 

ָאנֿפירונג, נָאר װַײל איך בין געזעסן אױף מַײן מַאמעס ּפלײצעס 

און מַײן ברודער אױף דעם טַאטנס. אונדזער גַאנג איז געװָארן 

צום  געקומען  מיר  זענען  שעה  עטלעכע  אין  גרינגער.  סך  ַא 

ָארט, װּו מַײן בָאבע הָאט זיך געֿפונען. מיר הָאבן צוגעגרײט ַא 

ּפלַאץ זיך צו לײגן שלָאֿפן און געװַארט ביז אין דער ֿפרי, ּכדי 

זיך צו טרעֿפן מיט דער בָאבען.

איך הָאב שױן געהַאט די דערֿפַארונג ֿפון טרעֿפן עמעצן 

װָאס איך הָאב געמײנטט, ַאז ער איז שױן אױף יענער װעלט 

און ּפלוצעם איז ער לעבעדיק געװָארן. צום בַײשּפיל, װי עס 

איז געשען מיט מַײן טַאטן. עס איז מיר געװען שװער צו זען 
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די בַאגעגעניש צױשן מַײן טַאטן און בָאבע און ניט ָאנהײבן 

צו כליּפען מיט געװײן. נָאך דעם װָאס מיר הָאבן זיך בַארוִיקט 

און געגעסן ֿפרישטיק הָאט דער ּפױער אונדז קלָאר געמַאכט, 

ַאז ער הָאט ניט קײן ּפלַאץ ֿפַאר ֿפיר יִידן. מַײן טַאטע הָאט 

אים זײער בַאדַאנקט ֿפַאר זַײן טירחה און גוטהַארציקײט. מיר 

דער  אין  געזָאגט,  טַאטע  מַײן  הַָאט  ַאװעקגײן,  בַאלד  װעלן 

גלַײך  הָאט  ּפױער  דער  גרײט.  זַײן  װעט  בָאבע  די  װען  רגע, 

ֿפַארשטַאנען, ַאז דָאס מײנט דער סוף ֿפון זַײנע מעדיצינישע 

אונדז  ּפרָאבירט  זי  הָאט  הכנסה,  ֿפַײנער  ַא  און  בַאדינונגען 

געבן ַא ֿפָארשלָאג: ַאז די בָאבע זָאל בלַײבן מיט אים און ער 

װעט געֿפינען ַא ּפלַאץ אונדז צו בַאהַאלטן. מַײן טַאטע הָאט 

ניט געגלײבט אין דעם ּפױערס צוזָאגן און  ָארנטלעכקײט  און 

איז געװען זיכער, ַאז בַײ דער ערשטער געלעגנהײט װעט ער 

בַאצָאלן  ּפשוטער,  ָאדער,  דַײטשן  די  צו  איבערגעבן  אונדז 

עטלעכע גרָאשן צו אוקרַאִינישע שלעגערס זײ זָאלן ֿפון אונדז 

ּפטור װערן. װען מַײן טַאטע הָאט אים װידער בַאדַאנקט ֿפַאר 

זַײן ברײטהַארציקן ֿפָארשלָאג, ָאבער מיר הָאבן בַאשלָאסן צו 

גײן קײן קַארטילעס. דער אוקראינער הָאט בַאלד ארױסגעװיזן 

דעם  ֿפַארלָאזן  צו  גלַײך  בַאֿפױלן  אונדז  און  ּפנים  אמתן  זַײן 

ָארט. די בָאבע הָאט גיך צונױֿפגענומען אירע זַאכן און מיר 

זענען ַארױס אין װעג, מיט די סּכנות װָאס הָאבן אױף אונדז 

געלױערט.
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אױף דעם בעסטן אוֿפן

דער ערשטער ציל איז געװען ַאנטלױֿפן װי װַײט מיר הָאבן 

געקענט ֿפון דעם ּפױער װָאס הָאט איצט ֿפַארלױרן ַא גַאנץ 

גרינג  זײער  הָאט  ּפױער  דער  ּפרנסה.  מכובדיקע  און  שײנע 

געקענט ָארגַאניזירן ַא גרוּפע שלעגערס, ּכדי צוריקברענגען די 

בָאבע און ּפטור װערן ֿפון אונדז. מיר זענען איצט געװען ֿפינף 

מענטשן און ַאֿפילו אױב די עלטערן װָאלטן אונדז געטרָאגן 

דער  לױֿפן.  געקענט  ניט  הָאט  בָאבע  די  ּפלײצעס  די  אױף 

טַאטע הָאט געזוכט ַאן ָארט ֿפַאר אונדז ביז דער נַאכט זיך 

צו בַאהַאלטן. ָאנגײן ָאֿפן בַײ טָאג הָאט ֿפַאר אונדז געמײנט 

אײנלַאדן צרות. ּפלוצעם הָאט מַײן טַאטע דערזען ַא ֿפעלד, 

װּו מען זַאמלט קַארטָאֿפלעס. װַײל עס איז געװען זונטיק איז 

קײנער ניט געװען אין ֿפעלד. דער טַאטע הָאט אונדז געֿפירט 

אהין און אין ַא מינוטקע ַארום הָאט ער געֿפונען װָאס ער הָאט 

געזוכט. ַא גרױסן גרוב מיט קַארטָאֿפל בַאדעקט מיט שטרױ, 

זײ זָאלן אין דער זון ניט װערן גרין. זײער גיך זענען מיר ַארַײן 

אין גרוב און ֿפַארשװּונדן געװָארן ֿפון הָאריזָאנט. 

הָאבן  מיר  און  צַײט  לַאנגע  ַא  גענומען  ניט  הָאט  עס 

הָאט  טַאטע  דער  װי  מסּתמא,  זיך.  יָאגן  רַײטערס  געהערט 

בָאבע.  די  צוריקנעמען  ּכדי  אונדז  נָאך  זיך  זײ  יָאגן  געזָאגט, 

בַאטרַאכטן  און  װַארטן  צו  צַײט  סך  ַא  געהַאט  הָאבן  מיר 

װעלן  װָאס  געװען,  איז  ֿפרַאגע  ערשטע  די  לַאגע.  אונדזער 

גרוב?  ֿפונעם  ַארױסגײן  װעלן  מיר  װען  ָאװנטצַײט,  טָאן,  מיר 

זײ  ַאנַאליז.  גרינטלעכן  ַא  געמַאכט  הָאבן  עלטערע  דרַײ  די 

הָאבן צונױֿפגעבונדן ַאלע ּפרטים, ּכדי צו בַאקומען ַא גַאנצן 

בילד. דער טַאטע הָאט דערצײלט, ַאז קַארטילעס איז דורך 
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די דַײטשן אױסגעמעקט געװָארן ַאלס נקמה, ַאֿפילו אױך די 

גרױסע קירכע. די מעגלעכקײט ַאז מיר זָאלן זיך ָאנשליסן צו 

די ּפַארטיזַאנער, װָאס הָאבן געקעמֿפט מיט די רוסן, איז ניט 

געװען רעַאל. ערשטנס, הָאבן זײ גענומען נָאר קעמֿפער. מַײן 

ברודער, איך און די בָאבע זענען ניט געװען אין זײער קרי־

טעריע, ַאֿפילו װען די בָאבע הָאט זײ דװקא געקענט העלֿפן. 

צװײטנס, אין דער צַײט זענען די ּפַארטיזַאנער בעיקר געװען 

אין  געַײלט,  ניט  זיך  הָאבן  װָאס  אוקרַאִינער,  ֿפַארביטערטע 

און  שורות,  זײערע  אין  יִידן  ַארַײננעמען  אוֿפן,  בעסטן  דעם 

ֿפַאר  ֿפַארַאנטװָארטלעך  געװען  זײ  זענען  ֿפַאל  ערגסטן  אין  

ַא די עקסיסטענץ ֿפון יִידן אין דער ּפעריֿפעריע הָאט זיך נָאך 

מער קָאמּפליצירט, צוליב די בולבָאװצי, ַאֿפילו נָאך מער װי 

צוליב די דַײטשן. די גרוּפע הָאט זיך, דער עיקר, געגרינדעט 

ֿפון קָאלַאבָארַאטָארן מיט די דַײטשן, װעלכע הָאבן זײ צוגע־

זָאגט ַאס װעטט זַײן א אוקרַאִינישע ֿפרַײע מדינה. דער נָאמען 

שטַאמט ֿפון טַארַאס בולבַא, ַאן אוקרַאִינישער נַאציָאנַאליסט. 

װָארט.  הַאלטן  צו  ּכװנה  שום  געהַאט  ניט  הָאבן  דַײטשן  די 

רוסן,  די  מיט  קַאמף  דעם  אין  געלונגען  ַאזױ  זײ  ס'הָאט  װען 

הָאבן זײ זיך גלַײך ָאּפגעזָאגט. ַאן אוקרַאִינישע ֿפרַײע מדינה 

איז ניט געװען ַא טײל ֿפון זײער ּפלַאן צו בַאהערשן די װעלט. 

װען דער דַײטשער ֿפָארױסשריט הָאט זיך ָאּפגעשטעלט און 

ס'הָאט שױן געהַאלטן ֿפַאר ַא צוריקצו, הָאבן זײ זיך בַאֿפרַײט 

ֿפון די עטנישע מיליציעס און ַאװעקגענומען דָאס געװער און 

אױסהרגעט זײערע ָאנֿפירערס. די סיטוַאציע איז געװען ַאזַא. 

און  ּפַארטיזַאנער  רוסן,  די  קעגן  געקעמֿפט  הָאבן  דַײטשן  די 

בולבָאװצי. די רוסן הָאבן געקעמֿפט קעגן די דַײטשן און בול־

בָאװצי. די בולבָאװצי הָאבן געקעמֿפט קען די דַײטשן, רוסן 
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די  קעגן  געקעמֿפט  הָאבן  ּפַארטיזַאנער  די  ּפַארטיזַאנער.  און 

דַײטשן און בולבָאװצי און ּכמעט ַאלע הָאבן געהרגעט יִידן.

מיר הָאבן ניט געהַאט ֿפיל ָאּפציעס. מיר הָאבן געקענט 

װַארטן אױֿפן ָארט, ביז די אוקרַאִינער װעלן אונדז אױסגעֿפינען 

מיר  דַײטשן.  די  צו  איבערגעבן  זיך  ָאדער  דערהרגענען  און 

הָאבן געקענט גײן צו דער סֿביֿבה ֿפון קַארטילעס און ּפרָאבירן 

אונדזער מזל מיט די ֿפרַײנדלעכע ּפױערים, ָאדער זיך בַאהַאלטן 

דערֿפַארונג,  קײן  געהַאט  ניט  הָאט  טַאטע  דער  װַאלד.  אין 

ֿפון  דערנענטערונג  דער  מיט  װַאלד.  אין  לעבט  מען  ַאזױ  װי 

װינטער װעלן מיר זיכער ֿפַארֿפרױרן װערן. מיר זענען ַא לַאנגע 

צַײט געשװיגן  און דערנָאך הָאט דער טַאטע געזָאגט: "לָאמיר 

גײן קײן מַאקרָאן".

אױֿפן װעג קײן מַאקרָאן

אין  װי  קהילה  יִידישע  גרעסערע  ַא  געװען  איז  מַאקרָאן  אין 

קַארטילעס. ַא סך ֿפון מַײן מַאמעס משּפחה הָאבן געװױנט אין 

מַאקרָאן. מיר װײסן דָאך ַאז יִידן העלֿפן אײנער דעם ַאנדערן 

אונדז הָאט ניט  שלעכטע צַײטן, און ֿפַאר  אין גוטע און אין 

געקענט זַײן ערגער. מיר הָאבן ֿפַארשטַאנען, ַאז זײ װעלן אונדז 

אױך  זײ  הָאט  עס  װַײל  הענט,  ָאֿפענע  מיט  אױֿפנעמען  ניט 

ַאלץ געֿפעלט, ָאבער מיר הָאבן ניט געהַאט קײן ברירה. די 

געֿפערלעכע לַאגע אין װעלכע די יִידן הָאבן זיך געֿפונען הָאט 

ַאמָאל דערֿפירט צו דעם, ַאז זײ הָאבן אױך ֿפַארלױרן זײער 

מענטשלעכקײט. 

דער טַאטע הָאט גוט געװּוסט דעם װעג, װַײל ער הָאט 

געהַאנדלט אין דער געגנט. איצט הָאבן מיר געדַארֿפט װַארטן, 



161

ניטָא קײן ּכוח צו ֿפַארגעסן

ביז עס װעט װערן ֿפינצטער, מיר זָאלן ָאנהײבן די נַײע רַײזע. 

ַאזעלכע  געשעען  עס  ַאז  לעבן,  אין  ַאמָאל  זיך  טרעֿפט  עס 

מָאדנע זַאכן, ַאז דער אײנציקער װעג עס אױֿפצולערן, איז ַאז 

דָאס איז די הַאנט ֿפון דער השגחה. ַא סך מָאל הָאבן מיר זיך 

ָאנגעטרָאֿפן מיט דער דערשַײנונג, דערֿפַאר איז עס געװָארן ַא 

חלק ֿפון מַײן גלײבן אין ניסים. מַײן אײניקל, זי איז ַאכצן יָאר 

ַאלט, און זי װײסט, װָאס עס הָאט מיט מיר געטרָאֿפן בשעת 

עס  ַאז  געזען,  הָאב  "איך  געזָאגט:  מיר  הָאט  מלחמה,  דער 

הָאט דיר געטרָאֿפן אײן נס נָאך דעם ַאנדערן און צוליב די 

ניסים בין איך אױף דער װעלט געקומען". אין הַײנטיקע צַײטן 

בַאמערק איך ניט ַאזעלכע ניסים. אֿפשר איז דָאס װַײל איך בין 

שױן ניט קײן ֿפרומער יִיד, װעלכער גלײבט אין תרי"ג מיצװת, 

כָאטש איך גלײב, ַאז עס איז דָא ַא  גָאט אין הימל. 

װען עס איז ֿפינצטער געװָארן הָאט דער טַאטע געדַאװנט 

זענען  מיר  און  ּתֿפילת־הדרך  מיט  ֿפַארענדיקט  און  מעריֿב 

געװען  בַאשַײנט  איז  נַאכט  די  גרוב.  ֿפונעם  ַארױסגעקרָאכן 

גָאטס  מיט  ַאז  געהָאֿפט,  מיר  הָאבן  לֿבנה,  גַאנצער  ַא  מיט 

הילף װעט אונדז געלונגען  קומען קײן מַאקרָאן, ַא גַאנג ֿפון 

ַארום דרַײסיק קילָאמעטער. צו מַײן טַאטנס חשבון הָאבן מיר 

געדַארֿפט ָאנקומען קײן מַאקרָאן ֿפַארטָאג און הָאבן געהַאט 

גענוג צַײט זיך צו בַאהַאלטן בַײ  קרוֿבים. מיר זענען געגַאנגען 

ַא סך שעהען. דער טַאטע הָאט געזָאגט, ַאז מיר הָאבן געמַאכט 

ַא שײנעם ֿפָארשריט, ַאֿפילו ַאז מיר הָאבן געמוזט ֿפיל מָאל 

אױסמַײדן ֿפַארמס, װָאס זענען געװען צו נָאענט צום װעג. דַאן 

הָאבן די הינט געהַאװקעט, און מיר הָאבן  געמוזט געֿפינען ַאן 

ַאנדער װעג. עס איז ניט געװען געװּונטשן, זיך  ָאנטרעֿפן מיט 

ַא ּפױער, װָאס די הינט הָאבן אים אױֿפגעװעקט ֿפון זַײן טיֿפן 
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שלָאֿפן. סוף־סוף זענען מיר געקומען צום װַאלד. מיר הָאבן זיך 

געֿפרײט, װַײל איצט זענען מיר געװען מער זיכער. דער טַאטע 

הָאט אונדז געזָאגט, ַאז דער װַאלד איז ַארום צען קילָאמעטער 

לַאנג און נָאך דעם געֿפינט זיך מַאקרָאן. ַא װַאלד בַײ נַאכט 

איז ֿפַאר ַא קלײן קינד ַא שרעקלעך ָארט, ָאבער מיר איז שױן 

געלונגען צו ֿפַארמעסטן מיט ַאזַא מורא, װען איך בין געװען 

מיט דער מַאמען, און איצט, װען מַײן טַאטע געֿפינט זיך, הָאב 

איך געָאטעמט מער ֿפרַײער.

עס איז געװָארן טונקעלער, װַײל די לֿבנה איז געװען נידע־

עס  װען  בײמער.  די  דורך  געװָארן  ֿפַארשטעלט  איז  און  ריק 

איז קַאלט, קולות אין װַאלד לָאזן זיך הערן ֿפון דער װַײטנס. 

דָאס  און  מענטשן  ֿפון  קולות  דערהערט  מיר  הָאבן  ּפלוצעם 

מַארשירן הינטער אונדז. מיר הָאבן גיך ֿפַארלָאזט דעם װעג און 

ַארַײנגעגַאנגען טיף אין װַאלד. צו אונדזער גליק הָאבן מיר זיך 

ניט ָאנגעטרָאֿפן מיט די מענטשן אין ָאֿפענעם ֿפעלד. עס מַאכט 

ניט אױס, װער די מענטשן זענען געװען. אײן זַאך איז זיכער. 

צַײט,  לַאנגער  ַא  נָאך  ֿפרַײנד.  אונדזערע  געװען  ניט  זענען  זײ 

װָאס ֿפַאר אונדז הָאט זיך געדַאכט ַאֿפילו נָאך לענגער, הָאבן 

די שטימען אױֿפגעהערט און עס איז װידער געװָארן שטיל אין 

װַאלד. זײער ֿפָארזיכטיק הָאבן מיר ָאנגעהױבן גײן אין ריכטונג 

ֿפון װעג, װָאס מיר הָאבן ֿפרִיער ֿפַארלָאזט. נָאך ַא שטיקל צַײט 

הָאט זיך ארױסגעװיזן, ַאז דער װעג איז ֿפַארשװּונדן געװָארן 

ֿפון װַאלד. עס איז געװען זעלבסטֿפַארשטענדלעך, ַאז צו עס 

װידער געֿפינען, הָאבן מיר געדַארֿפט גײן אין דער ריכטונג ֿפון 

װַאנען עס הָאבן זיך געהערט די שטימען ֿפון מענטשן, ָאבער 

עס הָאט זיך ַארױסגעװיזן, ַאז מיר גײען ַארום אין זעלבן קרַײז. 

יעדעס מָאל װען מיר הָאבן געקלערט, ַאז מיר הָאבן געֿפונען 
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דעם װעג, הָאט ער זיך ּתיּכף געענדיקט. די מַאמע איז געװָארן 

ניט  הָאט  ער  ַאז  טַאטן  דעם  בַאשולדיקט  הָאט  און  נערװעז 

איז  זי  ַאז  געזָאגט,  אים  הָאט  זי  ָאריענטַאציע.  ֿפון  זינען  קײן 

געגַאנגען זעקס װָאכן מיט מיר און מַײן ברודער און קײן מָאל 

ניט ֿפַארבלָאנדזשעט. דָאס איז ניט געװען אין גַאנצן אמת, װַײל 

מיט דער מַאמען זענען מיר אױך געגַאנגען אין קרַײזן, ָאבער 

בַארוִיקן,  זיך צו  ּכדי  ַארַײנמישן.  זיך  געװָאלט  ניט  הָאבן  מיר 

נעמען  און  ַאװעקזעצן  זיך  געהײסן  אונדז  טַאטע  דער  הָאט 

מיר  הָאבן  טָאג  ֿפַאר  שלָאֿפן.  גײן  און  ַארַײן  מױל  אין  עּפעס 

געֿפונען דעם װעג, ַארום ֿפוֿפציק מעטער ֿפון ָארט װּו מיר זענען 

געלעגן. דער טַאטע הָאט ניט געקענט דערקלערן, ֿפַאר װָאס 

ער הָאט ניט געקענט געֿפינען דעם װעג נעכטן בַײ נַאכט. ער 

הָאט ַא צי געטָאן מיט די ַאקסלען און געזָאגט: "ַאזױ הָאט גָאט 

געװָאלט. מען דַארף ניט װערן בײז. מַאקרָאן װעט ניט ַאנטלױֿפן. 

אם־ירצה־השם װעלן מיר ָאנקומען דָארט ביז נַאכט".

מיר זענען געקומען צום סוף ֿפון װַאלד ַארום מיטָאגצַײט 

הָאט  טַאטע  דער  ָאּפרוען.  ַאװעקגעזעצט  זיך  הָאבן  מיר  און 

און  געגנט  די  אױסֿפָארשן  גײן  ַאלײן  װעט  ער  ַאז  געזָאגט, 

ניט  אונדז  הָאט  דָאס  מַאקרָאן.  אין  זיך  טוט  עס  װָאס  הערן 

געֿפָאלן, ָאבער דער טַאטע הָאט געזָאגט, ַאז עס איז זיכערער 

ֿפַאר אים צו גײן ַאלײן ַאנשטָאט ַא גַאנצע משּפחה זָאל זיך 

ַארומדרײען אין ַא ֿפרעמדער געגנט. עטלעכע שעה שּפעטער 

אוקרַאִינישן  ַאן  ֿפון  בַאגלײט  צוריקגעקומען  טַאטע  דער  איז 

ֿפרַײנד, ָאדם און זַײן װַײב. מַײנע עלטערן הָאבן גוט געקענט 

איז  ֿפרַײנדשַאֿפט  זײער  און  קַארטילעס  ֿפון  ּפָארֿפָאלק  דעם 

שױן ָאנגעגַאנגען ַא סך יָארן. די ֿפַארם װָאס מַײן טַאטע הָאט 

ֿפַארדונגען איז געװען ֿפון ַאדַאמס משּפחה. 
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צװישן  גערעדט  הָאבן  עלטערע  די  װָאס  צַײט  דער  אין 

זיך, הָאב איך און מַײן ברודער זיך ָאנגעגעסן מיט דעם װָאס 

די  ֿפַארלָאזט  הָאט  טַאטע  דער  געברַאכט.  הָאט  טַאטע  דער 

גרוּפע און הָאט זיך געשטעלט דַאװענען מינחה. װען ער הָאט 

געענדיקט, הָאט ער צוגעגעבן ברכת־הגומל. יעדן טָאג הָאט 

אונדז בַאֿפַאלן ַאן ַאנדערע געֿפַאר און עס איז געװען ַא נס, 

ניט  ָאבער  הָאט  טַאטע  דער  לעבן.  געבליבן  זענען  מיר  ַאז 

אױֿפגעהערט  הָאבן  מיר  ברכת־הגומל.  מָאל  ַאלע  געזָאגט 

אונדז  הָאט  ָאדם  רעדן.  עלטערע  די  װָאס  געהערט  און  עסן 

דערצײלט ַאז הַײנט, ֿפַאר טָאג, הָאט מען געהרגעט ַאלע יִידן 

און  װעג  דעם  ֿפַארלױרן  ניט  װָאלטן  מיר  אױב  מַאקרָאן.  ֿפון 

ָאנגעקומען קײן מַאקרָאן װי ַאזױ מיר הָאבן ּפלַאנירט, װָאלטן 

מיר געװָארן ַא טײל ֿפון די קרבנות. דער טַאטע הָאט ּפשוט 

געזָאגט: "דָאס איז געװען דעם הײליקן גָאטס װילן װָאס הָאט 

דערֿפירט, מיר זָאלן ֿפַארלירן דעם װעג. ניט מַײן שלעכטער 

ָאריענטַאציע חוש".

בױ דַײן הױז אין װַאלד

די ׂשימחה ַאז מיר זענען װידער געבליבן לעבן הָאט ניט גע־

דױערט לַאנג, װַײל די ֿפרַאגע איז נָאך געבליבן, װָאס טוט מען 

װַײטער? עס איז געװָארן קלָאר, ַאז די דַײטשן הָאבן ָאנגעֿפַאנ־

גען, סיסטעמַאטיש, צו ליקװידירן ַאלע יִידישע קהילות. װָאס 

מערדערס  אוקרַאִינישע  די  הָאבן  געלונגען  ניט  זײ  הָאט  עס 

דערגַאנצט ֿפַאר זײ די ַארבעט. עס איז געװָארן זעלבסטֿפַאר־

שטענדלעך, ַאז אין דער "ציװיליזַאציע" געֿפינט זיך ניט קײן 

ָארט ֿפַאר אונדז. דער אײנציקער ָארט ֿפַאר אונדז צו בלַײבן 
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לעבן איז אין װַאלד. דָאס בַאדַײט, ַאז מיר װעלן ניט קענען 

עקזיסטירן אױף ַא לענגערער צַײט.  

ַאזַא ידיעה הָאט צעברָאכן די מַאמען און זי הָאט ָאנגעהױבן 

װײנען און זיך װּונדערן אױֿפן קול: "אױב מיר װָאלטן ָאנגע־

געװען  שױן  װָאלט  דָאס  ֿפרי,  דער  אין  מַאקרָאן  קײן  קומען 

נָאך ַאלעמען און מיר װָאלטן זיך ניט געדַארֿפט מער מוטש־

ען. ֿפַאר װָאס זענען מיר װידער געבליבן לעבן"? ָאדם הָאט 

גערַאטעװעט די סיטוַאציע צוליב עטלעכע סיבות: ערשטנס, 

ער  הָאט  צװײטנס  און  גערעדט  שטרענג  איר  מיט  ער  הָאט 

אַײנגעשטילט איר געװײן. ָאדם הָאט אונדז ליב געהַאט און 

ער הָאט אונדז זײער געשַאצט, ַאז מיר זענען ביז איצט געב־

ליבן לעבן. ער הָאט זיך װידער געװָאנדן צו דער מַאמען, דָאס 

דערצײלט,  מיר  הָאט  לײבַא  װָאס  לױט  "אײדל,  װײך:  מָאל 

הָאסטו געדַארֿפט ַא סך מוט און ּכוח צו בלַײבן לעבן ַאלײן 

מיט די קינדער גַאנצע זעקס װָאכן. איך װײס ַאז דו הָאסט ַאלע 

ֿפעִיקײטן. איר זענט מַײנע טַײערע יִידן און איך װעל ניט לָאזן 

די דַײטשן ָאדער מַײנע אוקרַאִינער אַײך צו שטערן". ער הָאט 

װַײטער געזָאגט: "איר װעט קומען מיט מיר און מיט מַײן װַײב. 

מיר װעלן גײן צו די װעלדער נעבן קַארטילעס און מיר װעלן 

זיך ָאנגרײטן צום װינטער". זַײנע װערטער הָאבן ֿפַאר אונדז 

הָאבן  מיר  ַאז  זיך,  ֿפַארשטײט  ביאת־המשיח.  װי  געקלונגען 

זיך  מוז  ּפױער  אוקרַאִינישער  ַאן  װָאס  ֿפַאר  געװּונדערט,  זיך 

בַאהַאלטן ּפונקט װי מיר?

טַאטן.  מַײן  ֿפון  עלטער  יָאר  צען  ַארום  געװען  איז  ָאדם 

סָאלדַאט,  רוסישער  ַא  געװען  איז  זין  צװײ  זַײנע  ֿפון  אײנער 

ַאנטלָאֿפן  זענען  װָאס  אוקרַאִינער,  ַאנדערע  ֿפון  ַאנדערש 

ָאדער דעזערטירט, זַײן זון איז געבליבן ַא רוסישער סָאלדַאט. 
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דערֿפַאר זענען ָאדם און זַײן משּפחה בַאטרַאכט געװָארן ַאלס 

געטרַײע צו רוסלַאנד. ָאדם איז געװָארן ַא קרבן ֿפון קָאליעס 

משוגעתן, ָאבער ער הָאט עס ניט גענומען צום הַארצן. קָאליַא 

ַאלט,  יָאר  זיבעצן  זון,  צװײטער  ַאדַאמס  ַאז  געװָאלט  הָאט 

און  געװָאלט  ניט  הָאט  בחור  דער  ּפָאליציסט.  ַא  װערן  זָאל 

צו  ַאװעקשיקן  אים  װעט  ער  ַאז  געסטרַאשעט,  הָאט  קָאליַא 

ַארבעטס־לַאגערן. דער בחור איז ַאנטלָאֿפן צו די ּפַארטיזַאנער 

און איז דערהרגעט געװָארן, נעבן קַארטילעס, אין קַאמף מיט 

די דַײטשן. װי ַאנדערע משּפחות װָאס זײערע קינדער זענען 

געֿפַאלן מיט די ּפַארטיזַאנער, איז אױך ָאדם געװָארן ַא ציל 

ֿפַאר די דַײטשן און אוקרַאִינער. ָאדם הָאט געװּוסט, ַאז זַײנע 

צו  ַאנטלָאֿפן  ער  איז  געצײלטע,  זענען  קַארטילעס  אין  טעג 

דער געגנט ֿפון מַאקרָאן. װען די דַײטשן זענען געקומען קײן 

קַארטילעס, מיט ַא גרײטער קרבנות־ליסטע ֿפון עלטערן ֿפון 

ניט  קײנעם  זײ  הָאבן  סָאלדַאטן  רוסישע  ָאדער  ּפַארטיזַאנער 

ֿפָארױס  ֿפון  זײ  הָאט  עמעצער  װַײל  הײם,  דער  אין  געֿפונען 

געװָארנט. ָאבער ּכדי זיך ניט ֿפילן ָאּפגענַארט, הָאבן די דַײטשן 

ֿפַארגרעסערט די ליסטע און אױסגעמעקט דעם גַאנצן דָארף, 

ַאֿפילו די גרױסע קירכע. איצט הָאבן אױך די אוקרַאִינער ֿפון 

קַארטילעס געזוכט ָאדמען (און ֿפַארשטײט זיך די יִידן) ֿפַארן 

דער  ֿפַאר  סיבה  ַא  געגעבן  דַײטשן  די  הָאט  ער  װָאס  שולד 

ברוטַאלער נקמה. 

ָאדם הָאט געענדיקט אונדז צו דערצײלן װָאס עס הָאט 

מיט אים ּפַאסירט זינט מיר הָאבן זיך דָאס לעצטע מָאל געזען. 

לײבַא?  זָאגט  ַאזױ  שמײכל: "װי  ַא  מיט  צוגעגעבן  הָאט  ער 

ַאזױ איז גָאטס װילן, מיר זָאלן זיך בַאגעגענען אין ַאזעלכע 

שװערע צַײטן". ער איז ניט געװען קײן רעליגעזער קריסט. 
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ער הָאט עס געזָאגט מיט ליבשַאֿפט צו מַאכן ַא ביסל שּפאס 

ֿפון מַײן טַאטן, װָאס איז דַאן געװען ֿפַארנומען מיט דַאװענען 

זַאכן,  ֿפון  ליסטע  ַא  מַאכן  ָאנגעהױבן  הָאט  אדַאם  מעריֿב. 

איז  עס  װַאלד.  אין  לעבן  ֿפַארן  בַאדַארֿפן,  װעלן  מיר  װָאס 

ניט געװען ַא לַאנגע ליסטע, ָאבער ער הָאט אין איר אֿפילו 

בַאשטײט  הָאט  ליסטע  די  לֿבנה...  די  ַארַײנשטעלן  געקענט 

ֿפון ַאן ַאקס, טעּפ צום קָאכן, בעטגעװַאנט װי קָאלדרעס און 

ֿפַאר אים,  דער עיקר, טַאבַאק. ֿפַאר אונדז איז עס געװען ַא 

מָאדנע זַאך, װָאס ער הָאט ַארַײנגעשטעלט טַאבַאק, ָאבער 

ָאדם איז געװען ַא קנעכט צו ניקָאטין און װען עס הָאט אים 

געֿפעלט הָאט עס אים געֿפירט צו ֿפַארצװײֿפלונג. דער טַאטע 

הָאט געזָאגט, ַאז קײנער װעט אונדז ניט געבן ַאזעלכע זַאכן, 

ֿפרעגן".  ניט  זײ  װעלן  "מיר  געענטֿפערט:  ָאדם  אים  הָאט 

אונדזער  צו  הָאֿפענונג  און  זיכערקײט  צוגעגעבן  הָאט  ָאדם 

לעבן. אין ַא צַײט װען ַאלץ ַארום אונדז איז געװען ֿפינצטער 

װינקל,  יעדן  אין  אונדז  אױף  געװַארט  הָאט  טױט  דער  און 

איז  ָאדם  און  הימל  ֿפון  מּתנה  ַא  װי  געװען  איז  הָאֿפענוג 

געװען גָאטס שליח.

מיר זענען געװען זיבן מענטשן װען מיר הָאבן ָאנגעהױבן 

דעם װעג צו אונדזער ציל. ֿפַארשטײט זיך, ַאז דער טַאטע הָאט 

ערשטנס ָאנגעהױבן מיט ּתֿפילת־הדרך. ָאדם הָאט ניט געהַאט 

קײן געדולד ֿפַאר דעם און הָאט  זיך מיט זַײן ֿפרױ געלָאזט אין 

װעג. ָאדם הָאט געֿפירט און הָאט בַאשטימט דעם שּפַאן און 

הָאט אונדז ֿפַארלָאזט װַײט ֿפון הינטן. ֿפון סַאמע ָאנהײב הָאט 

ער אונדז דערקלערט, ַאז ער איז ניט אונדזערער ַאּפוטרוּפס 

ַא  זיך  אײנער  יעדער  מוז  צוזַאמען  זַײן  װילן  מיר  אױב  און 

ביסל מער בַאמִיען. "דָאס איז די צַײט ֿפון דיסציּפלין און ניט 



168

לײזער בליט

ֿפון שװַאכע װײנערס, ּפַאניעמַאיעש?". ס'הײסט, ֿפַארשטײסט? 

הָאט  ער  מיר.  אױף  קוקנדיק  געזָאגט  ער  הָאט  לעצטע  דָאס 

אין מיר געזען דעם שװַאכן רינג אין זַײן ּפלַאן ֿפַאר אונדזער 

ניצול װערן. נָאר װען מיר זענען געקומען נענטער צו ַא ֿפַארם 

געזעסן  זענען  מיר  בשעת  געװַארט.  אונדז  אױף  ָאדם  הָאט 

װַײט ֿפונעם ֿפַארם הָאבן ָאדם און מַײן טַאטע זיך צוגעגנֿבעט 

אונדז  קענען  װָאס  זַאכן  געזוכט  און  הױף  צום  שטילערהײט 

צו  סך  ַא  געהַאט  הָאט  טַאטע  מַײן  װַאלד.  אין  קומען  צוניץ 

לערנען די קונסט ֿפון גנֿבענען. ַאֿפילו װען אונדזער לעבן הָאט 

זיך געװענדט אין דעם, איז אים געװען שװער זיך מֿבזה זַײן 

מיטן גנֿבענען. ָאבער ָאדם איז געװען ַא גוטער לערער. װען ער 

הָאט געזָאגט "נעם" הָאט מַײו טַאטע גענומען. 

די ּפױערים הָאבן גוט געװּוסט, ַאז גנֿבה איז ַא חלק ֿפון 

הױף,  אין  זַאכן  לײגן  געלָאזט  ניט  זײ  הָאבן  דערֿפַאר  לעבן, 

איבער נַאכט. ֿפַארשטײט זיך, ַאז חלק ֿפון די ֿפַארמס הָאבן 

זענען  מיר  גנֿבענען.  צו  געשטערט  הָאבן  װָאס  הינט  געהַאט 

ָאנגעקומען צום װַאלד נעבן קַארטילעס און מיר הָאבן געהַאט 

ַאן ַאקס, עטלעכע טעּפלעך װָאס מיר הָאבן געגנֿבעט ֿפון ַא 

הָאט  ָאדם  שמַאטעס.  און  ָאנטועכץ  ביסל  ַא  חזירים-שטַאל, 

ַאװעקגעלײגט זַײנע ּפעקלעך און דערקלערט, ַאז דָא איז זַײן 

ּפלַאץ און הָאט אונדז געװיזן װי װַײט ֿפון אים זָאלן מיר זיך 

ָארגַאניזירן. איך הָאב ַא טרַאכט געטָאן, איז דָאס ַאלץ װָאס 

מען דַארף ּכדי צו לעבן אין װַאלד? 

מיר  און  געזָאגט  אונדז  הָאט  ָאדם  װי  געטָאן  הָאבן  מיר 

הָאבן זיך בַאזעצט ַארום ֿפוֿפציק מעטער ֿפון אים. איך הָאב 

געזען ָאדםען, מיט דער ַאקס אין הַאנט, װי ער איז געגַאנגען 

אין װַאלד ַארַײן. איך בין געגַאנגען נָאך אים צו זען װָאס ער 
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טוט און זיך לערענען ֿפון אים. איך הָאב געזען, ַאז ער זוכט 

יונגע בעריָאזע־בײמער. ער הָאט ָאּפגעהַאקט צװײ-דרַײ הױכע 

יונגע בײמער ֿפון אײן ָארט. ּכדי ניט לָאזן ַא גרױסן סימן הָאט 

ער זײ ָאּפגעהַאקט גלַײך מיט דער ערד. דער טַאטע און מַײן 

ָאּפ־ הָאט  ער  װָאס  דעם  נָאך  און  געקומען  זענען  ברודער 

געהַאקט ַארום צװַאנציק בײמער הָאבן מיר אים געהָאלֿפן עס 

שלעּפן צו אונדזר לַאגער. "קוקט זיך אַײן און לערנט", דָאס 

זענען געװען די אײנציקע װערטער, װָאס ָאדם הָאט אונדז די 

בײמער,  ַאכט  אױסגעקליבן  הָאט  ָאדם  געזָאגט.  צַײט  גַאנצע 

געמַאכט  און  צװַײגן  די  ָאּפגעשײלט  לענג,  זעלבער  דער  ֿפון 

די  ַארַײנגעשטיֿפט  הָאט  ער  זַײטן.  בײדע  ֿפון  שּפיצן  שַארֿפע 

רײ.  ַא  אין  בױגנס  ַאכט  געמַאכט  און  ערד  דער  אין  שּפיצן 

דערנָאך הָאט ער גענומען די ַאנדערע בײמער און הָאט זײ 

נָאר  געשַארֿפט  הָאט  ער  ָאבער  אוֿפן,  זעלבן  אין  ָאנגעגרײט 

בײמער צװישן  דורכגעשטעלט די  הָאט  ער  טײל.  דעם דיקן 

די בױגנס און ַארַײנגעשטיּפט די שַארֿפע זַײט אין ֿפרָאנט ֿפון 

ַא  געשטַאנען  איז  צַײט  קורצער  ַא  אין  קָאנסטרוקציע.  דער 

שטַארקער יסוד. ַאלע צװַײגן װָאס ער הָאט ָאּפגעשניטן, הָאט 

ער ַאװעקגעלײגט אױף דער קָאנסטרוקציע. דערנָאך הָאט ער 

אונדז װידער גענומען אין װַאלד און געװיזן די שנירלעך װָאס 

שנירלעך  סך  ַא  געברַאכט  הָאבן  מיר  צוקלעּפן.  דַארֿפן  מיר 

און זײ זענען ַאלע נעלם געװָארן צו מַאכן די בודקע. עס הָאט 

אונדז געװּונדערט, ַאז אין עטלעכע שעה, מיט אונדזער הילף, 

איז געשטַאנען ַא שײנע בודקע. דערנָאך הָאט ער געגעבן מַײן 

טַאטן די ַאקס. ער ַאלײן הָאט אונדז ניט געהָאלֿפן, חוץ ֿפון 

טײלמָאליק אונדז קריטיקירן. אונדזער בודקע הָאט געדַארֿפט 

זַײן כָאטש צװײ מָאל ַאזױ גרױס װי זַײנע. און ַאֿפילו ַאז מיר 
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הָאבן געַארבעט ביז דער נַאכט, איז אונדזערע געװען ַא נע־

געװען  זענען  מיר  מַײסטערװערק.  זַײן  ֿפון  נָאכמַאך  בעכדיקן 

צוֿפרידן, ַאז מיר קענען בױען ַאזַא בודקע מיט די ּכלים װָאס 

מיר הָאבן. ּפערֿפעקציע װעט קומען שּפעטער. 

עס איז ניטָא קײן סוף צו די זַאכן װָאס מיר הָאבן געדַארֿפט 

לערענען, ּכדי צו בלַײבן לעבן אין װַאלד. מען הָאט געדַארֿפט 

ֿפרִיער בַאטרַאכטן יעדן טריט װָאס מען גײט טָאן און דענקען 

װָאס קען זַײן דער רעזולטַאט ֿפון ַאזַא טריט. טײלװַײז הָאט 

ֿפריערדיקע  די  דערצו  ׂשכל-היׁשר,  ּפשוטן  דעם  גענוצט  מען 

מען  װָאס  ֿפון  װָארענונג  ַאדַאמס  סוף  צום  און  דערֿפַארונגען 

טָאר און װָאס מען טָאר ניט. ערשטנס, הָאט ָאדם געזָאגט, ַאז 

מען טָאר ניט טשעּפען ַאלץ װָאס װַאקסט ַארום דעם לַאגער. 

ניט מַאכן קײן סטעזשקעס מיטן גײן ּכסדר אױֿפן זעלבן װעג. 

אונדזערע בַאדערֿפענישן מוז מען מַאכן װַײט ֿפון לַאגער און 

שטענדיק אױֿפן זעלבן ָארט. דָאס איז װיכטיק ניט נָאר ֿפַאר 

סַאניטַאציע, ָאבער אױך צו ֿפַארמַײדן אינקובַאציע ֿפון ֿפליגן 

װילדע  די  צוגעװױנען  ניט  עיקר  דער  און  מָאסקיטָאס,  און 

חזירים, װָאס קומען עסן די צואה, צו קומען נָאענט צו אונדז, 

װַײל זײ קענען ַא מָאל זַײן מסוּכנדיק. װען מען גײט ַאװעק װַײט 

ֿפון לַאגער, מוז מען לָאזן סימנים, נידעריק צו דער ערד, ּכדי 

ניט צו ֿפַארבלָאנדזשען. מיט דעם הָאט ער געהַאט אין זינען 

מיך און מַײן ברודער, כָאטש דער געדַאנק, ַאז מיר זָאלן ַאלײן 

ַאװעקגײן אין װַאלד איז ניט געװען בַײ אונדז. צום ערשטנס 

איז געװען שװער צו בַאגרַײֿפן, ַאז די נעבעכדיקע בודקע איז 

לעבנס־סֿביֿבה.  אונדזער  איז  װַאלד  דער  און  הײם  אונדזער 

מיט דער צַײט הָאבן מיר ֿפַארשטַאנען, ַאז דער װַאלד איז ניט 

אונדזער ׂשונא, אלא ַאז דער װַאלד היט ָאּפ אונדזער לעבן. 
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מיטן  בַאקענען  צו  זיך  טעג  עטלעכע  גענומען  הָאט  עס 

ֿפליסנדיק  געֿפונען  הָאבן  מיר  געלעבט.  הָאבן  מיר  װּו  געגנט 

װַאסער ניט װַײט ֿפון אונדז און ּתיּכף הָאט זיך ָאנגעהױבן דער 

ענײן ֿפון רײנקײט. עס איז ניט געבליבן אײן זַאך װָאס הָאט ניט 

ֿפַארזוכט דעם טעם ֿפון רײנעם װַאסער און בַאזונדערס דער 

ֿפיל  געזָאגט  מַאמע  די  הָאט  דָאס  מחיה־נֿפשות".  "ממש  גוף. 

מָאל. דעם ערשטן טָאג הָאט ָאדם אונדז געװיזן, װי ַאזױ מען 

צינדט ָאן ַא ֿפַײער. ֿפַארשטײט זיך, ַאז מיר הָאבן ניט געהַאט 

קײן שװעבעלעך. אין ַא קלײן זעקעלע, צוגעבונדן צו זַײן ּפַאסיק, 

הָאבן  אוקרַאִינער  די  װָאס  מכשיר,  ַא  געהַאלטן  ָאדם  הָאט 

גערוֿפן ַא "סמעקַאלקַא". אין זעקעלע זענען געװען ַא שטיקל 

ערשטנס,  אַײזן.  שטיקל  ַא  און  שװָאם  טרוקענער  ַא  שטײן, 

ַא  ָאּפגעריסן  גרָאז,  טרוקענע  זײער  צונױֿפגעקליבן  ער  הָאט 

אױף  ַאװעקגעלײגט  שװָאם,  טרוקענעם  דעם  ֿפון  שטיקעלע 

דעם שטײן און דָאס געהַאלטן צװישן דעם גרָאבן  און דעם 

מיטן  זעץ  ּפָאר  ַא  געגעבן  ער  הָאט  דערנָאך  ֿפינגער.  צװײטן 

אַײזן אױֿפן שטײן ביז דער שװָאם הָאט ָאנגעהױבן צו רײכערן. 

דעם  אין  שװָאם  רײכערדיקן  דעם  ַארַײנגעלײגט  הָאט  ער 

טרוקענעם גרָאז און הָאט עס געדרײט אין קרַײזן ביז די גרָאז 

הָאט זיך ָאנגעצונדן. ָאדם הָאט אונדז געװָארנט, ַאז בַײ טָאג 

מוז מען נוצן נָאר טרוקענע הָאלץ ֿפַאר דעם ֿפַײער, װַײל דָאס 

ֿפון  בַאמערקן  ניט  דָאס  קען  מען  און  רױך  װײניקער  מַאכט 

דער װַײטנס. בַײ נַאכט איז ּכדַאי צו נוצן ַאֿפילו גרינע הָאלץ, 

װָאס מַאכט ַא סך רױך און דָאס טרַײבט ַאװעק די ֿפליגן און 

ָאבער  װערטער,  קלוגע  דָאס  זענען  מסּתמא  מָאסקיטָאס.  די 

איך װײס ַאז ַא טײל ֿפון די מָאסקיטָאס זענען ניט מסּכים מיט 

ַאֿפילו  געביסן,  אומברחמנותדיק  אונדז  הָאבן  זײ  און  ָאדמען 
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נעבן דעם ֿפַײער. ָאבער טײלװַײז איז ער געװען גערעכט, װַײל 

איז  רױך  דער  װַײל  ֿפַײער,  ֿפונעם  דערװַײטערן  זיך  מוז  מען 

ַארַײן אין די אױגן און עס איז געװען ַא סך ערגער.

דָאס עסן װָאס מיר הָאבן געברַאכט הָאט זיך געענדיקט. 

ָאדם און דער טַאטע הָאבן בַאשלָאסן צו גײן בעטן עסן בַײ 

די ּפױערים אין געגנט. װי געװײנטלעך, ֿפַארן ַאװעקגײן, הָאט 

הָאט  ָאדם  ּתֿפילת־הדרך.  זָאגן  געשטעלט  טַאטע  מַײן  זיך 

געשטַאנען,  איז  ָאבער  דעם,  ֿפַאר  געדולד  קײן  געהַאט  ניט 

געהַאלטן מיט זיך די ַאקס און געשמײכלט. זײ זענען ַאװעק 

װָאס  בטחון  דעם  זון-אונטערגַאנג.  דעם  אײדער  ביסל  ַא 

ֿפַארשװּונדן  בַאלד  איז  װַאלד  אין  געהַאט  ֿפרִיער  הָאב  איך 

ַאװעקגעגַאנגען.  זענען  מענער  צװײ  די  װען  מינוט,  דער  אין 

ַא  און  צװײ  ברודער  ַא  און  ֿפרױען  דרַײ  מיט  ַאלײן  בלַײבן 

ֿפון  געֿפיל  מַײן  געװען  ניט  איז  מיר,  ֿפון  עלטער  יָאר  הַאלב 

ֿפון זיכערקײט. איך הָאב קײנעם ניט געקענט דערצײלן װעגן 

מַײן מורא. דערצײלן מַײן ברודער װָאלט געװען אַײנלַאדן ַא 

געלעכטער. די מַאמע, הָאב איך געװּוסט, װעט זָאגן: "עס איז 

ניטַא װָאס מורא צו הָאבן. ַאלץ װעט זַײן אין ָארדענונג". איך 

הָאב מורא געהַאט צו גײן שלָאֿפן, הָאב איך זיך צוגעזעצט 

נעבן מַײן ברודער. זַײן רָאלע איז געװען צו היטן, די גַאנצע 

נַאכט, ַאז דער ֿפַײער זָאל ניט אױסגײן. די טַאנצנדיקע ֿפַײער-

בײמער  די  אױף  ֿפיגורן  שרעקלעכע  געשַאֿפן  הָאבן  ֿפלַאמען 

און דערצו די ֿפַארשײדענע קולות הָאבן געװירקט שרעקלעך 

אױף מַײן הַארץ. ֿפון דעסט װעגן הָאב איך זיך אַײנגעהַאלטן 

און ַאֿפילו  אײן מָאל ניט געשריגן. מַײן מורא הָאב איך געמוזט 

בַאהַאלטן ֿפון מַײן ברודער. װען די מַאמע הָאט אונדז געהײסן 

גײן שלָאֿפן, הָאט מַײן ברודער געבעטן צו װַארטן, ביז דער 
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טַאטע װעט צוריקקומען, װַײל ער דַארף אױך ָאּפהיטן דעם 

ֿפַײער. "איך דַארף אים העלֿפן", הָאב איך צוגעגעבן.

ַא  געשַאֿפן  ברודער  מַײן  און  איך  הָאב  נַאכט  דער  זינט 

מינהג צו װַארטן בַײם ֿפַײער ַאלע נעכט, װָאס דער טַאטע איז 

געגַאנגען זוכן עסן. עס זענען אונדז געבליבן ֿפיר קַארטָאֿפלעס. 

מַײן ברודער הָאט גענומען ַא שטעקן עס ַארַײנגעשטעקט אין 

קױלן.  הײסע  די  נעבן  ַארומגעדרײט  עס  און  קַארטָאֿפלע  ַא 

ער איז געװען ֿפָארזיכטיק נעבן די ֿפלַאמען, ּכדי ניט צו שַאֿפן 

ּפעך אױף דער קַארטָאֿפלע. װען דער אײבערשטער חלק איז 

געװָארן גרײט צו עסן, הָאט ער עס ָאּפגעשײלט און געגעסן. 

דערנָאך װידער ָאנגעהױבן די מלָאכה. איך בין אױך צוגעגַאנגען 

צו דער ַארבעט. די ֿפיר קַארטָאֿפלעס הָאבן אונדז ֿפַארנומען 

ַא לַאנגע צַײט און אין בשעת מעׂשה בַארוִיקט דעם לײדיקן 

מָאגן. דָאס ּפישטשען ֿפון די ֿפײגעלעך ָאנגעזָאגנדיק, ַאז דער 

ֿפרימָארגן קומט, הָאט צוגעגעבן צו מַײן ֿפרײלעך הַארץ דָאס 

זעלבע  דָאס  קומען.  צוריק  ָאדם  און  טַאטן  מַײן  זען  דערזען 

הַארץ הָאט געמוזט ֿפריער אױך זיך ֿפַארמעסטן מיט שרעק. 

עס איז געװען נָאר אײן װעג עס צו טָאן: ָאננעמען דעם ֿפַאקט, 

ַאז עס איז ֿפַארַאן ַאזַא געֿפיל. ַאז עס איז ניט קײן בושה מורא 

צו הָאבן און עס איז ניט קײן ּכֿבוד צו זַײן שטָאלץ.  

איז  געברַאכט  הָאט  טַאטע  דער  װָאס  עסנװַארג  דָאס 

געװען קַארטָאֿפלעס, װָאס ער הָאט געגנֿבעט ֿפון די ֿפעלדער 

און שטיקלעך ברױט װָאס ער הָאט בַאקומען ֿפון בַאקַאנטע 

ּפױערים. דער אמתדיקער אוצר איז געװען ַא גרױסער טעּפל 

אין װעלכן מיר הָאבן געקענט קָאכן די קַארטָאֿפל. עס הָאט 

לעֿפל.  הַאלב  ַא  און  צװײ  בַאקומען  צו  געלונגען  אױך  אים 

אײנער ֿפון די לעֿפל איז געװען צעברָאכן אין מיטן און מיר 
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הָאבן זיך געטײלט מיט אים ּכדי צו עסן די טעםלָאזע זוּפ, װַײל 

עס איז געװען אוממעגלעך צו בַאקומען זַאלץ ָאדער ַאנדערע 

געװירצן. די קַארטָאֿפלעס הָאט מען ניט געשײלט צום קָאכן 

געװען  זענען  עס  ּכל-זמן  אױֿפגעגעסן.  מען  הָאט  ַאלץ  און 

קַארטָאֿפלעס און ַאנדערע גרינס אין די ֿפעלדער, הָאט מַײן 

טַאטע ניט געבעטן קײן נדֿבות און הָאט גענוצט דעם בַאזוך 

װָאס  ֿפרַײנדשַאֿפט,  ַא  שַאֿפן  און  העֿפלעכקײט  אױסצודריקן 

צוקונֿפט.  דער  אין  איסנוצן  נױט,  ַא  בשעת  קענען,  װעט  מען 

טַאטע  מַײן  צוגַאנג.  ריכטיקער  ַא  געװען  דָאס  איז  ּפָאליטיש 

הָאט ֿפרִיער געקענט מערסטנס ֿפון די ּפױערים און ֿפון דעסט 

װעגן  הָאט מען געמוזט זַײן ֿפָארזיכטיק און װיסן ֿפון װַאנען 

בלָאזט דער װינט. ָאדם איז ניט ַארַײנגעגַאנגען צו ַאלע הַײזער 

און הָאט זיך בַאהַאלטן אין דרױסן. זײ הָאבן ֿפַארשטַאנען ַאז 

לײבַא, ַאלס ַא יִיד, איז ַארָאּפגעֿפַאלן אין ּתהום, ָאבער ָאדם 

ַא גוטער אוקרַאִינער, איז געװָארן ַא ׂשונא ֿפון ֿפָאלק. מע הָאט 

טױט  ֿפַארן  ֿפַארַאנטװָארטלעך  איז  ער  ַאז  בַאשולדיקט,  אים 

ֿפון ערלעכע קַארטילעסער קריסטן און דעם מצֿב ֿפון גַאנצן 

געװען  איז  טַאטע  מַײן  בַאצָאלן.  ער  מוז  דעם  ֿפַאר  געגנט. 

יִינגער און שטַארקער ֿפון ָאדם, הָאט געדַארֿפט טרָאגן עסן 

ֿפַאר ֿפינף מענטשן און ָאדם נָאר ֿפַאר צװײ. דער אײנציקער 

טַאטן  מַײן  העלֿפן  צו  געװען  מסּכים  איז  ָאדם  ַאזױ  װי  װעג 

טרָאגן די מׂשא, איז װען עס איז געלונגען מַײן טַאטן צו קריגן 

טַאבַאק.

די מַאמע איז געװען ֿפַארַאנטװָארטלעך ֿפַארן ֿפַארטײלן 

דעם עסן, צוזַאמען מיט יַאגעדעס און שװָאמען, ַאזױ ַאז עס 

זָאל סטַײען ֿפַאר דער לענגסטער צַײט. בַײ אונדז הָאט עס זיך 

געענדיקט ֿפרִיער װי בַײ ָאדמען. אין ָאנהײב הָאט מַײן טַאטע 
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אױסגעבעטן, ַאז ָאדם זָאל קומען מיט אים, װַײל ער הָאט אים 

אים  איז  עס  װען  ָאבער  אים.  ֿפַאר  טַאבַאק  קריגן  צוגעזָאגט 

ניט געלונגען, איז ָאדם געװָארן ברוגז און ַאגרעסיװ. דעמָאלט 

הָאט דער טַאטע געמוזט גײן ַאלײן. ַאדַאמס אױֿפֿפירונג, װען 

עס הָאט אים געֿפעלט דער טַאבַאק, הָאט אונדז דערדריקט. 

ער  װען  שלעכטער.  ַא  און  ֿפַארביסענער  ַא  געװָארן  איז  ער 

ניט  ברודער  מַײן  און  איך  הָאב  ָאױֿפגעֿפירט  ַאזױ  זיך  הָאט 

אוקראִינערין,  ּפשוטע  ַא  ֿפרױ,  זַײן  אים.  נעבן  זַײן  געװָאלט 

הָאט געליטן ַאממערסטן ֿפון זַײן ּכעס, װַײל ער הָאט זי גוט 

געשלָאגן. דָאס איז געװען ַא געֿפערלעכע סצענע, װָאס הָאט 

הָאבן  רוִיקער  געװען  איז  ער  װען  בושה.  סך  ַא  דערװעקט 

ער  הָאט  אים.  מיט  גערעדט  בָאבע  די  און  עלטערן  מַײנע 

הָאט  דָאס  ָאבער  הַאנדלונג,  זַײן  ֿפַאר  חרטה  אױסגעדריקט 

ניט ָאנגעהַאלטן ַא לַאנגע צַײט. אײן מָאל הָאבן מיר געהערט 

ַא געשרײ און מיר הָאבן געזען װי ָאדם לױֿפט נָאך זַײן ֿפרױ 

זיך  בַאשלָאסן  הָאט  טַאטע  מַײן  הַאנט.  אין  ַאקס  דער  מיט 

ַארַײנמישן. ער הָאט אים נָאכגעלָאֿפן, ַארָאּפעװָארֿפן אױף דער 

ערד און ֿפון אים ַאװעקגענומען די ַאקס. דערבַײ אים געזָאגט: 

"איך װיל קײן מָאל ניט זען ַאזױנס נָאך ַא מָאל. ֿפון איצט ָאן, 

װעט די ַאקס בלַײבן בַײ מיר". אין דער שטימונג װָאס ָאדם 

ָאבער  טַאטן,  מַײן  דערהרגעט  ער  װָאלט  געֿפונען,  זיך  הָאט 

ער הָאט געװּוסט ַאז מַײן טַאטע איז שטַארקער ֿפון אים. ַאדם 

איז געלעגן אױף דער ערד און ָאנגעהױבן צו װײנען. דער אינ־

צידענט הָאט געהָאלֿפן, ַאז ָאדם זָאל װערן קליגער און ֿפון 

דעם איז געבױרן ַא נַײע ֿפרַײנדשַאֿפט. 

עס איז געװען ַא ביסל אמת, אין װָאס מַײן מַאמע הָאט 

בַאשולדיקט מַײן טַאטן, ַאז עס ֿפעלט אים דעם ָאריענטַאציע־
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דָאס  דרוק.  ַא  אונטער  זיך  געֿפינט  ער  װען  סּפעציעל  חוש, 

ערשטע מָאל װען דער טַאטע איז געגַאנגען ַאלײן זוכן עסן, 

הָאט גענומען זײער ַא לַאנגע צַײט. ער הָאט זיך אומגעקערט 

נָאך ֿפַאר טָאג. ֿפַארשטײט זיך, ַאז מיר הָאבן געמײנט, ַאז עּפעס 

גײן  אים  זָאל  ַאדם  ַאז  געבעטן,  הָאבן  מיר  געשען.  אים  איז 

זוכן, ָאבער ער הָאט ניט געװָאלט און געטענהט, ַאז מסּתמא  

האט ער זיך ערגעץ ָאּפגעשטעלט און איז ֿפַארנומען מיט זַײן 

"עס  װעג.  דעם  ֿפַארלָארן  ער  הָאט  אֿפשר  ָאדער  דַאװענען 

איז בעסער ֿפַאר אים ער זָאל ַאלײן געֿפונען דעם װעג", הָאט 

סוף  צום  זוכן.  גײן  ניט  אים  זָאל  ער  ּתירוץ,  ַא  געגעבן  ַאדם 

איז ער מסּכים געװען, ָאבער דעמָאלט איז דער טַאטע שױן 

ָאנגעקומען ַאן אומרוִיקער, מיט זַײנע לעצטע ּכוחות.

ֿפון  נדֿבות  ביסל  ַא  בַאקומען  הָאט  ער  װָאס  דעם  נָאך 

קַא־ זַאמלען  געגַאנגען  ער  איז  ּפױערים,  בַאקַאנטע  עטלעכע 

רטָאֿפלעס אין ֿפעלד. דער אײנגטימער ֿפון ֿפעלד, הָאט בַא־

קַארטָאֿפל,  זַײנע  געגנֿבעט  הָאט  ער  װי  טַאטן,  מַײן  מערקט 

הָאט זיך דערנענטער מיט ַא מעסער אין הַאנט, ּכדי אים צו 

ַאװעקהרגענען. מַײן טַאטע ֿפילנדיק דעם ּפױערס ָאנװעזנהײט, 

הָאט אױֿפגעהױבן דעם זַאק, װָאס צו זַײן מזל איז ניט געװען 

אין גַאנצן ֿפיל און ניט געװען צו שװער, הָאט אים געגעבן ַא 

בַאװּוסטזַײן.  דעם  ֿפַארלָארן  הָאט  ּפױער  דער  קָאּפ.  אין  זעץ 

מַײן טַאטע  הָאט צוגענומען בַײ אים דעם מעסער, ָאנגעֿפילט 

דעם זַאק און איז גיך ַאנטלָאֿפן, ַאזױ גיך װי ַא זַאק מיט קַאר־

טָאֿפל הָאט אים דערלױבט. עס הָאט אים געלונגען ָאנקומען 

צום ָארט, װּו ָאדם ֿפלעגט װַארטן ביזן ֿפרימָארגן, ּכדי צו זען 

די סימנים װָאס הָאבן זײ געדַארֿפט ֿפירן ַאהײם. דער טַאטע 

הָאט מורא געהַאט, ַאז מען יָאגט זיך נָאך אים, הָאט ער בַא־
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זוכנדיק  צַײט  ֿפַארױרן  ניט  און  גַאנג  זַײן  ֿפָארצוזעצן  שלָאסן 

די סמנים. ֿפַארשטײט זיך, ַאז ער הָאט ֿפַארבלָאנדזשעט. ער 

הָאט ַארומגעװַאנדערט שעהען־לַאנג ביז ער הָאט, ֿפַאר טָאג, 

בַאמערקט ַא סימן װָאס הָאט אים געֿפירט ַאהײם.  

ַאזױ לעבט מען אין װַאלד

מַײן טַאטנס ַארַײנמישונג אין דעם קַאמף צװישן ָאדם און זַײן 

װַײב הָאט ַא ביסל ַארָאּפגענידערט ָאדמען, ָאבער עס הָאט 

בַאצִיונגען  בעסערע  און  ּפָאזיטיװע  מער  צו  דערֿפירט  אויך 

צװישן די מענער. גלַײכצַײטיק איז זַײן בַאצִיונג צו מיר און מַײן 

ברודער געװָארן ַא סך ֿפרַײנדלעכער. ער הָאט ַארויסגעװיזן 

ַאן אינטערעס אין אונדז און הָאט ֿפַארברַאכט ַא סך צַײט מיט 

אונדז װַײזנדיק װי ַאזױ לעבט מען אין װַאלד. ּכדי צו מַאכן 

ַא סימן אױף ַא סטעזשקע, איז ניט גענוג צו מַאכן אײן צײכן. 

מען מוז מַאכן ַא צװײטן, ניט װַײט ֿפונעם ערשטן. װען עס איז 

מעגלעך, זָאל עס זַײן דערנעבן עּפעס, װָאס עס איז גרינג צו 

בַאמערקן. װי געֿפינט מען שװָאמען און ווי ַאזוי דערקענען די 

װעלכע זענען סמעװדיק. װי ַאזױ מען גרײט ָאן דעם ּפונגוס, 

ּכדי צו ָאנהײבן דעם ֿפַײער. װי ַאזױ צו דערקענען סמעװדיקע 

רירט  מען  װען  ֿפַײער  ַא  װי  ברענען  קענען  װָאס  ּפליושעס, 

זײ ָאן מיט דער הױט. מיר הָאבן בַאצָאלט ביטער, װען מיר 

הָאבן ניט אױֿפגעּפַאסט ָאדמס ָאנווַײזונגען. ַא זײער װיכטיקע 

שָאלעכץ  די  ֿפון  "ּפָאסטעלע"  מַאכן  צו  געװען  איז  מלָאכה 

ֿפון ַא בעריָאסקעס בױם. װי מען גרײט ָאן די שָאלעכץ הָאט 

מַאכט  מען  ַאזױ  װי  סוד  דעם  ָאבער  געװיזן,  גוט  אונדז  ער 
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ַאדורך  זענען  עס  ֿפַארבליבן.  אים  בַײ  איז  ּפָאסטעלעס  די 

זַײן  געשטעלט  הָאט  ָאדם  װּו  ּפלַאץ  דער  און  טעג  עטלעכע 

ווָאס   געווען,  איז  גליק  ַא  טַײך.  ַא  ממש  געװָארן  איז  בודקע 

און  ָארט  העכערן  ַא  אױף  געשטַאנען  איז  בודקע  אונדזער 

הָאבן  װַײב  זַײן  און  ָאדם  טרוקן.  געבליבן  זי  איז  דעריבער 

געמוזט ֿפַארברענגען צװײ טעג און נעכט צוזַאמען מיט אונדז. 

װען עס הָאט אױֿפגעהערט צו רעגענען, הָאבן מיר ַאלע אים 

הָאט  דַאנקבַארקײט  ַאלס  בודקע.  נַײע  ַא  בויען  צו  געהָאלֿפן 

ָאדם ַאלעמען געמַאכט נַײע ּפָאסטעלעס. איך הָאב ּפרָאבירט 

ַא  געהַאט  ניט  עס  ָאבער  ּפָאסטעלע,  ַא  מַאכן  מָאל  סך  ַא 

גרױסע הצלחה.

די רעגנס הָאבן ָאנגעהױבן צו ֿפַאלן ָאֿפטער. די קַאלטע 

און קירצערע טעג הָאבן ָאנגעזָאגט, ַאז דער װינטער איז ניט 

װָאס,  בודקע  דער  אין  ערטער  געֿפונען  זיך  הָאבן  עס  װַײט. 

הָאבן ָאנגעהױבן צו רינען און מיר הָאבן זײ ֿפַארשטָאּפט מיט 

נַײער גרָאז און זי בַאשיצט ֿפון רעגן. צו ֿפַארזיכערן ַאז דָאס 

װַאסער זָאל ניט ַארַײנרינען ֿפון הינטן, הָאבן מיר געגרָאבן ַא 

קַאנַאל ַארום דער בודקע. בכדי צו היטן, ַאז דער ֿפַײער זָאל 

ַאװעקגעשטעלט ֿפיר הױכע  ֿפַארלָאשן װערן, הָאבן מיר  ניט 

ֿפון  דַאך  געשטריקטער  ַא  געשטעלט  זײ  אױף  און  ֿפלָאקנס 

צװַײגן און עס ֿפַארדעקט מיט גרָאז און בלעטער. די ֿפעלדער 

בעטן  געדַארֿפט  מען  הָאט  איצט  און  לײדיק  געװָארן  זענען 

נדֿבות. די מי צו טרָאגן דָאס עסן ַאהײם איז געװָארן שװערער 

אין די קַאלטע און נַאסע נעכט.

די מַאמע הָאט אויֿפגעקלערט דעם מצֿב ֿפון דער בָאבען. 

זי הָאט געטענהט מיט רעכט, ַאז ֿפַאר דער בָאבען װעט זַײן 

ניט  עס  װעט  זי  און  װינטער  דעם  אויסהַאלטן  צו  שװער  צו 
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איבערלעבן. הָאט זי געבעטן דעם טַאטן, ער זָאל געֿפינען ַא 

ּפױער, װָאס ער קען אים ֿפַארטרויען, ער זָאל נעמען די בָאבע 

צו אים. װי זי הָאט עס געטָאן ֿפרִיער, װעט זי ֿפַארדינען איר 

ברױט מיט דערלַאנגען מעדיצינישע דינסט. "עס איז דָא נָאך 

ַא ּפרַאקטישע סיבה", הָאט זי צוגעגעבן מיט ערלעכקײט, "דו 

דער  דיר  װעט  אֿפשר  און  טרָאגן  װינציקער  דַארֿפן  װעסט 

ּפױער ֿפַאר אונדז געבן עסן, װען דו װעסט גײן בַאזוכן דַײן 

צוֿפרידן  געװען  ניט  טַאטע  דער  איז  ערשטן  צום  מַאמען". 

ַאלע  זַײן  מוזן  מיר  ַאז  געטענהט  הָאט  און  געדַאנק  דעם  ֿפון 

ער  הָאט  ָאדמען,  מיט  בַארַאטן  זיך  הָאט  ער  װען  צוזַאמען. 

זי  מוזט  דו  יִידענע.  קלוגע  ַא  איז  "אײדל  געהערט:  אים  ֿפון 

אויסהערן". ער הָאט געווָארנט דעם טַאטן "ס'װעט זַײן גענוג 

שװער, גײן אין טיֿפער שנײ מיט לײדיקע הענט, וועט עס זַײן 

א סך שווערער מיט א מׂשא אויף דער ּפלייצע ָאדער אין די 

הענט. ברענגען עסן ֿפַאר אײן ּפערזָאן װײניקער, װעט ֿפַאר דיר 

זַײן ַא סך גרינגער". 

ֿפַאר  ַאז  ֿפַארשטַאנען,  ָאבער  בַאדױערט  הָאט  בָאבע  די 

ַא  אין  װינטער  געֿפינען  צו  זיך  איז  ברירה  בעסטע  די  איר 

ּפױערס הױז. מַײן טַאטע איז געגַאנגען צום ּפָּארֿפָאלק, װָאס 

הָאט אים בַאהַאנדלט, װען ער הָאט געהַאט די ַאמנעזיע און 

געװען  איז  טַאטע  מַײן  אױֿפגענומען.  זי  גערן  זײער  הָאבן  זײ 

זיכער, ַאז זײ װעלן אױף דער בָאבען גוט אױֿפּפַאסן. עס איז 

געווען הַארצרַײסנדיק צו זען װי די בָאבע הָאט ַארױסגענומען 

ֿפון איר זעקעלע ַא קלײן סידורל, װָאס מַײן ֿפעטער שמילקע 

הָאט איבערגעשריבן, עס געגעבן מַײן טַאטן און זיך מיט אונדז 

געזעגנט. דָאס איז געװען דָאס לעצטע מָאל, װָאס איך הָאב 

געזען מַײן בָאבען.
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װינטערלַאנד איז קײן הנאה ניט

מיר  נַאכט.  בַײ  סּפעציעל  קעלטער,  געװָארן  איז  ביסלעכװַײז 

די  ָאּפהיטן  ּכדי  צודעקן  זיך  װָאס  מיט  געהַאט  ניט  הָאבן 

קלײנינקע  די  קלײדער,  אונדזערע  גוף.  ֿפונעם  טעמּפערַאטור 

קָאלדרע (ָאן די לײז), עטלעכע שמַאטעס און ַא סך טרוקענע 

װי  ַארַײנגעשניטן  קעלט  די  הָאט  װעגן  דעסט  ֿפון  בלעטער. 

ַא גָאלמעסער. ציטערנדיק ֿפון קעלט הָאבן מיר ֿפַארברַאכט 

גַאנצע נעכט ַארום דעם ֿפַײער. איצט, אין בַאגינען, הָאט מען 

ניט געהערט די ֿפײגעלעך ּפישטשען. זײ זענען זיך צעֿפלױגן צו 

װַארעמע לענדער. װען די זון איז ַארױסגעקומען הָאט עס מיך 

בַאגַײסטערט און איך הָאב זיך געֿפרײט, װען זי הָאט ָאנגע־

הױבן צו שמעלצן דעם אַײז און שנײ, װי ַא װַײסע בָארד אױף 

די בײמער.

אײן טָאג איז די זון ניט ַארױסגעקומען און עס הָאט ָאנ־

געהױבן צו ֿפַאלן ַא שנײ. ּפונקט ַא יָאר צוריק הָאב איך זיך 

געֿפרײט מיט דעם ערשטן שנײ און געלָאֿפן מיט ַאן ָאֿפענעם  

שנײ  אין  שּפילן  ַאלע  שנײעלעך.  דינינקע  געכַאּפט  און  מױל 

זענען נָאך געװען ֿפריש אין מַײן קָאּפ. איצט יעדער שנײעלע 

די  ֿפון  טרַאכט  איך  װען  הַארצן,  אויֿפן  שװער  מיר  מַאכט 

שװערקײטן װָאס דער װינטער הָאט אונדז ֿפַארשַאֿפן.

אויֿפ־ טעגלעכע  ַאנדערע  ַאן  דיקטירט  הָאט  שנײ  דער 

טעטיקײט.  אונדזער  בַאגרענעצט  עס  הָאט  ערשטנס,  ֿפירונג. 

קלַײבן  און  בַאדערֿפענישן  ֿפיזיָאלָאגישע  אונדזערע  אויסער 

הָאלץ ֿפַארן ֿפַײער הָאט זיך דער טָאג ֿפַארשלעּפט און מיר 

הָאבן גָארניט געטָאן. די בַאמִיונגען ֿפון ָאדם און מַײן טַאטן צו 
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בַאקומען עסן און דערנָאך עס טרָאגן ַאהײם איז געװָארן ַא 

סך שװערער. זײ ֿפלעגן צוריקקומען  אױסגעמוטשעטע. װַאשן 

דעם גַאנצן קערּפער איז געװען ממש זעלבסטמָארד, װַײל די 

טרָאּפנס װַאסער זענען געװָארן אַײז און זיך צוגעקלעּפט צו 

דער הױט. אין דעם טעּפל װָאס מיר הָאבן געקָאכט דעם עסן 

הָאבן מיר צעשמָאלצן די שנײ, ּכדי צו בַאקומען װַאסער װָאס 

מיר הָאבן ָאנגעװַארעמט. מיטן װַארעמען װַאסער הָאט מען 

בַאנעצט ַא שמַאטע, נָאך דעם עס אױסגעקװעטשט און אונ־

טער די קלײדער געװישט דעם קערּפער, ַאמבעסטנס װָאס מען 

הָאט געקענט. דָאס טעּפל איז אױך גענוצט ַאלס װַאשמַאשין. 

יעדער לֿבוש הָאט מען ַארַײנגעלײגט בַאזונדער אינעם קָאכנ־

דיקן װַאסער און מען הָאט עס אױֿפגעהַאנגען, ַאז די ֿפרָאסט 

זָאל עס אויסטריקענען. אין געציילטע מינוטן זענען די בגדים 

געװָארן הַארט װי ַא שטײן. בַײם בַאהַאנדלען עס הָאט מען 

געדַארֿפט זַײן ֿפָארזיכטיק די מלבושים זאלן זיך ניט אַײברעכן 

אויף שטיקער. ניט געקוקט אויף ַאלע בַאמִיונגען זיך צו הַאלטן 

רײן, לײז און ַאנדערע ּפַארַאזיטן הָאבן אויף אונדזער חשבון  

געמַאכט ַא לעבן.

זענען  קערּפערס  די  לַאנג,  אויסגעװַאקסן  זענען  הָאר  די 

דעֿפָארמירט געווָארן מיט ַא גרױסן בױך צוליבן הונגער און 

װי מַאלּפעס הָאט מען זיך די גַאנצע צַײט געקרַאצט. אױב די 

איז  געטריקנט,  און  געװַאשן  ָאֿפט  ניט  מען  הָאט  ֿפיסֿפינגער 

צװישן די ֿפינגער געװַאקסן ַא שװעמל װָאס הָאט געשּפָאלטן 

װעגן  דעסט  ֿפון  געטָאן.  װײ  און  געביסן  הָאט  ווָאס  הױט  די 

הָאבן מיר געװָאלט לעבן מיט דער הָאֿפענונג, ַאז דער רבונו־

אונדז  װעט  און  אונדז  אױף  רחמנות  הָאבן  װעט  של־עולם 

מַאלּפעס  די  און  אונדז  צװישן  אונטערשײד  דער  רַאטעװען. 
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שטַארק  זיך  הָאבן  עלטערן  מַײנע  ַאז  דעם,  אין  געלעגן  איז 

בַאמיט ָאּפהיטן יעדער סימן ֿפון מענטשלעכקייט, ווָאס הָאט 

זָאל  װעלט  די  ַאֿפילו  קִיום.  יִידישער  אונדזער  געמיינט  אויך 

אונטערגײן, הָאט דער טַאטע געדַאװנט דרַײ מָאל ַא טָאג. מיר 

הָאבן ָאּפגעהיט שבת און געּפרַאװעט יעדן יום־טוֿב. אײן זַאך 

און  מַאמען,  דער  בַײ  דערשטוינט  שטענדיק  מיך  הָאט  װָאס 

ביז הַײנט װײס איך ניט, װי ַאזױ הָאט זי געטָאן, ָאּפצוהיטן די 

דַאטע ֿפון יעדן יום־טוֿב. דער טַאטע הָאט געדענקט די ּפרשה 

ֿפַײער  צום  געלײגט  מיר  הָאבן  שבת  ֿפַאר  װָאך.  יעדער  ֿפון 

ַא גרױסן געהילץ, ַאז מען זָאל עס ניט דַארֿפן בַאדינען אום 

שבת. ֿפַארשטײט זיך, ַאז מיר הָאבן אויך ניט געקָאכט. מיר 

הָאבן ניט געהַאט קײן ליכט, הָאט די מַאמע ָאנגעצונדן צװײ 

קלײנע ֿפַײערלעך און הָאט זײ געבענטשט. דער טַאטע הָאט 

געענדיקט דַאװענען מעריֿב און מיר הָאבן זיך ַאװעקגעזעצט 

עסן, װָאס מיר הָאבן גערוֿפן לַאכנדיק די "שבת־סעודה". צום 

ערשטן, הָאט דער טַאטע ניט געװָאלט מַאכן קידוש װַײל מיר 

הָאבן ניט געהַאט די נויטיקע זַאכן דערצו. די מַאמע הָאט אים 

ָאבער איבערגערעדט, הָאט ער געמַאכט קידוש ָאן דער ברכה 

איבערן װַײן, בכדי עס זָאל ניט זַײן קיין ברכה לֿבטלה. מיר 

הָאבן געגעסן ַא ביסל ֿפון װָאס מיר הָאבן געהַאט און דָאס 

מָאל  ערשטע  דָאס  שבת.  אױף  ָאּפגעהיט  מיר  הָאבן  רעשט 

װען מיר הָאבן אױֿפגעדעקט דָאס טעּפל ֿפון זוּפ, ווָאס עס איז 

געֿפונען  דָארט  זיך  הָאט  שמַאטע,  ַא  מיט  ֿפַארדעקט  געווען 

הָאבן  מַײז  די  ַאװעקגעװָארֿפן.  גלַײך  עס  מיר  הָאבן  מױז.  ַא 

און  עסן  ביסל  אונדזער  צו  מחוּתנים  זַײן  געװָאלט  שטענדיק 

מיר הָאבן געדַארֿפט אױסטרַאכטן ֿפַארשײדענע װעגן ּכדי עס 

עסן  דָאס  אױֿפגעהַאנגן  מיר  הָאבן  װינטערצַײט  אויסצומַײדן. 
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הױך איבער דעם ֿפַײער ַאז עס זָאל זיך הַאלטן װַארעם און די 

מַײז װעלן דָארט ניט ַארויֿפקריכן. ּכל־זמן ַאז ָאדם איז געװען 

מיט אונדז, איז ער געװען דער שבת־גױ. נָאר ַאלס ַא גוטער 

קָאמוניסט הָאט ער ניט געװָאלט טָאן עּפעס װָאס שמעקט מיט 

רעליגיע.

אונדזער קָאמוניקיר-מעטָאד

ַאֿפילו עס הָאט זיך געטרָאֿפן װײניקער, דער טַאטע הָאט נָאך 

געדַארֿפט, ֿפון צַײט צו צַײט, גײן ַאלײן זוכן עסן. מַײן טַאטן 

הָאט ניט געֿפעלט ָאדמס שיטה, צו װַארטן ביז ֿפַאר טָאג ּכדי 

ֿפרִיער געהַאט  ַאהיים װָאס זײ הָאבן  סימנים  געֿפונען די  צו 

געלאזט. װינטערצַײט הָאבן די סימנים געדַארֿפט זַײן ַאנדערש, 

װַײל די נַאטור הָאט אויסגעזען ַאנדערש, לױט װיֿפל שנײ איז 

געהַאט געֿפַאלן דעם טָאג. נָאך ַא גרױסן שנײ הָאט דער װַאלד 

װַײסן  ַא  מיט  בַאדעקט  אים  ווָאלט  מען  װי  ַאזױ  אױסגעזען 

לַײלעך. ַא סך ֿפון די בײמער און די סימנים הָאבן בַאקומען 

ַאן ַאנדערע צורה ָאדער זענען ֿפַארשװּונדן געװָארן אונטער 

ֿפַארשטַאנען, ַאז ַאלע מָאל  ַא בַארג שנײ. דער טַאטע הָאט 

מוז ער מַאכן ַא נַײעם סימן און זיך ניט ֿפַארלָאזן אױף דעם 

ַאלטן. צו װַארטן ַאלײן, ביז ֿפַאר טָאג, קען מען ֿפון מידקײט 

אונדז  טַאטע,  דער  הָאט  װערן.  ֿפַארֿפרױרן  און  ַאנטשלָאֿפן 

שטעקט  מען  קול.  אויֿפן  שַארק  ֿפַײֿפן  צו  ַאזױ  װי  געלערנט 

ַארַײן אין מױל צװיי ֿפינגער און מען בלָאזט שטַארק צװישן 

זײ. דער רעזולטַאט איז געװען אױסערגעװײנלעך. אין זײער ַא 

קורצער צַײט בין איך און מַײן ברודער געװָארן קינסטלערס 

ֿפַארשײדענע  נָאכגעמַאכט  ַאֿפילו  הָאבן  מיר  ֿפַאך.  דעם  אין 
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ֿפײגלעך. מיר הָאבן ֿפַארברַאכט אונדזערע נעכט מיט די צװײ 

קַארטָאֿפליעס און געװַארט צו הערן, ֿפַאר טָאג, דעם טַאטנס 

מען  הערט  קַאלט,  איז  עס  װען  װַאלד,  אין  נַאכט  בַײ  ֿפַײף. 

קולות ֿפון זײער װַײט. סּפעציעל ַא ֿפַײף. די ערשטע זַאך איז צו 

בַאשטימען, ֿפון װעלכער זַײט דער ֿפַײף קומט. װען דער טַאטע 

איז ניט געװען זיכער מיט דער ריכטונג, הָאט ער געֿפַײֿפט נָאך 

ַא מָאל און מיר הָאבן אים געענטֿפערט און ַאזױ װַײטער, ביז 

מיר הָאבן אים געברַאכט ַאהײם. דָאס איז געװען ַא ּפשוטער 

געדַאנק װָאס הָאט זיכער אונדז גערַאטעװעט. 

די קונסט ֿפון בעטן נדֿבות

קען  נדֿבות,  בעטן  גײט  מען  ַאז  געלערנט,  הָאט  טַאטע  דער 

מען ניט ַארַײנקומען אין ַא שטוב מיט ַא זַאק װָאס װַײזט, ַאז 

ער הָאט שױן ֿפרִיער בַאקומען נדֿבות. און ֿפַארשטײט זיך ָאן 

אין  בַאהַאלטן,  ער  הָאט  דעריבער  מעסער.  ָאדער  ַאקס  קיין 

ַא זיכערן ּפלַאץ, די ַאקס און דָאס ביסל עסן אײדער ער איז 

בַאגריסט  און  ֿפָארגעשטעלט  זיך  און  הױז  ַא  צו  צוגעגַאנגען 

דעם בעל־הבית מיט די װערטער: "איך הָאב דעם ּכֿבוד צו 

זָאל  בעל־הבית,  ברײטהַארציקן  דעם  ֿפון  הױז  דָאס  בַאזוכן 

דער  געװען  איז  דָאס  רַײכקײט".  אין  און  געזונט  לעבן  לַאנג 

אינהַאלט ֿפון דער בַאגריסונג, בכדי אים צו עֿפענען די טיר. 

הָאבן  זײ  װָאס  קָאמּפלימענטן  סך  ַא  געװען  זענען  דעם  נָאך 

ליב געהַאט צו הערן. ֿפַארשטײט זיך, ַאז ניט שטענדיק הָאט 

עס אים געלונגען עּפעס צו בַאקומען. עס זענען געװען ֿפַאלן, 

ַאז זײ הָאבן אים געזידלט און אים געהײסן מער ניט קומען 
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צו זײ, אױב זַײן לעבן איז אים טַײער. װען ער הָאט געזען, ַאז 

ער הָאט ניט בַאקומען גענוג עסן איז ער געגַאנגען אין ֿפעלד, 

װינטער  דעם  ֿפַאר  קַארטָאֿפליעס  די  בַאגרָאבן  הָאבן  זײ  װּו 

און מיט דער ַאקס צעהַאקט די ֿפַארֿפרױנע ערד ביז ער איז 

ָאנגעקומען צו די קַארטָאֿפליעס, ָאנגעֿפילט דעם זַאק ביז װיֿפל 

ֿפַארדעקט.  ווידער  לָאך  דעם  און  טרָאגן  געקענט  הָאט  ער 

ער הָאט געהָאֿפט, ַאז דער שנײ און דער װינט װעלן העלֿפן 

ֿפַארדעקן די לָאך און זַײנע טריט. 

אײן מָאל, װען מַײן טַאטע איז געװען ַאלײן, און ער הָאט 

געװָאלט ַארַײנגײן אין שטוב ֿפון אײנעם ֿפון די ּפױערים, זענען  

געװען  זענען  זײ  שקצים.  בַאנדע  ַא  ַארױֿפגעֿפַאלן  אים  אױף 

צו ֿפיל, ער זָאל קענען קעגן זײ קעמֿפן, הָאט ער זיך געבעטן 

אים  הָאבן  זײ  געהָאלֿפן,  גָארניט  הָאט  עס  רחמים.  זײ  ֿפון 

געשלעּפט צו דעם הױז ֿפון דעם מַאגיסטרַאט, ּכדי ער זָאל 

דער  הָאט  מזל  אונדזער  צו  דַײטשן.  די  צו  איבערגעבן  אים 

מַאגיסטרַאט גוט געקענט און ליב געהַאט מַײן טַאטן. זײ הָאבן 

װען  װָאדקע  ביסל  שײן  ַא  געטרונקען  צוזַאמען  קריג  ֿפַארן 

ער איז געװען ַא גַאסט בַײ אונדז אין הױז. ער הָאט בַאֿפױלן 

די שקצים, זײ זָאלן בַאֿפרַײען מַײן טַאטן. הָאט ער געקושט 

ֿפון  ַארױסגעלָאֿפן  בַאלד  איז  און  הענט  מַאגיסטרַאטס  דעם 

װעלן  שקצים  די  ַאז  געהַאט,  מורא  הָאט  טַאטע  דער  הױז. 

אים נָאכלױֿפן און װעלן אים הרגענען, אױף צו־להכעיס דעם 

מַאווגיסטרַאט, הָאט ער זיך אומגעקערט אויֿפן זעלבן וועג און 

איז ַארַײנגעלָאֿפן אין ַא ֿפערדשטַאל. זַײן געדַאנק איז געװען 

ריכטיק, װַײל עטלעכע מינוטן שּפעטער הָאט ער געהערט, ֿפון 

ָארט װּו ער הָאט זיך בַאהַאלטן, די ּכװנות ֿפון די שקצים װַאס 

הָאבן זיך געיָאגט נָאך אים. 
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ַא ֿפערד־קָאלדרע – ַא טרײסט אין װינטער
 

װען עס איז געװָארן שטיל און די שקצים זענען ַאװעקלָאֿפן 

די  ֿפון  אײנער  הימל.  ֿפון  מּתנה  ַא  דערזען  טַאטע  מַײן  הָאט 

גרױסער  ַא  מיט  ּפרינץ  ַא  װי  אַײנגעדעקט  געװען  איז  ֿפערד 

און ַא גרָאבער קָאלדרע. מַײן טַאטע הָאט בַאשלָאסן, ַאז עס 

איז שױן ַאריבער גענוג צַײט און די שקצים הָאבן געטרַאכט 

ַאז מַײן טַאטע איז ֿפַארשװּונדן געװָארן. זענען זײ ַאנטױשטע 

געגַאנגען שלָאֿפן. ער הָאט, במחילה, ַארָאּפגענומען די קָאל־

דרע ֿפון דעם ֿפערד, זי אַײנגעקַאטשעט, ַארומגעװיקלט אױפן 

געֿפונען  הָאט  ער  װען  ָארט.  ֿפון  ַאנטלָאֿפן  איז  און  הַאלדז 

ֿפרִיער בַאהַאלטן, איז אים געווען  דָאס עסן, װָאס ער הָאט 

קלָאר, ַאז עס איז ֿפַאר אים געװען צו שװער צו טרָאגן בײדע 

זַאכן. הָאט ער ַארָאּפגענומען ַא ביסל ֿפון די קַארטָאֿפל און 

מיט זַײנע לעצטע ּכוחות הָאט ער ַאלץ געשלעּפט לענג־אויס 

מיטן  קָאלדרע  די  געטוישט  ער  הָאט  שּפעטער  װַאלד.  דעם 

עסן. דָאס הײסט, ער הָאט געלָאזט דעם עסן און געטרָאגן די 

קָאלדרע ַא שטיקל װעג. דערנָאך איז ער צוריקגעגַאנגע און 

גענומען דָאס עסן. און ַאזױ װַײטער. עס איז געװען ַא שװערער 

עטלעכע  געהַאט  מיר  הָאבן  דערֿפַאר  און  גַאנג  לַאנגער  און 

שעה ֿפול מיט דאגות, ביז מיר הָאבן דערהערט דעם טַאטנס 

ֿפַײף. די מַאמע איז צוגעגַאנגען צו אים ּכדי העלֿפן ברענגען 

ַאזױ  טַאטן  מַײן  געזען  ניט  מָאל  קײן  הָאב  איך  קָאלדרע.  די 

דָא  איז  "עס  געזָאגט:  און  געשמײכלט  הָאט  ער  ָאבער  מיד, 

צומָארגנס  נָאר  ֿפײגעלעך".  טַײערע  מַײנע  גָאט,  גרױסער  ַא 

הָאבן מיר בַאקומען ַאן אויסֿפירלעכן בַאריכט, װָאס עס איז 
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ערשטנס,  נַאכט.  געֿפערלעכער  יענער  אין  געשען  אים  מיט 

ער  הָאט  שלָאֿפן  גיין  ֿפַארן  און  שחרית  געדַאװנט  ער  הָאט 

אונדז געבעטן מיר זָאלן אים אױֿפװעקן ֿפַאר מינחה. װען ער 

הָאט ָאּפגעדַאװנט מינחה און מעריֿב איז ער װידער ָאן עסן 

געגַאנ־גען שלָאֿפן. דָאס איז געװען די ערשטע נַאכט, זַײט דעם 

ָאנהײב ֿפון  װינטער, ווען צוגעדעקטע מיט דער קָאלדרע זע־

נען מיר װַארעם אַײנגעשלָאֿפן.

דָאס לעבן איז װערט ַא ֿפלַאש ברָאנֿפן

װען דער טַאטע ֿפלעגט שּפעטער דערצײלן די מעׂשה װָאס עס 

איז מיט אים געשען די נַאכט, הָאט ער ָאנגעהױבן ַאזוי: "מַײן 

לעבן איז װערט ַא ֿפלַאש װָאדקע". װען מיר זענען בַאֿפרַײט 

װָאס  מענטשן,  דעם  בַאזוכן  געגַאנגען  מיר  זענען  געװָארן, 

הָאט גערַאטעװעט מַײן טַאטן. ֿפַארשטײט זיך, ַאז מיר הָאבן 

מַײן  װָאס  װָאדקע,  ֿפלעשער  עטלעכע  און  מּתנות  געברַאכט 

טַאטע הָאט צוגעגרייט ֿפון קַארטָאֿפל. די מּתנות און די װָאדקע 

הָאבן אים זײער געֿפעלן און ער הָאט ָאנגעהױבן צו לַאכן און 

אונדז דערצײלט דעם סוף ֿפון דער מעׂשה. עס איז ניט געֿפעלן 

די שקצים װָאס ער הָאט בַאֿפרַײט מַײן טַאטן און זײ הָאבן 

אים ניט געקענט װידער געֿפינען זענען זײ געגַאנגען צו דעם 

דעם  צו  געגַאנגען  איז  הױּפט  דער  ּפָאליצײ.  דער  ֿפון  הױּפט 

מַאגיסטרַאט וועלכער הָאט אים געגעבן צװײ טעג  ער זָאל 

ברענגען מַײן טַאטן. אױב ניט, װעט ער דערצײלן די דַײטשן 

וועגן זַײן עֿבירה. צומָארגנס הָאט דער מַאגיסטרַאט גענומען 

ַא ֿפלַאש ברָאנֿפן און ַאװעק צו דעם ּפָאליציַאנט ַאהײם. װען 
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דעם  ֿפַארגעסן  זײ  הָאבן  ֿפלַאש  די  אױסגעלײדיקט  הָאבן  זײ 

ֿפלעשער װָאס  גַאנצן עניין. דער מַאן הָאט געקוקט אױף די 

מיט  און  אונדז  אױף  דערנָאך  און  געברַאכט  אים  הָאבן  מיר 

געמַאכט ַא  הָאב  איך  ַאז  מיין  געזָאגט: "איך  שמײכל  גרױסן 

גוטן עסק".

ָאדם און זַײן װַײב ֿפַארלָאזן אונדז
 

עס הָאבן זיך געהערט שמועסן, ַאז די רוסן הָאבן ָאּפגעהַאלטן 

די  ּכדי  צוריק.  טרַײבן  זײ  ָאנגעהױבן  הָאבן  און  דַײטשן  די 

ּפַארטיזַאנער זָאלן װערן ַאן עֿפעקטיװער ּכוח אין זייער קַאמף 

זענען ָאנגעקומען רוסישע ָאֿפיצירן. דער בַאלדיקער רעזולטַאט 

ֿפון ַא בַאֿפעל ווָאס איז געקומען ֿפון אויבן, איז ַאז די רײען 

ֿפון קעמֿפערס הָאבן זיך ֿפַארגרעסערט. די דַײטשן הָאבן שוין 

אין  ניט  בַאזונדערס  װעגן,  די  אױף  ֿפָארן  ֿפרַײ  געקענט  ניט 

מּפלה.  ַא  בַאקומען  הָאבן  בולבָאװצי  די  און  גרוּפן  קלײנע 

אין ֿפרילינג הָאט ָאדם אױסגעֿפונען ַאז זַײן זון, ַא רוסישער 

סָאלדַאט ווָאס איז געקומען מיט רוסישע ָאֿפיצירן, זוכט אים. 

זײ  הָאבן  סוף  צום  ָאבער  צַײט,  ביסל  ַא  גענומען  הָאט  עס 

זיך געטרָאֿפן. ָאדמס זון הָאט ַארַײנגענומען זַײנע עלטערן צו 

העלֿפן.  געקענט  ניט  ער  הָאט  אונדז  ָאבער  ּפַארטיזַאנער,  די 

איך און מַײן ברודער זענען ֿפַאר די ּפַארטיזַאנער ניט געװען 

ריכטיקע קַאנדידַאטן. מיר הָאבן בַאגלײט ָאדם און זַײן ֿפרוי 

איז  דָאס  ַאז  בַאשלָאסן,  הָאט  טַאטע  דער  װעג.  ֿפון  טייל  ַא 

נענטער צו דער  לַאגער  אונדזער  ַאריבערֿפירן  ַא גוטע צַײט 

ציװיליזַאציע. דער טַאטע הָאט ָאנגעװיזן אױף ַא  נַײעם ּפלַאץ 

װּו מיר װעלן בױען אונדזער לַאגער. ָאדם הָאט בַאשטעטיקט, 
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ַאז דָאס איז ַא ריכטיקער אויסווייל. בײדע מענער הָאבן גע־

לַאכט און זיך ַארומגענומען.  

מיר זענען געװען צוזַאמען ַאריבער ַאכט מָאנַאטן. ניט גע־

קוקט װָאס מיר הָאבן זיך ַא מָאל געקריגט, ָאבער אונדזערע 

געאייניקטע בַאמִיונגען איבערצולעבן די שװערע צַײטן הָאט 

זײ  משּפחות.  די  צװישן  ֿפרַײנדשַאֿפט  און  ליבע  ַא  געשַאֿפן 

הָאבן אונדז איבערגעלָאזט ַאלץ װָאס זײ הָאבן געהַאט ווַײל 

זײ זענען געװען זיכער, ַאז זײ װעלן עס קָאנען קריגן ֿפון די 

ּפַארטיזַאנער. ַאלס ַא סימן ֿפון זַײן ליבע צו אונדז הָאט ָאדם 

געגעבן מַײן טַאטן די "סמעקַאלקע". מיר הָאבן זיך געזעגנט 

מיט זײ און גלַײך ָאנגעהױבן צו בילדן די בודקע.

געגַאנגען  טַאטע  מַײן  איז  װינטער  דעם  אין  מָאל  צװײ 

בַאזוכן די בָאבע. זי איז געװען עלנט און הָאט  זײער געבענקט 

נָאך אונדז, ָאבער דָאס איז געװען דער ּפרַײז, װָאס זי הָאט 

בַאצָאלט ֿפַאר איר זיכערקײט. דער טַאטע הָאט איר צוגעזָאגט, 

ַאז װען עס װעט קומען דער זומער װעט ער זי ַא ביסל נעמען 

צו אונדז. 

איז  בעלי־בּתים  בָאבעס  דער  ֿפון  ברײטהַארציקײט  די 

געװען אױסערגעװײנטלעך. דער טַאטע איז צוריקגעקומען ֿפון 

זַײן בַאזוך ַאן אַײנגעבױגענער ֿפון שלעּפן זײערע נדֿבות. צוזַא־

מען מיט די ּפרָאדוקטן זענען געװען שטיקלעך חזיר. איך און 

מַײן ברודער הָאבן שױן דָאס געגעסן, ָאבער די עלטערן הָאבן 

עס נָאך קײן מָאל ניט ֿפַארזוכט. דער טַאטע הָאט בַאשלָאסן, 

ַאז דָא איז ַאן עניין ֿפון ּפיקוח־נֿפש. מיט טרערן אין די אױגן 

הָאבן מַײנע עלטערן דָאס אױך געגעסן. איך געדענק נָאך ביז 

הַײנט די מינע אױף זײערע ּפנימער און דָאס איז די סיבה װָאס 

איך ריר ניט ָאן קיין חזיר־ֿפלײש.
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װען זומער איז ָאנגעקומען, און מיר זענען געװען ַאֿפילו 

נענטער, הָאט מַײן טַאטע בַאשלָאסן בַאזוכן די בָאבע און זי 

ברענגען צו אונדז. דָאס ּפָארֿפָאלק הָאט געלָאזט װיסן, ַאז די 

בָאבע איז ַא חודש צוריק געשטָארבן. עס הָאט זיך צעשּפרײט 

דער טיֿפוס אין געגנט און װַײל די בָאבע הָאט געזָארגט ֿפַאר 

די קרַאנקע איז זי ַאלײן קרַאנק געװָארן און געשטָארבן. מיר 

זענען  מיר  און  צער  טַאטנס  דעם  אין  בַאטײליקט  זיך  הָאבן 

געזעסן שיֿבעה. ֿפַארשטײט זיך, ַאז דער טַאטע הָאט זיך ַאליין 

בַאשולדיקט, װָאס ער הָאט געשיקט די בָאבע צו די ּפױערים 

און ער הָאט ניט געקענט ַאֿפילו זָאגן קדיש.

"ַא מענטש איז שטַארקער ֿפון ַא שטײן", זָאגט ַא יִידיש 

װערטל. ניטָא קײן צװײֿפל, ַאז דָאס װערטל מָאלט ַא ריכטיק 

בילד ֿפון אונדזער שװערער סיטוַאציע. מען קָאן ניט טרַאכטן 

קען  טָאג  יעדער  װָאס  ניט  װײסן  מיר  װען  צוקונֿפט,  ַא  װעגן 

ברענגען. זָאגן ַאז ַא מענטש גרײט זיך צו איבערלעבן צרות 

און יִיסורים איז לעכערלעך. ַא מענטש קען זיך ניט צוגרײטן 

צום װײטיק ֿפון ֿפַארלירן ַא געליבטן. די װירקונג ֿפון ַא שטענ־

דיקער מורא און אױך ניט װיסן װָאס דער מָארגן װעט ברענ־

גען, שווַאכט ָאּפ די מענטשלעכע געֿפילן. מיר הָאבן שטַארק 

געליטן, ָאבער מיר הָאבן ניט ֿפַארלױרן די הָאֿפענונג, ַאז מיר 

װעלן איבערלעבן די שװערע צַײטן. דָאס איז װָאס מיר הָאבן 

געטָאן: אין געדַאנק הָאבן מיר געגלײבט, ַאז עס װעט געשען 

ַא נס, און ֿפיזיש, עס איז שװער צו דערקלערן ווי ַאזוי דורך 

זײער  געװָארן  ניט  אונדז  ֿפון  קײנער  איז  צַײט  גַאנצער  דער 

שטַארקער  ַא  ֿפיזיש  געװען  איז  טַאטע  מַײן  כָאטש  קרַאנק. 

מענטש, ָאבער, ֿפַאר דער מלחמה, הָאט ער שטַארק געליטן 

ֿפון ַאסטמע. די קלענסטע ֿפַארקילונג ָאדער סעזָאן־ענדערונגען 
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הָאבן אים ֿפַארשַאֿפן ַא סך װײטיק. די ַאסטמע-ַאטַאקעס הָאבן 

אים געלָאזט ָאן שום ּכוח און ער הָאט געדַארֿפט קעמֿפן ֿפַאר 

יעדן זיֿפץ. ער הָאט בַאזוכט ֿפַארשײדענע דָאקטױרים און זײ 

הָאבן אים געגעבן ֿפַארשײדענע מעדיצינען, ַאֿפילו ַא סּפעצי־

עלן סיגַארעט, װָאס הָאט ֿפון זיך געטרָאגן ַא מָאדנעם ריח. 

דער   איז  געהָאלֿפן  באמת  אים  הָאט  װָאס  זַאך  אײנציקע  די 

בָאבעס בַאהַאנדלונג. זי הָאט ָאּפגעקָאכט ַא טָאּפ מיט װַאסער, 

דעם  געזעצט  גרָאזן,  און  געװירצן  ֿפַארשײדענע  ַארַײנגלײגט 

קָאּפ,  איבערן  הַאנטוך  ֿפַארדעקטן   ַא  מיט  טאּפ  נעבן  טַאטן 

ּכדי אַײנצוָאטעמען די הײסע ּפַארע. נָאך ַא קורצער צַײט איז 

דער טַאטע ַארױסגעקומען, רױט װי ַאן אינדיַאנער, ָאבער עס 

הָאט אים ֿפַארלַײכט דָאס ָאטעמען. מיר װעלן קײן מָאל ניט 

װיסן, װָאס  איז גורם געווען דער װּונדער ווָאס ער הָאט זיך 

אױסגעהײלט. דער טַאטע הָאט געזָאגט, ַאז די אוקרַאִינער און 

די דַײטשן הָאבן דָאס ַארױסגעשלָאגן ֿפון אים. 

דער ֿפַאקט ַאז מיר הָאבן שױן געהַאט מער װיסן און דער־

ֿפַארונג אין דער קונסט ֿפון ניצול-װערן אין װַאלד הָאט ניט 

ֿפַארקלענערט די סּכנות און דילעמעס װָאס הָאבן אויף אונדז 

געלויערט אין יעדן װינקל. װַײל מיר זענען געװען נענטער צו 

דער ציװיליזַאציע הָאבן מיר געדַארֿפט בַײטן אונדזער ּפלַאץ  

מָאל  ַא  יָאר.  ֿפון  צַײט  װַארעמער  דער  אין  סּפעציעל  ּכסדר, 

ֿפלעגט אונדז טרעֿפן ַא ּפױער, װָאס הָאט געזוכט ַא ּפלַאץ צו 

ּפַאשען זַײן סטַאדע, ַא מָאל זענען די מָאסקיטָאס געװען ַאזױ 

ֿפיל, ַאז מיר הָאבן עס ניט געקענט ֿפַארטרָאגן און געזוכט ַא 

נַײעם ָארט. דער טַאטע הָאט ֿפַארשטַאנען, ַאז ער װעט שױן 

געגנט.  אין  ּפױערים  די  ֿפון  עסן  צום  בַאקומען  גָארניט  מער 

נַײעם ָארט הָאבן  זענען געקומען צו ַא  יעדעס מָאל ַאז מיר 
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מיר ערשטנס געזוכט, אױב עס איז דָא ַא מקור ֿפון װַאסער, 

הָאלץ ֿפַאר דעם ֿפַײער, יונגע בעריָאזע־בײמער און גרָאזן ֿפַאר 

דער בודקע. 

ַאז מיר ֿפלעגן קומען צו ַא נַײעם ּפלַאץ זענען מַײן ברודער 

און איך געגַאנגען זיך צו בַאקענען מיטן געגנט. סּפעציעל הָאבן 

מיר געזוכט די שּפורן ֿפון גרױסע חיות. עס איז ניט געװען קלוג 

צו בױען ַא בודקע אין דער טעריטַאריע װּו עס געֿפינען זיך װעלף 

ָאדער װילדע חזירים. אײן מָאל, װען מיר הָאבן בַאזוכט ַא נַײעם 

ָארט הָאט זיך אונדז געדַאכט ַאז עמעצער גײט אונדז נָאך. מיר 

הָאבן געװּוסט, ַאז מען טָאר ניט װַײזן ַאז מיר שטייען װַאך  און 

מיר טָארן ניט זיך ַארומדרײען און קוקן אויף צוריק. מיר הָאבן 

בַאשלָאסן, ַאז דָאס איז ניט קײן מענטש, װַײל װען מיר הָאבן 

זיך ָאּפגעשטעלט צו לָאזן ַא סימן אויֿפן װעג צוריק, הָאבן מיר 

נָאך עטלעכע סעקונדעס געהערט די טריט. ָאדם הָאט אונדז ַא 

מָאל דערקלערט: װען ַא מענטש גײט נָאך זַײן קרבן, בלַײבט 

חיות  ָאבער  קרבן,  זַײן  װי  צַײט  זעלבער  דער  אין  שטײן  ער 

ֿפַארשּפעטיקן ַא סעקונדע ָאדער צװײ. מיר הָאבן מורא געהַאט 

זיך ַארומדרײען ביז מיר הָאבן געֿפילט ַאז בַאשעֿפעניש איז צו 

נָאענט. מיט ַא געשרײ הָאבן מיר זיך צוזַאמען אויסגעדרײט און 

װען מיר הָאבן דערזען דעם װָאלף װָאס איז געשטַאנען ַא ֿפינף 

צו  ָאנגעהױבן  שרעק  ֿפון  מיר  הָאבן  אונדז,  ַאנטקעגן  מעטער 

שרַײען. דער װָאלף הָאט זיך צוריקגעדרײט און איז ַאנטלָאֿפן. 

מיר ָאבער הָאבן נָאך ווַײטער געשריגן און געֿפַײֿפט, ביז דער 

הָאבן  מיר  ַאז  זיך,  ֿפַארשטײט  לױֿפן.  צו  געקומען  איז  טַאטע 

בַאשלָאסן ניט צו בױען אונדזער בודקע אױף ַאזַא ָארט,  װַײל  

דער װָאלף הָאט מסּתמא ַא סך חֿברים, װעלכע זענען ניט גרײט 

מוותר זַײן אויף זײער טעריטָאריע.
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ַאן ַאנדערש מָאל, װען מַײן ברודער און איך זענען ַארומ־

מיר  הָאבן  געגנט,  נַײעם  ַא  מיט  בַאקענען  צו  זיך  געגַאנגען 

געזען זײער ַא גרױסן ֿפױגל ווָאס איז ַארױסגעֿפלױגן ֿפון  נעסט. 

מיר הָאבן זיך צוגענענטערט צו דער נעסט און די מָאדנע זַאך 

איז געװען, ַאז דער ֿפױגל איז ניט ַאװעקגעֿפלױגן, נָאר הָאט זיך 

ֿפַארשײדענע  ַארױסגעלָאזט  און  אונדז  איבער  ַארומגעדרייט 

קולות. איך קען ניט די ֿפױגל־שּפרַאך, ָאבער איך בין זיכער 

ַאז זי הָאט געזָאגט "ּפַאסקודנע יונגַאטשן, גײט ַאװעק ֿפון מַײן 

הָאבן  מיר  און  דערװעקט  זיך  הָאט  נַײגער  אונדזער  נעסט!" 

געזוכט און געֿפינען די נעסט. דער ֿפױגל איז געװָארן װילד, 

װען מיר הָאבן געֿפונען אין דער נעסט ֿפיר ָאדער ֿפינף גַאנץ 

גרױסע אײער. ֿפַאר אונדז איז דָאס געװען ַאן אוצר. מיר הָאבן 

גענומען די אײער און געלָאֿפן ַאהײם ווען דער ֿפױגל ֿפליט 

אוצר.  אונדזער  מַאמען  דער  געװיזן  הָאבן  מיר  אונדז.  נָאך 

איבער  ַארומֿפלִיען  ֿפױגל  דעם  געזען  נעבעך  הָאט  זי  װען 

הָאט  קולות,  ֿפַארשײדענע  ַארויסברענגען  און  קָאּפ  אונדזער 

דער  צו  אײער  די  צוריק  "טרָאגט  געזָאגט:  אונדז  מַאמע  די 

נעסט". װען מיר הָאבן זיך אַײנגעשּפַארט קעגן איר געדַאנק, 

הָאט די מַאמע גענומען צװײ אײער און געזָאגט: "ָאט די אײער 

און  ֿפױגל  אױֿפן  ָאנגעװיזן  זי  הָאט  דערנָאך  איר".  זענט  דָאס 

צוגעגעבן "דָאס בין איך. אױב עמעצער וועט װעלן אַײך עּפעס 

די  הָאט  מער  ער".  װי  ּפונקט  געֿפירט  זיך  איך  װָאלט  טָאן, 

מַאמע ניט געדַארֿפט אונדז דערקלערן. זײער ֿפָארזיכטיק הָאבן 

נעסט.  אין  ַאנידערגעלייגט  און  אײער  די  צוריקגענומען  מיר 

מיר הָאבן ניט ַאנטװיקלט קיין בַאציונג מיטן ֿפױגל, ָאבער ֿפון 

די  צו  בַאצִיען  זיך  און  זַײן  מכבד  געלערנט  מיר  הָאבן  דעם 

חיות װָאס לעבן מיט אונדז. דָאס הָאט, ֿפַארשטענדלעך, ניט 
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ַארַײנגענומען װעלף און װילדע חזירים. זיי הָאבן מיר מכבד 

געװען ֿפון דער װַײטנס... 

מַײן ברודער איז ֿפַארלָארן געגַאנגען

נָאך ַא ֿפַאל װָאס הָאט אונדז געטרָאֿפן און ּכמעט זיך אויסגע־

לָאזט ווי ַא קַאטַאסטרָאֿפע, איז געשען אין דער צַײט ֿפון זיך 

בַאקענען מיט ַא נַײעם געגנט. איך װײס ניט צוליב װעלכער 

ַאלײן.  געבליבן  און  ַאוועק  ּפינחס  ברודער  מַײן  איז  סיבה 

אֿפשר הָאב איך מורא געהַאט גיין מיט אים און  װידער זיך 

ָאנטרעֿפן מיט ַא װָאלף. ער הָאט ניט געװָאלט ַאװעקגײן װַײט. 

געשטַאנען  איז  ער  װָאס  מָאל,  ערשטע  דָאס  געװען  איז  עס 

ּפנים־אל־ּפנים ַאנטקעגן ַא גרױסן װילדן חזיר. כָאטש די חיה 

איז  ַאליין  אױסזען  גרױסער  איר  געטשעּפעט,  ניט  אים  הָאט 

גענוג געווען ַארַײנגײן אין ַא ּפַאניק. ער הָאט איגנָארירט ַאלע  

ֿפָארזיכטיקײט-ּכללים, װָאס ער הָאט געקענט, און אינסטינקט 

זיך גענומען ַאנטלויֿפן. צום בַאדױערן איז ער געלָאֿפן ניט אין 

דער געווּונטשענער ריכטונג און איז  ַאוועק צו װַײט. װען ער 

ער  און  אים  נָאך  ניט  לױֿפט  חזיר  דער  ַאז  בַאמערקט,  הָאט 

הָאט געװָאלט גײן ַאהײם, הָאט ער ֿפַארשטַאנען ַאז ער הָאט 

נַײע  ַא  געװען  ניט  איז  װעג  דעם  ֿפַארלירן  ֿפַארבלָאנדזשעט. 

זַאך ֿפַאר אים און ער הָאט זיך בַאמיט בלַײבן רוִיק. ער הָאט 

געמיינט, ַאז ער הָאט געהערט ַא געשרײ און ַא ֿפַײף ָאבער 

ער הָאט ניט געװָאלט ענטֿפערן, װַײל ער הָאט מורא געהַאט, 

ַאז דָאס װעט ברענגען די חיה צו אים. ער איז געװען זיכער, 

ַאז ער װעט געֿפונען דעם װעג. ָאבער װען עס איז ֿפַארגַאנגען 



195

ניטָא קײן ּכוח צו ֿפַארגעסן

ַא שטיקל צַײט איז ער געװָארן מידער און מידער און הָאט 

בַאשלָאסן זיך ַאוועקזעצן זיך ָאּפרוען אויף ַא ּפָאר מינוטן, נָאר 

ער איז ַאנטשלָאֿפן געװָארן. דערװַײל הָאבן מיר געזען, ַאז מַײן 

ברודער איז שױן ַא לַאנגע צַײט ניטָא און מיר זענען אים גע־

גַאנגען זוכן. עס הָאט ניט גענומען לַאנג און מיר הָאבן זיך גוט 

דערשרָאקן און ניט זַײענדיק ֿפַארזיכטיק הָאבן מיר ָאנגעהױבן 

שרַײען און ֿפַײֿפן װי מיר הָאבן געקענט: "ּפיניע! ּפיניע! ּפינחס! 

ּפינחס!" דער װַאלד הָאט געקלונגען מיט זַײן נָאמען און מַײן 

און מַײן טַאטנס ֿפַײֿפן. עס איז שױן געװען שּפעט. עס הָאט 

ָאנגעהױבן צו קַאּפען ַא רעגן און עס איז געװָארן קַאלט. מיר 

און  װַארעם  ָאנגעטָאן  געװען  ניט  איז  ער  ַאז  געװּוסט,  הָאבן 

בַײ נַאכט װעט ער ֿפַארֿפרױרן װערן. מיר הָאבן געמיינט, ַאז 

מיר װעלן אים ניט געֿפינען און מיר הָאבן שוין געװײנט און 

אים געטרַאכט ַאז ער איז טויט. אױב ער לעבט נָאך הָאט ער 

איז  דָאס  ֿפַײֿפערַײען.  און  געשרײען  אונדזערע  הערן  געמוזט 

שטענדיק געװען ּפרַאקטיש. דַאן הָאבן מיר ּפלוצעם געהערט 

ַא ֿפַײף. און ַא ביסל שּפעטער זענען מיר שוין געװען צוזַאמען. 

די מָאדנע זַאך איז געװען צו הערן ּפינחס ווערסיע. ער הָאט 

דערצײלט, ַאז ער איז טיף געשלָאֿפן און אין חלום זענען בײדע 

בָאבעס צו אים געקומען, אים אױֿפגעװעקט און בַאֿפוילן, ער 

זָאל ֿפַײֿפן. ער הָאט טַאקע געטָאן װָאס זײ הָאבן אים געזָאגט. 

דער װינטער הָאט זיך דערנענטערט און מיר הָאבן גע־

װּוסט ֿפון דערֿפַארונג, ַאז דָאס איז זײער ַא שװערע צַײט. אין 

ַאזַא שװערער צַײט ֿפלעגן מיר אױֿפנעמען דער מַאמעס טענה, 

ַאז אֿפשר איז געװען בעסער, מיר זָאלן זיך איבערגעבן צו די 

דַײטשן און עס זָאל קומען ַא סוף צו אונדזערע לַײדן. נָאר די 

הָאֿפענונג און גלויבן אינעם בורא־עולם װָאס איז מיט אונדז 
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ווי אויך די נַײעס ֿפון ֿפרָאנט, ַאז די רוסן וועלן זיגן אין קריג 

הָאבן געשטַארקט אונדזער גַײסט צו בלַײבן לעבן. 

געגַאנגען  מיר  זענען  זומער  ֿפון  צַײטן  װַארעמע  די  אין 

בָארװעס ּכדי ָאּפצוהיטן אונדזערע שיך. װען עס איז געקומען 

די צַײט ָאנצוטָאן שיך זענען מַײן טַאטע און ברודער געװען 

ער  װַײל  צעריסן,  געװען  זענען  שיך  טַאטנס  מַײן  נעבעכדיק. 

הָאט זײ ַא סך גענוצט און מען הָאט זײ געדַארֿפט בינדן מיט 

שמַא־ די  ַאז  אױסגעֿפונען,  הָאט  ער  שטריק.  און  שמַאטעס 

טעס און שטריק הָאבן ֿפַארברייטערט די ֿפיס און ַאזוי ַארום 

ַארַײנגעזונקען אין שנײ. בקיצור, שנײ־שיך.  איז ער װײניקער 

ֿפון דער ַאנדערער זַײט, די שמַאטעס הָאבן צוגעקליבן מער 

שנײ, און װען זיי זענען נַאס געװָארן הָאט ער ממש געשלעּפט 

שטיקער אַײז. װען ער ֿפלעגט צוריקקומען, הָאט די מַאמע גע־

גָאסן װַארעמע װַאסער ּכדי דער אַײז ַארום די שמַאטעס זָאל 

צעלָאזן גיין. עס זענען געװען ַאזעלכע ערטער ווּו די שמַאטע 

הָאבן צוגעֿפרױרן די ֿפוס. מַײן ברודערס ֿפיס זענען געװַאקסן 

און ער הָאט שױן ניט געקענט זיי ַארַײנשטעקן אין די שיך, 

הָאב איך זיי ֿפון אים געירשנט. איך הָאב ּפרָאבירט אים צו 

מַאכן ּפָאסטעלעס, ָאבער עס איז מיר ניט געלונגען, װַײל זײ 

געלונגען  אונדז  איז  דעסטוועגן  ֿפון  צעריסן.  גיך  גַאנץ  הָאבן 

איבערגײן נָאך ַא װינטער.

די מעלה ֿפון ּפריװַאטער אונטערנעמונג

אין זומער 1943 זענען די נַײעס ֿפון די רוסישע הצלחות אין 

ּפַארטי־ די  ֿפון  צושטַײער  דער  גוטע.  זײער  געװען  ֿפרָאנט 
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זַאנער איז געװָארן ַא סך װיכטיקער, װַײל זײ הָאבן ֿפַאר די 

דַײטשן ּכמעט ּפַארַאליזירט די װעגן. ֿפַארן ׂשונא איז שווער 

די  זענען  דערֿפַאר  לַאנד.  איבערן  סחורות  ליֿפערן  געװען 

דַײטשן געװָארן מער ברוטַאל מיט די אוקרַאִינער. זײ הָאבן 

צוליב  סַײ  און  ּפַארטיזַאנער  די  צוליב  סַײ  בַאשולדיקט  זיי 

גַאנץ  ּפַארטיזַאנער  די  הָאבן  לעצטע  די  בַײ  בולבָאװצי.  די 

די  ֿפון  צוגַאנג  דער  ַאלגעמײן,  אין  שורות.  די  ֿפַארקלענערט 

אוקרַאִינער איז געװָארן ַא סך מער ּפָאזיטיװ. ַאֿפילו די װָאס 

הָאבן ֿפרִיער געהַאלטן ֿפון די דַײטשן, הָאבן זיך ביסלעכװַײז 

ֿפון זיי דערווַײטערט. זײ הָאבן ֿפַארשטַאנען, ַאז עס װעט קומען 

דער יום־הדין און הָאבן זיך ַאליין געװָאלט רַאטעװען. די ַאמ־

מערסטנס איבעררַאשנדיקע נַײעס איז געװען, װען מיר הָאבן 

געהערט ַאז ַאמעריקע איז אױך ַארַײן אין דער מלחמה.

דער  צו  נענטער  ַארומדרײען  זיך  ָאנגעהױבן  הָאבן  מיר 

ווי  אוקרַאִינער,  די  ֿפון  בַאצִיונג  די  ערשטנס,  ציװיליזַאציע. 

געזָאגט, איז געװָארן בעסער. ַאזױ הָאט זיך עס אונדז געדַאכט, 

און צװייטנס, הָאבן מיר ָאנגעהױבן גלײבן, ַאז מסּתמא איז עס 

בַאשערט ֿפַאר אונדז צו בלַײבן לעבן. מיר הָאבן בַאשלָאסן, 

ַאממערסטנס  עסן.  זוכן  ַאלײן  גײן  ניט  װעט  טַאטע  דער  ַאז 

זענען מיר געגַאנגען מיט אים. אױב חס־וחלילה עס װעט אים 

לעבן.  בלַײבן  זָאלן  מיר  טעם  קײן  ניטַא  איז  געשען,  עּפעס 

אונדזער גײן מיט דעם טַאטן הָאט געמַאכט ַא גוטן אַײנדרוק. 

װען די ּפױערים הָאבן געקוקט אױף מיר און מַײן ברודער, און 

זײ הָאבן געהערט ֿפון די עלטערן, װי שװער עס איז געװען 

זיך צו רַאטעװען ביז איצט, איז זײער הַארץ ַארױסגעגַאנגען 

צו אונדז. די מַאמע איז געװען זײער ַא ּפרַאקטישע ֿפרױ און 

זי הָאט געמַאכט ַא געשעֿפט צו שטריקן סװעדערס און זָאקן. 
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דָאס הָאט געמַאכט זײער ַא גוטן אַײנדרוק. מיר זענען שױן ניט 

געװען בעטלערס נָאר הענדלערס, װָאס זענען געקומען מַאכן 

ַא געשעֿפט, מעסטן און ָאנטײלנעמען אין ַא הַארציקן שמועס. 

עס הָאט אונדז געלונגען צו בַאקומען עטלעכע שטריק נודלס 

און ַא טייל הָאבן מיר ֿפון הָאלץ געמַאכט ַאלײן. ֿפַארשטײט 

איז  דָאס  װָאל.  די  געגעבן  אונדז  הָאבן  ּפױערים  די  ַאז  זיך, 

געװָארן ַא גוטער עסק און איך הָאב אױך אױסגעלערנט די 

מלָאכה און צוגעגעבן מַײן מי. דָאס איז געװען דָאס ערשטע 

מָאל, ַאז מיר הָאבן בַאקומען עסן ֿפַאר אונדזער ַארבעט. מיר 

הָאבן זיך קײן מָאל ניט געשּפַארט װעגן דעם ּפרַײז.

אײן מָאל, בַײ נַאכט, נָאך ַא בַאזוך בַײ ּפױערים ֿפון געגנט, 

געהערט   מיר  הָאבן  ַאהײם,  צוריקגעגַאנגען  זענען  מיר  װען 

"סטָאי!"  בַאֿפעל  דעם  און  ריגלס  ביקסן,  ֿפון  קליקס  שַארֿפע 

אין  ַאז  געמיינט,  הָאבן  ברודער  מַײן  און  איך  שטײן).  (בלַײב 

אײן סעקונדע װעלן מיר בַאקומען ַא קױל אין קָאּפ, הָאבן מיר 

ָאנגעהױבן צו װײנען. דער טַאטע הָאט געשריגן "סװױ!" (ֿפון 

אונדזערע) און די קױלן זענען ניט געשָאסן געווָארן. דָאס איז 

געװען  ניט  זענען  זײ  ָאבער  ּפַאטרָאל,  ּפַארטיזַאנער  ַא  געװען 

ַא  געװען  זײ  צװישן  איז  מזל  אונדזער  צו  ֿפרַײנדלעך.  זײער 

יִידישער בחור און ער הָאט אונדז געהָאלֿפן. דער קָאמענדַאנט 

הָאט ניט געװָאלט אונדז שעדיקן, ָאבער ער איז געװען זײער 

אין ּכעס אױף מַײנע עלטערן, ֿפַאר װָאס  בַאהַאלטן מיר זיך װי 

מַײז, ַאנשטָאט צו קעמֿפן צוזַאמען מיט די ּפַארטיזַאנער. מַײן 

זײער  הָאבן  מַאמע  די  און  ער  ַאז  געזָאגט,  אים  הָאט  טַאטע 

געװָאלט זַײן מיט די זיי, "ָאבער", הָאט ער ָאנגעװיזן אױף מיר 

און מַײן ברודער, "קײנער װיל אונדז ניט נעמען, װַײל מיר הָאבן 

אױב  ַאז  געענטֿפערט,  אים  הָאט  קָאמענדַאנט  דער  קינדער". 
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ער װעט בַאװַײזן צו ברענגען צװײ ביקסן, װעט ער אונדז ַאלע 

נעמען. ַאזַא בקשה ֿפון מַײן טַאטן איז געווען, װי מען ווָאלט 

אים געזָאגט צו ֿפַארטױשן דעם װַאלד אויף ַא טַײך. אײדער 

געװָארנט:  קָאמענדַאנט  דער  הָאט  ַאװעקגעגַאנגען  זענען  זײ 

"בעסער דו זָאלסט בַאקומען די ביקסן, װַײל דעם קומענדיקן 

מָאל, ַאז מיר װעלן זיך טרעֿפן, װעט דיר ניט זַײן ַאזױ מזלדיק".

מיר הָאבן זיך ניט ֿפַארבונדן מיט די ּפַארטיזַאנער, ָאבער 

זענען  אונדז. אײן מָאל װען מיר  צוגעבונדן צו  זײ הָאבן זיך 

געקומען צו אונדזער בודקע הָאבן מיר געֿפונען הונדערטער 

הָאט  עס  װָאס  דעם  נָאך  טעריטָאריע.  אונדזער  אין  מענטשן 

ּפַאטרָאל  מיטן  בַאגעגיניש  ֿפָאריקער  אונדזער  מיט  געטרָאֿפן 

הָאבן מיר מורא געהַאט זיך װידער בַאגעגענען מיט זיי. נָאר 

דָאס מָאל, װען מיר הָאבן זיך געטרָאֿפן, הָאבן זײ אונדז זײער 

ֿפַײן אױֿפגענומען און מיר זענען בַײ זײ געװָארן געווּונטשענע 

געסט. חלק הָאבן אונדז געברַאכט עסן, געזעסן און גערעדט 

מיט די עלטערן. אײן מַאן הָאט געברַאכט ַא קָאלירטע בלע־

כענע ּפושקעלע און אױף איר זענען געװען צוזַאמענגעבונדן 

די ֿפענער ֿפון רוסלַאנד און ַאמעריקע. מיר הָאבן ניט געװּוסט 

װָאס דָאס מײנט, הָאט דער מַאן בשעת ער הָאט געעֿפנט די 

דָאס  זיך  געֿפינט  דָא  "אין  ַאז  דערקלערט,  אונדז  ּפושקעלע 

עסן, װָאס מען הָאט אונדז געשיקט ֿפון ַאמעריקע". ַאז ַאזוינס 

אױסערגעװײנלעכע  ַאן  געװען  אונדז  ֿפַאר  איז  מעגלעך,  איז 

נַײעס. ַאֿפילו בעסערע נַײעס איז געװען, ַאז רוסלַאנד קעמֿפט 

ניט ַאלײן קעגן דַײטשלַאנד. עס געֿפינען זיך ַאנדערע ֿפעלקער 

װָאס נעמען ָאנטײל אין ֿפַארשײדענע ֿפרָאנטן.

ַא גרוּפע קעמֿפערס זענען צוריקגעקומען ֿפון זײער מיסיע 

ַאוועצוקלײגן מינעס אױֿפן װעג װּו די דַײטשן זענען געֿפָארן. 
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מען הָאט זײ אױֿפגענומען מיט ֿפרײד, ווַײל זײער ַארבעט איז 

הנאה  גרױס  מיט  דערצײלט,  הָאט  יִיד,  ַא  אײנער,  געלונגען. 

און צו ַאלעמענס געלעכטער, װי אײנער ֿפון די ֿפַארװּונדעטע 

דַײטשן הָאט געשריגן: "ליבער גָאט, װָאס מַאכסטו אונדז?!"  

געװען  אונדז  ֿפַאר  איז  דערהרגעט  װערן  דַײטשן  ַאז  הערן 

די  הָאבן  שּפעטער  טעג  עטלעכע  נַײעס.  דערֿפרײענדיקע 

דַײטשן רעַאגירט מיט ַא מַאסיװער בָאמבַארדירונג אין געגנט. 

עס איז געװען אויף ַא קורצער צַײט, ָאבער עס הָאט ֿפַארשַאֿפן 

די  טױטע.  די  בַאגרָאבן  גיך  זײער  הָאט  מען  קרבנות.  סך  ַא 

ֿפַארװּונדעטע הָאט מען בַאהַאנדלט און עס הָאט זיך געהערט 

ַא בַאֿפעל "ֿפַארּפַאקן און גיין ווַײטער". די סיבה איז געװען, ַאז 

די דַײטשן הָאבן בַאקומען אינֿפָארמַאציעס, װעגן דער גרוּפע 

איצט  און  בָאמבַארדירט  זײ  הָאבן  דערֿפַאר  ּפַארטיזַאנער, 

טַאטע  מַײן  ַארבעט.  די  ענדיקן  צו  ּכדי  סָאלדַאטן  זײ  שיקן 

הָאט געבעטן דעם ָאֿפיציר, ַאז ער זָאל אונדז לָאזן גײן מיט 

ָאֿפיציער  דער  ָאבער  ביקס,  ַא  געבן  כָאטש  אים  ָאדער   זײ 

מסּכים  איז  ער  װָאס  זַאך  אײנציקע  די  ָאּפגעזָאגט.  זיך  הָאט 

געװען, איז גיבן ַא ּפָאר שטיװל, װָאס זײ הָאבן ַארָאּפגענומען 

ֿפון ַא טױטן ּפַארטיזַאן. ער הָאט זיך בַאמיט צו בַארוִיקן מַײן 

טַאטן, ַאז די דַײטשן װעלן ניט שיקן סָאלדַאטן אין װַאלד, ּכדי 

נָאכלױֿפן נָאך ַא גרוּפע ּפַארטיזַאנער. דָאס איז געװען דער סוף 

ֿפון אונדזער קַאריערע ַאלס ּפַארטיזַאנער.

דער ָאֿפיציר הָאט געהַאט ַא טעות װעגן די דַײטשן און 

דעם  געהערט  מיר  הָאבן  שּפעטער  טָאג  ַא  ּכװנות.  זייערע 

רעש ֿפון אױטָאמָאבילן און מיר זענען געװען זיכער, ַאז דָאס 

זענען דַײטשן. זענען מיר געלָאֿפן טיֿפער אין װַאלד. מיר הָאבן 

ֿפַארשטַאנען, ַאז ַאלץ איז ֿפַארֿפַאלן, װַײל מיר הָאבן געהערט 
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דעם בילן ֿפון די הינט און מיר הָאבן ניט געהַאט װּוהין צו 

גרוב,  גרױסע  ַא  דערזען  טַאטע  דער  הָאט  ּפלוצעם  לױֿפן. 

װָאס די בָאמבעס הָאבן געמַאכט און איז שױן געװען ּכמעט 

ֿפול מיט װַאסער, זענען מיר שנעל דָארט ַארַײנגעקרָאכן. עס 

געֿפינען,  בַאלד  אונדז  װעלן  הינט  די  ַאז  קלָאר  געװען  איז 

אױף  געזעגנט  און  ַארומגענומען  געװײן  מיט  זיך  מיר  הָאבן 

מוט  די  געהַאט  הָאב  איך  װַאנען  ֿפון  ניט  װײס  איך  אײביק. 

מיר  און  טָאג  דער  קומען  װעט  "עס  זָאגן:  צו  חוצּפה  ָאדער 

ניט  איז  דָאס  ַאז  װײס,  איך  ארץ־יׂשראל".  אין  זַײן  װעלן 

מַײן  בַארוִיקן  צו  ּכדי  נַאִיווקייט  קינדערשער  ַא  ֿפון  געקומען 

זענען  שעהען,  װי  ּכמעט  מינוטן,  די  ַאלײן.  זיך  און  משּפחה 

צַײט  קורצע  ַא  ווַײטער.  מיר  לעבן  דָאך  און  דורכגעגַאנגען 

איז ַאדורך און עס הָאט זיך אונדז געדַאכט, ַאז דָאס בילן ֿפון 

די הינט דערװַײטערט זיך ֿפון אונדז. מסּתמא הָאבן די הינט 

ֿפַארלָארן דעם ריח ֿפון אונדזערע קערּפערס, צוליבן שטַארקן 

די  װען  גרוב.  דעם  ַארום  בָאמבעס  די  ֿפון  כעמיקַאלן-גערוך 

הינט  הָאבן זיך  אַײנגעשטילט הָאבן די דַײטשן בַאשלָאסן, ַאז 

די ּפַארטיזַאנער זענען ַאנטלָאֿפן, און עס איז ַאמבעסטנס ֿפַאר 

זײ צו ֿפַארלָאזן װי גיכער דעם װַאלד, אײדער די ּפַארטיזַאנער 

װעלן זיך רעָארגַאניזירן און זײ בַאֿפַאלן. אין ַאזַא שטח הָאבן 

די ּפַארטיזַאנער געהַאט די אײבערשטע הַאנט און הָאבן גורם 

געווען די דַײטשן ַא סך קרבנות. נָאך ַא געוויסער צַײט איז דער 

װַאלד געװָארן טױטשטיל. ַאֿפילו די ֿפײגל זענען זיך צעֿפלױגן 

ֿפון דעם ּפַאנדעמַאניום. מיר זענען װידער געבליבן לעבן נָאך 

ַא ּפנים-אל-ּפנימדיקער טרעֿפונג מיטן מלאך־המװת. איך הָאב 

בַאקומען נָאך ַא געלעגנהײט מקײם צו זַײן מַײן חלום צו לעבן 

ַא  מָאל אין ארץ־יׂשראל.
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בלַײבן לעבן ַא דַאנק יִידישקײט און מענטשלעכקײט 

צַײט  שװערע  ַא  געװען  איז  ימים־טוֿבים  די  ֿפון  ּתקוֿפה  די 

דורכצומַאכן. ַאֿפילו ווען איך הָאב נָאך ניט ֿפַארשטַאנען דעם 

יום־טוֿב,  ֿפונעם  בַאדַײט  געזעלשַאֿפטלעכן  און  קולטורעלן 

אינהַאלט.  רעליגיעזן  זַײן  ֿפַארשטַאנען  גוט  ָאבער  איך  הָאב 

די שװעריקײט איז געווען, װָאס איך הָאב מיט זיך געטרָאגן 

מיט  צוזַאמען  געּפרַאװעט  זיי  הָאב  איך  זַײט  זכרונות,  זיסע 

מַײן געליבטער, גרױסער משּפחה און אויך צוליב מַײן בענק־

מַײן  עלטערן,  מַײנע  אויסער  מענטשן.  נָאענטע  צו  שַאֿפט 

ברודער און איך איז קײנער ניט געבליבן לעבן. ַאֿפילו ווען 

די דַײטשן הָאבן אונדז ֿפַאררעכנט ַאלס מינדערוויכטיקע ֿפַאר 

דער מענטשהײט און מען דַארף דָאס יִידיש ֿפָאלק אױסמעקן 

ֿפון דער געשיכטע, הָאבן מיר דװקא געזוכט אין  יִידישקײט 

די סיבה ֿפַאר אונדזער לעבן. מיט ַא שטענדיקער מורא און 

װיסנדיק װָאס דער מָארגן קָאן אונדז ברענגען, הָאבן מיר ֿפון 

דעסט װעגן ּתמיד געֿפונען ַאן אוֿפן צו ּפרַאװען דעם יום־טוֿב. 

לעבן,  צו  װילן  אונדזער  ֿפון  בַאװַײז  דער  געווען  איז  דָאס 

ַא  געווען  איז  דָאס  יִידישקײט.  און  מענטשלעכקײט  אונדזער 

שּפַײ  ַא  הָאבן  מיר  און  גָאט  צו  ליבע  אונדזער  ֿפון  בַאװַײז 

געטָאן אין ּפנים ֿפון ׂשונא.

עס װּונדערט מיך ביז הַײנט, װי טיף איז אַײנגעקריצו אין 

מַײן זּכרון דער יום־ּכיּפור ֿפון 1943. מיר זענען געװען אין ַא 

נַײעם ָארט אין ווַאלד, ַארומגערינגלט ֿפון ריזיקע בײמער, אין 

ַאזַא צָאל, װָאס מיר הָאבן נָאך ניט געהַאט געזען. מַײן טַאטע 

דערשטיקט  ַא  מיט  און  בײמער  די  צו  געװענדט  זיך  הָאט 
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ער  מנין.  ַא  מַאכן  צו  אַײנגעלַאדן  זײ  אירָאניע  מיט  און  קול 

הָאט געזונגען ּכל־נדרי און געדַאװנט מעריֿב. די מַאמע הָאט 

געזָאגט: "ַאזױ װי מיר הָאבן שױן ַא גרױסע דערֿפַארונג  ניט צו 

עסן, װעט דָאס ֿפַאסטן ניט שװער ַאריבערגײן". װי עס ֿפלעגט 

זיך שטענדיק טרעֿפן אין יום־טוֿבים, איז די טעמע ֿפון חשבון־

זיך  ָאּפגעריכטעט.  געװָארן  יום־ּכיּפור,  אין  סּפעציעל  הנֿפש, 

אַײנטרַאכטן אין אונדזער קלָאגעדיקער שטָאט, די שטענדיקע 

צום  דערֿפירט  שטענדיק  הָאט  יִיסורים  שװערע  און  לײדן 

ביטערן װײנען.   

דער מַאמען הָאט ַאממערסטן געַארט ֿפון אונדזער מצֿב 

און הָאט זײער געליטן ֿפון אונדזער גורל. זען אירע קינדער 

העלֿפן  צו  זיי  טָאן  גָארניט  געקענט  ניט  הָאט  זי  ווען  לַײדן, 

איז ניט געווען לַײכט. די אײנציקע זַאך װָאס זי הָאט געקענט 

די  צו  איבערגעבן  זיך  "לַאמיר  געווען:  איז  ֿפָארלײגן  אונדז 

יענער  אױף  לַײדן.  אונדזערע  צו  סוף  ַא  מַאכן  און  דַײטשן 

װעלט".  דער  אױף  גיהנום  דער  װי  בעסער,  שױן  איז  װעלט 

איר געבעט איז געװען בַאקַאנט דעם טַאטן און אונדז. דער 

עס  װָאס  ַארױסזָאגן,  געלָאזט  זי  דיסקוטירן  ָאן  הָאט  טַאטע 

איז איר געװען אױֿפן הַארץ. ַאזוי הָאט זי זיך בַארוִיקט. מַײן 

ברודער און איך הָאבן בַאמערקט, ַאז עס איז אונדז געלונגען, 

קעגן ַאלע סּכנות, בלַײבן לעבן ביז איצט און דערֿפַאר וועלן 

מיר זיך ניט אױֿפגעבן. דער טַאטע הָאט צו אונדזער געבעט 

ַאלץ  צו  און  גָאט  צו  זינד  ַא  איז  "זעלבסטמָארד  צוגעגעבן: 

װָאס מיר גלײבן". ער הָאט געװּוסט ַאז די מַאמע, אייגנטלעך, 

הָאט  הָאֿפענונג  ֿפון  אויסדרוק  יעדער  זעלבע.  דָאס  גלײבט 

געקומען   איז  געװײן  דָאס  דרוק.  עמָאציָאנעלן  ַאן  ֿפַארשַאֿפט 

ֿפון ַא געמיש ֿפון הָאֿפענונג און אמונה. דער טַאטע הָאט אונדז 
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געשטַארקט מיט ּפסוקים ֿפון ּתהילים און מיט  װערטלעך אין 

יִידיש. ַאזוי הָאט ער ֿפַארֿפעסטיקט זַײן גלױבן אין קדוש־ברוך־

הוא. אויף ַאזַא אוֿפן הָאבן מיר ֿפָארגעזעצט װַײטער ביז דער 

קומענדיקער קריזיס.

 

בײמער לטוֿבת אונדזער רעטונג

די דָאזיקע בײמער, װעלכע הָאבן ניט ָאנטײלגענומען אין מַײן 

רַאטעװען  אין  טייל  ַאקטיוון  ַאן  געהַאט  הָאבן  מנין,  טַאטנס 

אונדז  בַײ  שטענדיק  הָאט  נר־ּתמיד  ַא  װי  לעבן.  אונדזער 

געברענט ַא ֿפַײער. ערשטנס, זיך צו ָאנװַארעמען און צװײטנס, 

ַאװעקיָאגן די װעלף און די װילדע חזירים. ַא דַײטשער ּפילָאט 

אונדז  אויף  ער  הָאט  װַאלד,  אין  ֿפַײער  דעם  דערזען  הָאט 

ַאז  געמײנט,  הָאט  ער  װַײל  בָאמבעס,  ַאכט  ַארָאּפגעװָארֿפן 

טַאקע  הָאבן  מיר  לַאגער.  ּפַארטיזַאנישער  ַא  זַײן  מוז  דָאס 

געזען  הָאבן  מיר  װען  צומָארגנס,  גריבער.  צָאל  די  געצײלט 

דעם שָאדן, זענען מיר געװען זיכער ַאז די בײמער הָאבן אונדז 

גערַאטעװעט, װַײל זײ זענען ַאמערסטנס געשעדיקט שָאדן ֿפון 

איז  עס  אונדז.  אױף  ֿפַאלן  געזָאלט  הָאבן  ווָאס  בַאמבעס,  די 

געװען אױסערגעװײנלעך צו זען װי די בײמער זענען געווָארן 

װי ַא שירעם איבער אונדזער בודקע, װּו מיר זענען געשלָאֿפן. 

חס־וחלילה, אױב אײנע ֿפון די גרױסע צװַײגן װָאלט געֿפַאלן 

אױף אונדז, װָאלט ער אונדז אַײנגעברָאכן און דערשטיקט. עס 

הָאט אױסגעזען װי די בײמער זענען זיך מקריֿב געווען ֿפַאר 

אונדז. מיר הָאבן זיך זײער דערשרָאקן, ָאבער עס איז אונדז 

גָארניט געשען. דער טַאטע הָאט געבענטשט גומל. 
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דער געֿפערלעכער ריח ֿפון די גַאזן און די צורה ֿפון דער 

גַאנצער סֿביֿבה הָאט אונדז ַאװעקגעטריבן צו ַאן ַאנדערן ָארט. 

דער שומר ֿפון דעם װַאלד הָאט אונדז געטרָאֿפן אױֿפן נַײעם 

צוריק,  יָאר  צװײ  מיט  הָאט,  װָאס  מַאן  זעלבער  דער  ָארט. 

געטרָאֿפן מַײן טַאטן זיצן אין מיטן װעג און געװַארט די דַײטשן 

זָאלן קומען אים ַאוועקהרגענען. דער דָאזיקער מַאן הָאט אים 

געבעטן, ער זָאל עס ניט טָאן. דעמָאלט הָאט אים דער טַאטע 

ניט דערקענט און געקלערט , ַאז עס איז  ַא מלאך געווען. דָאס 

געקושט.  און  ַארומגעכַאּפט  זיך  מענער  צװיי  די  הָאבן  מָאל 

דער  מענטשלעך.  און  רירנדיק  זײער  געװען  איז  ֿפרײד  זייער 

הָאט  ער  װַײל  אים,  צו  דַאנקבַאר  זײער  געװען  איז  טַאטע 

זײער  געװען  איז  מַאן  דער  עצות.  קלוגע  בַאקומען  אים  ֿפון 

צו  אַײנגעלַאדן  אונדז  הָאט  ער  ווָאס  דערמיט  ברײטהַארציק 

קומען װױנען אין זַײן הױז אין װַאלד., װָאס געֿפינט זיך ניט װַײט.

זײער גערן הָאבן מיר בַאקומען זַײן אַײנלַאדונג און מיר 

אין  און  הױז  אין  ַארבעטן  ַאלע  טָאן  צו  געגרייט  זיך  הָאבן 

דער  ֿפַארגעניגן.  גרױס  מיט  און  שעהען  לַאנגע  אויך  דרױסן, 

מַאן און זַײן ֿפַאמיליע זענען געװען צוֿפרידן מיט אונדזער הילף 

און חֿברשַאֿפט. אײן מָאל אין דער ֿפרי, װען מַײן טַאטע און 

דער מַאן הָאבן געשניטן הָאלץ הָאט מַײן טַאטע בַאמערקט 

געשטַאלטן  מעטערס,  הונדערט  ּפָּאר  ַא  אויף  װעג,  אױֿפן 

ֿפון מענטשן, װָאס ּפרּווון זיך אונטערגנֿבענען צום הױז. אינ־

סטינקטיוו הָאט דער טַאטע געגעבן ַא געשרײ, ַאז מיר זָאלן 

דעם מַאן,  געבעטן  הָאט  ער  װַאלד.  אין  לױֿפן  און  ַארױסגײן 

ער זָאל טָאן דָאס זעלבע מיט זַײן משּפחה, ָאבער ער הָאט 

זיך קעגנגעשטעלט. מיר זענען געלָאֿפן אין װַאלד און די קױלן 

מיר  אײדער  אונדז.  איבער  ֿפַײֿפן  צו  ָאנגעהױבן  שױן  הָאבן 
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זענען געקומען צו ַא זיכערן ּפלַאץ, טיף אין װַאלד, הָאט מַײן 

ברודער בַאקומען ַא קױל אין ֿפוס. דער טַאטע הָאט געזען ַאז 

ער איז געֿפַאלן, הָאט ער אים גענומען אין די הענט און איז 

געלָאֿפן. 

זענען  מיר  װען  און  װַאלד  אין  טיף  געלָאֿפן  זענען  מיר 

געװען זיכער, ַאז קײנער יָאגט אונדז ניט נָאך הָאבן מיר זיך 

ָאּפגעשטעלט רוען. מיר הָאבן װידער געהערט שיסערַײען און 

מיר הָאבן געזען רױך איבער די בײמער. מיר הָאבן ֿפַארשטַא־

נען װָאס עס איז דָא געשען. ניט געווען ַא סך צַײט צו טרַאכטן 

װעגן דער טרַאגעדיע ֿפון יענע גוטע מענטשן ווָאס הָאבן אונדז 

געהָאלֿפן, װען פלוצלונג הָאט די מַאמע בַאמערקט בלוט אױף 

מַײן טַאטנס קליידער. אויך ּפינחס הָאט זיך בַאקלָאגט, ַאז דער 

ֿפוס טוט אים װײ. די קױל הָאט אים געטרָאֿפן אין װײכן טייל 

רײניקן  געדַארֿפט  הָאט  מען  ָאבער  ַארױס,  איז  און  ֿפוס  ֿפון 

דעם װּונד, ָאּפהַאלטן די בלוט און ֿפַארבַאנדַאזשירן דעם ָארט. 

אײדער מיר זענען געגַאנגען צום הױז ֿפון דעם שומר, הָאבן 

מיר בַאהַאלטן אין דער בודקע ַאלץ װָאס מיר הָאבן געהַאט. 

די סיבה װָאס מיר הָאבן עס ניט געברַאכט מיט זיך, איז געווען 

ניט צו מַאכן דעם רושם, ַאז מיר זענען געקומען זיך בַאזעצן, 

אלא נָאר אױף ַא קורצן בַאזוך. 

מיר הָאבן געֿפונען די בודקע ַאזױ װי מיר הָאבן זי איבער־

געלָאזט. די מַאמע הָאט ָאנגעהױבן צו בַאהַאנדלען ּפנחס װּונד. 

זי הָאט גערײניקט, געלײגט בלעטער און גרָאזן אױף דער װּונד 

און עס צוגעבונדן. יעדע ּפָאר טעג הָאט זי עס געביטן. כָאטש 

צַײט  קורצער  ַא  אין  ָאבער  געשװָאלן,  געװען  איז  ֿפוס  דער 

איז  ברודער  מַײן  בַײ  ֿפַארהײלן.  צו  ָאנגעהױבן  זיך  עס  הָאט 

ֿפַארבליבן ַאן "ָאנדענק" ֿפון ָאט דער געשעעניש. 
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חיותדיקע  די  געװּוסט  גוט  זײער  שױן  הָאב  איך  כָאטש 

מָארד־מַאשין ֿפון די נַאציס, איז עס מיר געװען זײער שװער צו 

ֿפַארגעסן די טַײערע, געטרַײע ּפנימער ֿפון װַאלד־שומר און זַײן 

אומשולדיקע משּפחה, װָאס מען הָאט ָאן ברחמנותדיק דער־

מָארדעט. זײער גרױסן מילדן הונט הָאבן די דַײטשן געלָאזט 

לױֿפן  געזען  אונדז  הָאט  הונט  דער  װען  ַאז  מיין,  איך  לעבן. 

אין װַאלד איז ער אונדז נָאכגעלָאֿפן, נָאר ער הָאט שפעטער 

ּזיך אומגעקערט, ווַײל מיר הָאבן זיך מיט אים ניט געשּפילט. 

ַאלעמען.  נָאך  געװען  שױן  איז  ַאהײם  געקומען  איז  ער  װען 

זַײן  מיט  געשען  איז  עס  װָאס  ֿפַארשטַאנען  הָאט  הונט  דער 

בעל־הבית און דער משּפחה. ַא סך טעג און נעכט הָאט ער 

געװײנט נָאך זַײנע געליבטע און מיר הָאבן אים ניט געקענט  

העלֿפן, אויסער װײנען צוזַאמען מיט אים. צום סוף הָאט זיך 

ַאלץ אױֿפגעהערט.

דער װינטער קומט װידער

ַאיבער־ שױן  הָאבן  מיר  כָאטש  װידער.  קומט  װינטער  דער 

געגַאנגען ַא ּפָאר װינטערס, ֿפון דעסט װעגן הָאבן מיר מורא 

בעסערע  סך  ַא  געהַאט  מיר  הָאבן  איצט  ַאז  ַאֿפילו  געהַאט, 

מיר  זענען  ערשטנס,  יָארן.  ֿפרִיערדיקע  אין  װי  בַאדינגונגען 

צװײטנס,  און  ציװיליזַאציע,  דער  צו  נענטער  סך  ַא  געװען 

הָאבן די דַײטשן אין דעם שװערן װינטער זיך שנעלער בַא־

װעלן  מיר  אױב  ַאז  געֿפילט,  הָאבן  מיר  צוריק.  אויף  וועגט 

איבערלעבן דעם װינטער, װעלן מיר בַאֿפרַײט װערן, הגם די 

קלַאנגען וועגן דעם רױטער ַארמײס ֿפָארשריט און די הצלחות 

ֿפון די ּפַארטיזַאנער זענען געװען ַא ביסל איבערגעטריבן. ַא 
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לַאנגע צַײט הָאבן מיר געהערט װעגן דעם, ָאבער די דַײטשן 

זענען ֿפָארט נָאך געװען צװישן אונדז. ּכמעט אין יעדן קַאמף 

צװישן דַײטשן און ּפַארטיזַאנער הָאבן די לעצטע געהַאט ַא 

סך קרבנות. 

די טעטיקײט ֿפון די ּפַארטיזַאנער איז געװען צו ַאטַאקירן 

און  בַאנען  אױף  מינעס  אונטערלײגן  קָאנװָאיען,  קלײנע 

ּפַארטיזַאנער-זעלבסטזיכערקייט  די  איז  צַײט  דער  מיט  װעגן. 

געווַאקסן און די שורות זענען אויסגעברייטערט געװָארן. בַײ 

נַאכט ֿפלעגן מיר זײ הערן זינגען רוסישע ּפַאטריָאטישע לידער, 

װען זײ זענען געגַאנגען ֿפון אײן ָארט צו ַאן ַאנדערן. זײ הָאבן 

ָאנגעהױבן איבערנעמען דָארֿפישע געביטן און װען זײ הָאבן 

געהערט, ַאז גרױסע דַײטשישע ּכוחות דערנענטערן זיך, זענען 

זײ ַאנטלָאֿפן אין װַאלד. װינטערצַײט הָאבן די דַײטשן מורא 

געהַאט ֿפַאר ַאזעלכע סיטוַאציעס. 

אײן מָאל, װען מיר זענען געגַאנגען ברענגען ַא סװעדער צו 

אײנעם ֿפון אונדזערע קליענטן הָאבן מיר געטרָאֿפן אין װַאלד 

הַארט,  געװען  איז  װעג  דער  שנײ.  דער  אין  װעג  ברײטן  ַא 

װַײל ַא סך ֿפיס הָאבן געטרָאטן אױף אים. מיר הָאבן געמײנט, 

ֿפַארשטײט זיך, ַאז דָא זענען געגַאנגען ּפַארטיזַאנער. װען מיר 

הָאבן געברַאכט די סװעדערס זענען מיר געווויער געװָארן, ַאז 

דָאס איז געװען ַא ּפַאטרָאל ֿפון רוסישע סָאלדַאטן. מיר הָאבן 

בַאדױערט, ַאז זײ זענען זיך שױן אומגעקערט. עס איז געװען 

מלחמה,  ֿפון  רעש  קײן  געהערט  ניט  הָאבן  מיר  ַאז  מָאדנע, 

שיסערַײען ָאדער בָאמבעס. מען הָאט אונדז דערקלערט, ַאז 

דער ֿפרָאנט איז נָאך װַײט און עס װעט נעמען נָאך צַײט ביז 

ער װעט קומען צו אונדז. דער ּפַאטרָאל איז געקומען זוכן אינ־

ֿפָארמַאציעס און בַאטרַאכטן די װעגן. מיר זענען געװען זײער 
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צוֿפרידן צו הערן, ַאז די רוסן זענען שױן געװען אין געגנט, 

ָאבער אויך ַאנטױשט װָאס מיר הָאבן זײ ניט געטרָאֿפן, װַײל 

אֿפשר װָאלטן מיר געקענט צוריקגײן מיט זײ. ניט קײן רעַאלער 

װּונטש ָאבער ַאן ָאנגענעמער געדַאנק.

כָאטש אונדזער מצֿב איז געװען שװער און דער הונגער 

גרױס, הָאבן מיר ניט געגעסן ברױט אין ּפסח. דער טַאטע הָאט 

הָאבן  מיר  און  בדיקת־החמץ  ֿפון  מינהג  דעם  געֿפירט  ַאֿפילו 

געּכשרט די עטלעכע ּכלים װָאס מיר הָאבן געהַאט. ֿפַאר די 

ַאכט יום־טוֿב־טעג הָאבן מיר געקליבן װָאס מען הָאט געקענט,  

ּכדי דער טַאטע זָאל ניט דַארֿפן גײן בעטן און זיך ָאּפזָאגן  ֿפון 

ַאװעקװַארֿפן.  חס־וחלילה  דערנָאך  און  נעמען  ָאדער  ברױט 

צו  בעטן  צו  ָאנגעהױבן  ער  הָאט  ּפסח  ֿפַאר  צַײט  לַאנגע  ַא 

בַאקומען ַא ביסעלע מעל. די מעל הָאבן מיר ָאּפגעהיט און 

װי  אױסגעזען  הָאט  װָאס  עּפעס  געמַאכט  מיר  הָאבן  ּפסח 

די  און  שטריקן  צו  ָאנגעהױבן  הָאבן  מיר  ַאז  איצט  מצה.  ַא 

ּפױערים זענען געװָארן מער ברײטהַארציק, הָאבן מיר געקענט 

בַאשטימען, װָאס ֿפַאר ַאן עסנװַארג מיר הָאבן געװָאלט. עס 

הָאט אונדז געלונגען ֿפַארן יום־טוֿב צו בַאקומען ַא סך מעל. 

ֿפון דער װַײטנס הָאבן מיר שױן געהערט דעם רעש ֿפונעם 

נענטער.  און  שטַארקער  געװָארן  עס  איז  טָאג  יעדן  ֿפרָאנט. 

ַא ּפָאר מָאנַאטן צוריק זענען די דַײטשן ניט געווען אין דער 

ּפעריֿפעריע, ָאבער איצט זענען זײ געװען אין יעדן ָארט, ַאֿפילו 

אין די דערֿפער און אין װַאלד. אײן מָאל הָאבן מיר געהערט, 

ַאז די דַײטשן געֿפינען זיך אין װַאלד, אין אונדזער געגנט. דָאס 

הײסט, זײ זענען געװען אױֿפן װעג װָאס הָאט געהייסן "דער 

שליַאך". מען הָאט דערצײלט, ַאז דָאס איז געװען ַא װעג, װָאס 

נַאּפָאלעָאן הָאט געמַאכט, װען ער איז ַאנטלָאֿפן ֿפון רוסלַאנד. 
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אין ַאזַא ֿפַאל הָאבן מיר זיך ניט געקענט ֿפרַײ ַארומדרײען אין 

דָאס  געענדיקט  הָאבן  מיר  ֿפַײער.  ַא  ָאנצינדן  ָאדער  װַאלד, 

ביסל עסן װָאס מיר הָאבן געהַאט און נַאכער, ּכמעט ַא װָאך 

צַײט, הָאבן מיר געגעסן די מעל געמישט מיט קַאלטן װַאסער.

צו אונדזער מזל הָאבן די דַײטשן ֿפַארלָאזט אײדער מיר 

דעם  ֿפַארשטָאּפט  און  מעל  גַאנצע  דָאס  ֿפַארענדיקט  הָאבן 

בױך. ַא ּפָאר מָאנַאטן נָאך ּפסח, אין ֿפרילינג 1944 הָאבן מיר 

געטרָאֿפן אונדזערע בַאֿפרַײערס, ַא גרוּפע ֿפון רוסישע סָאל־

דַאטן. מיר זענען געבליבן לעבן.

עס איז שװער צו זַײן ֿפרַײ
 

עס איז ּכמעט אוממעגלעך איבערצוגעבן אין װערטער, װָאס 

אונטערדריקונג,  שרעק,  ֿפון  יָארן  נָאך  ֿפרַײ,  זַײן  צו  הײסט 

ָאניָאגעניש און װַאנדער. עס ֿפעלן מיר ניט װערטער און אין 

מַײן זּכרון איז ַאלץ נָאך ֿפריש, ָאבער דעם אמתדיקן געֿפיל 

קען מען ניט איבערגעבן אױֿפן ּפַאּפיר. עס איז ענלעך, למשל, 

צו ַא קימּפערטָארין װָאס דערצײלט איר מַאן, ּפונקט, מיט יעדן 

קרעכץ און װײטיק, װי ַאזױ זי ֿפילט זיך און ער װעט ַאֿפילו 

מיטֿפילן איר װײטיק, ָאבער דָאס הײסט ניט, ַאז ער ֿפַארשטײט 

עס עמָאציָאנעל. עס הָאט מיר גענומען ַא לַאנגע צַײט צו בַא־

נעמען, ַאז איך בין טַאקע ֿפרַײ. עס איז ניט געװען נַאטירלעך 

זַײנע  זַײן  חושד  ניט  און  אומבַאקַאנטן  ַאן  מיט  ָאנטרעֿפן  זיך 

ּכוונות. הערן ַא שטַארקן קלַאּפ און ניט מיינען, ַאז איך דַארף 

זיך בַאהַאלטן, ווַײל מען שיסט אױף מיר. װען מענטשן דיסקו־

טירן און שרַײען מײנט עס ניט, ַאז זײ זענען אין ּכעס אױף מיר. 
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אין די צַײטן װָאס איך בין געזעסן ַאלײן, ֿפַארטיֿפט אין מַײנע 

געדַאנקען, הָאב איך זיך אױֿפגעװעקט מיטן אױסערגעװײנלעכן 

געֿפיל, ַאז איך בין ֿפרַײ און געבליבן לעבן.

נָאך דעם װָאס מיר הָאבן גוֿבר געווען די אײֿפָאריע ֿפון 

מען  טוט  "װָאס  ֿפרַאגע:  די  געשטעלט  זיך  הָאט  ֿפרַײ,  זַײן 

איצט?" זינט מיר הָאבן ָאנגעהױבן אונדזער יסורים-וועג אין 

ַאלס  דָארף  אין  ָאנצוגיין  בַאשלָאסן  מיר  הָאבן  קַארטילעס 

ֿפרַײע מענטשן. דָאס דָארף ָאבער איז אױסגעמעקט געװָארן 

הָאבן  מיר  װעלכן  מיט  בילד  טרױעריקן  דעם  ערד.  דער  ֿפון 

זיך דָארט ָאנגעטרָאֿפן, הָאט אונדז קלָאר איבערצַײגט אינעם 

חוסר־טעם ֿפון אונדזער לעבן. מיר הָאבן איצט געװּוסט אױף 

זיכער, װי מיר הָאבן עס ֿפַארשטַאנען מיט ֿפיר יָאר צוריק װען 

קַארטילעס  ַאז  קוקורוזעס,  די  אין  בַאהַאלטן  זיך  הָאבן  מיר 

װעט שױן ניט זַײן אונדזער הײם. מיר זענען געװען די אײנציקע 

מיר  ַאז  ַאֿפילו  גערַאטעוועט.  זיך  הָאבן  װָאס  דָארף  ֿפון  יִידן 

װעלכן  ֿפַאר  ציל  ַא  לעבן,  בלַײבן  צו  צוֿפרידן  געװען  זענען 

געװּונדערט,  ָאבער  זיך  מיר  הָאבן  געליטן,  סך  ַא  הָאבן  מיר 

לעבן.  בלַײבן  צו  אױסגעקליבן  אונדז  גָאט  הָאט  װָאס  ֿפַאר 

װען מיר זענען געשטַאנען אױֿפן ָארט, װָאס איז ַאמָאל געװען 

אונדזערע  ֿפון  הַײזער  געזען  הָאבן  מיר  און  הײם,  אונדזער 

געליבטע און הַײזער ֿפון ַאנדערע יִידן, הָאט אונדז ֿפַארלָאזט 

חרוב  איז  לעבן  אונדזער  ֿפון  גרונט  דער  לעבנסלוסט.  דער 

געווָארן און איז איצט געלעגן ֿפַאר אונדזערע אױגן. 

אונדזער  ֿפון  ציל  דער  ַאז  ֿפַארשטַאנען,  הָאט  מַאמע  די 

איבערלעבן איז צו געדענקען ַאלע טױטע. דערֿפַאר הָאבן בַײ 

יָארצַײט־ליכט.  מַײנע עלטערן אין שטוב שטענדיק געברענט 

מיר  װָאס  יסורים  די  ַאלעמען  דערצײלט  הָאט  טַאטע  דער 
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הָאבן געליטן און שטענדיק בַאטָאנט די רָאלע ֿפונעם קב"ה 

אין דעם נס ֿפון איבערלעבן דעם חורבן. ער ֿפלעגט שטענדיק 

מענטשן,  סך  ַא  געװען  זענען  "עס  ווערטער:  די  מיט  ענדיקן 

װָאס איך הָאב געקענט, װָאס הָאבן געהַאט ַא גרעסערן זכות 

ֿפון מיר צו בלַײבן לעבן און ֿפון דעסט װעגן שטײ איך איצט 

ֿפַאר אַײך". איך און מַײן ברודער הָאבן װינציק גערעדט װעגן 

דעם אַײנֿפלוס װָאס די מלחמה הָאט געהַאט אױף אונדז. זַײן 

צוגַאנג איז געווען אינטעלעקטועל און ֿפילָאזָאֿפיש. ער הַאלט, 

שטעקט  מצֿב  ַאזַא  מיט  הַאנדלען  צו  ֿפעִיקײט  אונדזער  ַאז 

אינעם ּכוח און װילן װָאס ַא מענטש הָאט ֿפון נַאטור ּכדי צו 

בלַײבן לעבן. איך הָאב בַאשלָאסן ַאלץ צו ֿפַארגעסן. אויסער 

דעם װָאס איך הָאב ֿפיזיש געליטן, הָאב איך געֿפילט ַא גרױסן 

געװען  עס  איז  דערֿפַאר  ּכֿבוד.  מענטשלעכן  מַײן  אין  ווּונד 

שװער ֿפַאר אונדז צו רעדן װעגן יענע לַאנגע יָארן.

אמת, יעדער אײנער װָאס הָאט דורכגעלעבט דעם חורבן 

זענען  עס  ַאז  הײסט,  דָאס  און  געשיכטע  אײגענע  זַײן  הָאט 

ֿפַארַאן ַאזױ ֿפיל געשיכטעס,  װי עס זענען דָא גערַאטעוועטע.  

ֿפָאר  זיך  שטעלן  װָאס  די  הערן  צו  שװער  מיר  איז  מָאל  צו 

ַאלס שליחים ֿפון די ניצול־געװָארענע. מענטשן װָאס זָאגן, ַאז 

גָאט הָאט זיך ָאנגענומען ֿפַאר זײ זָאלן בלַײבן לעבן און קענען 

ּפַארשױן  ַאזַא  װעלט.  דער  ֿפַאר  ַארויסטרעטן  און  דערצײלן 

שַאֿפט ַאן אילוזיע, ַאז ער איז ַאן אױסדערוויילטער און דער־

ֿפַאר זַײן לעבנס-געשיכטע איז װיכטיקער, װַײל עס הָאט אין 

זיך דעם ּכוח־העליון. איך בין צוֿפרידן ֿפַאר יעדן איינעם, װָאס 

טרַאכט, ַאז ער איז געבליבן לעבן בזכות זַײן אמונה, ָאבער ער 

דַארף עס ניט ָאנווענדן צום גַאנצן שארית־הּפליטה. אין זעלבן 

שואה  די  ַאז  טענהן  װָאס  מענטשן  לַײדן  ניט  איך  קען  אוֿפן 
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הָאט ַאװעקגענומען זײער גלױבן אין גָאט. מַײן מײנונג איז, ַאז 

גָאט הָאט גָארניט צו טָאן מיט דער שואה. די מערדער זענען 

ֿפַארַאנווָארטלעך ֿפַארן חורבן און זיי דַארפף מען בַאשולדיקן. 

די אוקרַאִינער אין קַארטילעס הָאבן די דַײטשן אױך גע־

מיר  דעװָארן.  ֿפַארברענט  זענען  הַײזער  זײערע  און  הרגעט 

הָאבן געזען, ַאז מען הָאט אויֿפן ָארט ָאנגעהױבן װידער צו 

בױען און אױך די קירכע הָאט ָאנגעהױבן צו ּפָאלַאדען. מיר 

װָאס  שול  נַײע  ַא  בױען  ניט  װעט  קײנער  ַאז  געװּוסט,  הָאבן 

ֿפַארגעסן  װעט  געשיכטע  די  ַאש.  איר  ֿפון  אױֿפשטײן  װעט 

הָאבן  מיר  לעבעדיק.  ַאזױ  מָאל  ַא  געװען  איז  װָאס  שול  די 

געטרָאֿפן עטלעכע ֿפון אונדזערע שכנים װָאס הָאבן געקוקט 

זײ  גַײסטער.  לעבעדיקע  געווען  ווָאלטן  מיר  װי  אונדז  אױף 

הָאבן זיך געװּונדערט, װי ַאזױ זענען מיר געבליבן לעבן. מיט 

מיטגעֿפיל  זײער  אויסגעדריקט  זײ  הָאבן  קרָאקָאדיל־טרערן 

ֿפַאר די יִידן װָאס מען הָאט דערמָארדעט. מערסטן טייל ֿפון די 

מענטשן זענען געװען היּפָאקריטן, װָאס הָאבן ניט צוגעלײגט 

איצט  הָאבן  זײ  װעלכע  קרבנות,  די  העלֿפן  כדי  ֿפינגער  ַא 

בַאװײנט מיט גרױס געֿפיל. מערסטנס הָאבן זיי געהָאלֿפן די 

קָאליַא.  זיך  געֿפינט  װּו  געֿפרעגט,  הָאט  טַאטע  מַײן  דַײטשן. 

ַאֿפילו זַײן טַאטע, דער גלח הָאט ניט געװּוסט. מַײן טַאטע איז 

ָאבער  אויב  מענטש.  שטַארקער  ַא  ָאבער  מילדער  ַא  געװען 

ער װָאלט געֿפונען קָאליען װָאלט ער זַײן לעבן גענומען ַאלס 

נקמה. 
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צוריק קײן רַאטנָא

זַײט דעם ָאנהײב ֿפון גלות הָאבן יִידן געפרּוווט זיך געהַאלטן 

קײן  גײן  צו  בַאשלָאסן  מיר  הָאבן  דערֿפַאר  און  צוזַאמען 

רַאטנָא, מיט דער הָאֿפענונג ַאז אֿפשר געֿפינען זיך דָארט נָאך 

ֿפון  עטלעכע  דָארט  געֿפונען  הָאבן  מיר  יִידן.  גערַאטעוועטע 

געקוקט  אונדז  אױף  הָאבן  זײ  מנין.  ַא  ֿפַאר  גענוג  ַאֿפילו  זיי, 

און ֿפַארשטַאנען אונדזער אומגליקלעכן מצֿב, װַײל זײ זענען 

געװען אין דער זעלבער לַאגע. עס הָאבן ניט געֿפעלט יִידישע 

הַײזער, װָאס די בעל־הבּתים װעלן זיך שױן ניט אומקערן צו 

אויסגעכַאּפט. דָאס  אוקרַאִינער הָאבן זײ נָאך ניט  זיי און די 

הָאט  טַאטע  דער  ּפרָאבלעם.  ַא  געװען  ַאלץ  נָאך  איז  עסן 

ֿפַארדינט עטלעכע רובלס און מיט זײ הָאט די מַאמע געֿפונען 

די ּפרָאדוקטן צו בַאקן ברױט, "בובליטשקי" (בײגעלעך). ּפינחס 

און איך הָאבן ֿפַארקױֿפט דעם ברױט און די בײגעלעך, בעיקר, 

סחורה,  דער  מיט  געֿפרײט  זיך  הָאבן  זײ  סָאלדַאטן.  די  צו 

ָאבער ּכמעט יעדער אײנער הָאט געֿפרעגט אױב מיר הָאבן 

"סַאמָאגָאן" (װָאדקַא װָאס איז געמַאכט ֿפון קַארטָאֿפל). װען 

שנעל  זײער  ער  הָאט  טַאטן,  דעם  דערצײלט  עס  הָאבן  מיר 

ֿפַארשטַאנען דעם ּפָאטענציַאל װָאס ליגט אין ָאט דער סחורה. 

מיט ַא ביסל געלט און לײדיקע ֿפלעשער זענען מיר נָאך ַאמָאל 

געקומען קײן קַארטילעס. דער טַאטע הָאט געקענט ַא ּפױער, 

װָאס הָאט געהַאט ַא דיסטילעריע. הָאט מען בַײ אים ֿפַאר ַא 

גוטן ּפרַײז געקױֿפט קַארטָאֿפלעס און אױך ַאנדערע זַאכן װָאס 

מען הָאט געדַארֿפט און ָאנגעֿפילט די ֿפלעשער מיט סַאמָאגָאן. 

אין רַאטנָא הָאבן מיר גיך ֿפַארקױֿפט די סחורה און געמַאכט 

ַא שײנעם רװח. נָאך צװײ מָאל איז דער טַאטע ַאלײן געגַאנגען 
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קײן קַארטילעס. נַאכער הָאט ער געזָאגט, ַאז עס איז געווָארן 

מסוּכנדיק, װַײל די בולבָאװצי זענען ווידער געווען ַאקטיוו אין 

געגנט און אויך אין קַארטילעס. 

מַײן טַאטע הָאט געקענט לײענען און שרַײבן רוסיש, איז 

ער געװָארן ַאן ָאֿפיציר אין דער צַײטװַײליקער ַאדמיניסטרַאציע 

ֿפון רַאטנָא. די מלחמה הָאט זיך ָאנגעגַאנגען און יעדער מַאן איז 

מָאביליזירט געװָארן אין דער ַארמײ, ַאֿפילו אויף ַא ברוטַאלן 

אוֿפן. אײן מָאל איז ַאן ָאֿפיציר, ַאן קײן שום װָארענונג, צוגע־

גַאנגען צו מַײן טַאטן און אים געהײסן ַארַײנגײן אין דער רײע 

ברירה.  קײן  געהַאט  ניט  הָאט  ער  מַאביליזירטע.  ַאנדערע  ֿפון 

קײן ווערטער ָאדער לָאגיק הָאט ניט געהָאלֿפן. דער מָאטיוו ַאז 

ער איז ַאן ָאֿפיציר אין דער שטָאט-ָאדמיניסטרַאציע הָאט ניט 

געהָאלֿפן. "ּפונקט ֿפַארקערט״, הָאט געזָאגט דער ָאֿפיציר, ״דָאס 

איז נָאך ַא בעסערע סיבה צו ֿפַארטײדיקן דעם ֿפָאטערלַאנד". 

מיליטערישן  ַא  צו  מָאבילָאזירטע  ַאלע  געברַאכט  הָאט  מען 

שטָאט  דער  צו  מַארשירן  װעלן  זײ  ביז  געװַארט  און  לַאגער 

לוצק, ַארום ֿפוֿפציק קילָאמעטער ֿפון רַאטנָא. עס הָאט געלונגען 

דעם טַאטן ָאנזָאגן דער מַאמען, װּו ער געֿפינט זיך. װידער ַא 

מָאל איז מַײן מַאמע געװָארן דער צענטרַאלער ּכוח װָאס הָאט 

געֿפירט אונדזער משּפחה. דָאס איז געֿפַאלן אױף אירע ּפלײצעס 

בַאֿפרַײען מַײן טַאטן.  געֿפינען ַא װעג צו  און זי הָאט געמוזט 

זי  איז  ערשטנס,  װעג.  ַא  זַײן  מוז  עס  ַאז  זיכער,  געװען  איז  זי 

געגַאנגען צו דעם היגן קָאמַאנדַאנט. דָאס װָאס זי הָאט בַאקומען 

איז געווען זַײן סימּפַאטיע, בעת זי הָאט אים דערצײלט װעגן 

אונדזערע דרַײ יָאר ַײדן אין װַאלד. איצט זענען מיר ֿפַארלוירן ָאן 

דעם טַאטן. דער קָאמַאנדַאנט הָאט געזָאגט, ַאז ער ֿפַארשטײט, 

ָאבער ער קען גָארניט העלֿפן, װַײל ער מוז ברענגען ַאלעמען 
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ַאז  בַאשליסן,  װעט  לוצק  אין  דָאקטער  דער  אױב  לוצק.  קײן 

צוליב געזונטהייט איז ער ניט ּפַאסיק, װעל איך אים בַאֿפרַײען.   

ַארום  ֿפון  רײ  ַא  ֿפרי,  דער  אין  שּפעטער,  טעג  עטלעכע 

הונדערט מענער און אײן ֿפרױ, מַײן מוטער, הָאבן ָאנגעהױבן 

צו מַארשירן צו דער שטָאט לוצק. די מַאמע הָאט געבעטן ֿפון 

ֿפַארשײדענע מענטשן, מע זָאל לייגן אױף אונדז ַאן אױג און 

הָאט אונדז ָאנגעזָאגט װי ַאזױ זיך ֿפירן. מיר זענען געשטַאנען 

אױף דער זַײט און הילֿפלָאזע געקוקט, װי ַאזױ מען נעמט אונדז 

ַאוועק דעם טַאטן און ַא ּפָאר טריט ֿפון אים, װַײל מען הָאט 

זי  מַאמע.  די  געגַאנגען  איז  רײ,  דער  אין  גײן  געלָאזט  ניט  זי 

הָאט ניט געװּוסט, װי ַאזױ װעט זי בַאֿפרַײען דעם טַאטן, ָאבער 

פון  ָאּפהַאלטן  זי  װעט  גָארנישט  ַאז  זיכער,  געװען  זענען  מיר 

דערגרייכן איר ציל.

איך און מַײן ברודער שַאֿפן אײגענע ַאװַאנטורעס   

אין  געגַאנגען  ניט  זענען  מיר  און  זומערצַײט  געװען  איז  עס 

ָאדער  יִידישע  געװען  ניט  זענען  געגנט  אונדזער  אין  שולע. 

גױִישע קינדער, װָאס מיר הָאבן זיך געקענט חֿברן מיט זיי. מיר 

הָאבן זיך ַארומגעדרײט אין שטָאט צו ֿפַארברענגען די צַײט. 

בַאגעגנט מיט  געטרָאֿפן ַא מָאל ַאז מיר הָאבן זיך  עס הָאט 

בַאגע־ קורצע  געװען  זענען  עס  ָאבער  יִינגלעך.  אוקרַאִינישע 

גענישן. װען מיר הָאבן זײ געזָאגט, ַאז מיר זענען יִידן, הָאבן 

זײ ָאנגעהױבן זיך הַאלטן גרויס און די ֿפרַײנדשַאֿפט הָאט זיך 

דערֿפַאר  און  ֿפרַײ  געװען  דָאך  זענען  מיר  געענדיקט.  שנעל 

הָאבן מיר דװקא געזָאגט ָאֿפן, ַאז מיר זענען יִידן. 



217

ניטָא קײן ּכוח צו ֿפַארגעסן

אײן מָאל הָאבן מיר געזען סָאלדַאטן ווָאס זענען געשטַא־

נען אויֿפן ָארט און הָאבן ּפרָאבירט צו רעּפַּארירן זײער אױטָא־

מָאביל. דָאס הָאט אונדז אינטערעסירט און מיר הָאבן זײער 

ָאנגענעם ֿפַארֿפירט די צַײט. זײ הָאבן אונדז דערצײלט, ַאז זײ 

ֿפָארן קײן קָאװעל, ַארום ֿפוֿפציק קילָאמעטער ֿפון דַאנען. ַא 

שטיקל צַײט נָאך דעם װָאס מיר זענען בַאֿפרַײט געװָארן זענען 

מיר געװען אין קָאװעל. מיר הָאבן געטרָאֿפן דָארט ַא גענוג 

גרױסע גרוּפע יִידן. דָארטן הָאט דער טַאטע געדַאװנט מיט ַא 

מנין, ַאֿפילו אױב ַא חלק ֿפון זיי הָאט ער געצװּונגען דערצו. 

װָאס  שול,  גרױסער  דער  אין  געֿפירט  ער  הָאט  ּתֿפילות  די 

מען הָאט אונדז געזָאגט, איז ַאמָאל געװען אױסערגעװײנלעך 

ֿפענצטער,  טירן,  די  ֿפון  זכר  קײן  געבליבן  ניט  איז  עס  שײן. 

בימה, ַארון־קודש און ַאֿפילו די ּפָאדלָאגע. נָאר די װענט זענען 

געבליבן און זײ הָאבן דערצײלט זײער טרױעריקע געשעענישן. 

די נַאציס הָאבן ַארַײגעשטוּפט הונדערטער יִידן אין שול און 

דָארט זײ געהַאלטן עטלעכע טעג, ביז מען הָאט זײ דערהרגעט. 

אױף  געקרַאצט  און  געשריבן  הָאבן  יִידן  אומגליקלעכע  די 

וועלכן-עס-איז ָארט אױף די װענט ֿפַארשײדענע בקשות און 

טַאטע,  מַײן  נקמה.  נעמען  צו  גערוֿפן  זײ  הָאבן  איבערהויּפט 

סוף־ דַאווענען.  דָאס  ָאנגעֿפירט  הָאט  קול,  שײנעם  זַײן  מיט 

סוף הָאט ער געהַאט די געלעגנהײט צו זָאגן קדיש. נָאך די 

און  ַאװעקגעזעצט  זיך  סּפָאנטַאן  עולם  דער  הָאט  ּתֿפילות, 

אויסגעװײנט. די סיבה װָאס מיר זענען ניט געבליבן אין  זיך 

הָאבן  עלטערן  די  װָאס  יִידן  ַאלע  ּכמעט  ווָאס  איז  קָאװעל 

מיט זײ גערעדט, הָאבן ניט געװָאלט בלַײבן דָארט, כָאטש זײ 

הָאבן נָאך ניט געװּוסט װּוהין זײ װעלן גײן. ַאממערסטן הָאבן 

ארץ־יׂשראל. מיר זענען  זײ געשטרעבט, ּפונקט װי מיר, קײן 
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געגַאנגען צוריק קײן רַאטנָא, װַײל דער טַאטע הָאט געהַאט 

דָארטן ַארבעט אין דער ָאדמיניסטרַאציע. 

װען די סָאלדַאטן הָאבן ֿפַאררָאכטן דעם אױטָא און זײ 

הָאבן ָאנגעהױבן צו ֿפָארן, הָאבן זיך מיט זיי געֿפונען צװײ נַײע 

ּפַאסַאזשירן: איך און מַײן ברודער. אין דעם לעצטן מָאמענט 

מיר  און  נעמען  צו  אונדז  געװען  מסּכים  סָאלדַאטן  די  זענען 

איז  קילָאמעטער  ֿפוֿפציק  לַאנג.  צו  געווַאקלט  ניט  זיך  הָאבן 

ניט װַײט ֿפַאר ַאן אױטָאמָאביל, ָאבער מען הָאט געדַארֿפט ַא 

סך מָאל ֿפַאררעכטן דעם מָאטָאר, און צוליב דעם זענען מיר 

ָאנגעקומען קײן קָאװעל צומָארגנס. מיר הָאבן דָארט געֿפונען 

אונדזער  ֿפון  בַאקענט  זיך  זײ  מיט  הָאבן  מיר  װָאס  מענטשן, 

אױֿפגענומען.  שײן  זײער  אונדז  הָאבן  זײ  און  בַאזוך  ֿפָאריקן 

מיר הָאבן זײ דערצײלט, װָאס עס איז מיט אונדז געשען. זײ 

הָאבן ניט געטרַאכט, ַאז מיר הָאבן געטָאן ַא שרעקלעכע זַאך  

ווָאס מיר זענען געקומען קײן קָאװעל, ָאבער זײ הָאבן אונדז 

געזָאגט ניט צו גײן קײן לוצק און װָאס שנעלער צוריקגײן קײן 

רַאטנָא. זײער מָאטיוו איז געװען, ַאז ַאֿפילו אױב עס װעט ניט 

געלונגען דער מַאמען צו בַאֿפרַײען דעם טַאטן, ווען זי װעט 

קומען ַאהײם און װעט אונדז ניט געֿפינען װעט עס ֿפַאר איר 

זַײן ַא קַאטַאסטרָאֿפע. 

בַאשלָאסן  מיר  הָאבן  טעג  עטלעכע  דָארט  ווַײלן  נָאכן 

אין  און  עסן  געגעבן  אונדז  הָאט  מען  רַאטנָא.  קײן  צוריקגײן 

הָאבן  מיר  ַארַײן.  װעג  אין  געלָאזט  זיך  מיר  הָאבן  ֿפרי  דער 

ַא  מיט  רַײזע  ַא  בַאקומען  װידער  װעלן  מיר  ַאז  געהָאֿפט, 

מיליטער-מַאשין, ָאבער מיר הָאבן סּתם ֿפַארלָארן די צַײט און 

געבליבן אױֿפן זעלבן ָארט, ֿפוֿפציק קילָאמעטער ֿפון רַאטנָא. 

הָאט  זון  די  גײן.  צו  ָאנגעהױבן  מיר  הָאבן  מיטָאגצַײט  ַארום 
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זיך ּכמעט געזעצט און מיר זענען געװען אין מיטן װעג. זינט 

מיר הָאבן זיך גערעכנט ַאלס ֿפרַײע מענטשן, הָאבן מיר ניט 

לַאנג געטרַאכט און זענען צוגעגַאנגען צו ַא הױז אין  ערשטן 

אונדז  הָאט  מען  איבערנעכטיקן.  דָארט  געבעטן  און  דָארף 

װיסן,  געװָאלט  הָאט  מען  זיך  ֿפַארשטײט  און  ַארַײנגענומען 

װָאס טוען מיר דָא. מיר הָאבן זײ דערצײלט, ָאן שום מורא, 

דעם גַאנצן אמת. אונדזער מעׂשה הָאט געמַאכט אױף זײ ַא 

שטַארקן אַײנדרוק און זײ הָאבן אונדז אַײנגעלַאדן צו בלַײבן.

מיר הָאבן געהַאט ַא טעות  מיינענדיק, ַאז דער טיגער הָאט 

געביטן זַײן ֿפעל. מיר הָאבן זײ דערצײלט, ַאז מיר זענען יִידן 

און מיר הָאבן בַאלד ֿפַארשטַאנען דעם טעות ווָאס מיר הָאבן 

געמַאכט. מיר הָאבן בַאמערקט ַאז זײ זענען ַאלע ֿפַארשוויגן 

און זײער בַאצִיונג איז געווָארן קיל. מען הָאט  אונדז  גענומען 

צו שלָאֿפן אין שטַאל און ניט ֿפָארגעלײגט עּפעס צו עסן. עס 

הָאט זיך געֿפילט, ַאז װי מען נעמט אונדז אין ּתֿפיסה און מיר 

בסּכנות.  ֿפַאר  שטייען  מיר  ַאז  אַײנדרוק  דעם  געהַאט  הָאבן 

מיר הָאבן מורא געהַאט צו ַאנטשלָאֿפן װערן. נָאך ַא קורצער 

זיך.  טוט  עס  װָאס  זען  צו  ַארױסגעגַאנגען  ּפינחס  איז  צַײט 

ער הָאט געטרָאֿפן ַא יִינגל אין זַײנע יָארן. קינדער בַאהַאלטן 

ניט אויס װָאס זײ ֿפילן. ער הָאט זיך גענומען בַאלײדיקן מַײן 

ברודער מיט ַאלע בַאװּוסטע ַאנטיסעמיטעשע אויסדרוקן. װען 

מַײן ברודער הָאט אים גוט ַארַײנגעזָאגט הָאט דָאס יִינגל זיך 

גענומען צו די הענט. מַײן ברודער איז געװען שטַארקער ֿפון 

מיט  ברודער  מַײן  געװָארנט  און  בײז  געװָארן  ער  איז  אים, 

הנאה "איך װעל זַײן צוֿפרידן דיך זען בעטן רחמים, װען די 

עלטערן װעלן דיך כַאּפן הַײנט בַײ נַאכט!". איך בין שױן ּכמעט 

מיך  און  ַארַײנגעלָאֿפן  איז  ּפינחס  װען  געװָארן,  ַאנטשלָאֿפן 
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אױֿפגעװעקט: "מיר מוזן ַאנטלױֿפן ֿפון דַאנעט!" אױב עס איז 

געװען עּפעס אמת אין דעם יִינגלס װערטער װעלן מיר קײן 

מָאל ניט װיסן, ָאבער מיר הָאבן בַאשלָאסן, ַאז עס איז בעסער 

ֿפַאר אונדז ריזיקירן מיט די װעלף. אונדזער גַאנג איז געװָארן 

צװײ מָאל ַאזױ שנעל, װַײל עס איז נָאך געװען ֿפינצטער, װען 

מיר זענען ָאנגעקומען צו אונדזער ליידיקער הײם אין רַאטנָא. 

דער מַאמעס ּכוח

די מַאמע הָאט געװּוסט, ַאז דער אײנציקער װעג צו בַאֿפרַײען 

דעם טַאטן איז בַאקומען ַא רעקָאמענדַאציע ֿפון ַא דָאקטער, 

ַאז ער איז ניט ּפַאסיק צו דינען אין מיליטער. ערשטנס, הָאט זי 

געֿפונען ַא יִידישע משּפחה  זָאל זי אױֿפנעמען צו קעסט. דָאס 

איז איר געלונגען. װען זי הָאט זײ דערצײלט די סיבה װָאס זי 

געֿפינט זיך אין לוצק הָאבן זײ בַאלד ָאנגעהױבן צו זוכן, מיט 

דער הילף ֿפון ַאנדערע משּפחות, װער זענען די דָאקטױרים. 

די  ֿפון  אײנער  ַאז  אױסגעֿפונען,  זײ  הָאבן  מזל  אונדזער  צו 

בַאגעגעניש  ַא  דערליידיקט  הָאבן  זײ  יִיד.  ַא  איז  דָאקטױרים 

צװישן דער מַאמען און דעם דָאקטער. די מַאמע הָאט אים 

מלחמה  גַאנצער  דער  בעת  מַאטערניש  אונדזער  דערצײלט 

גײן  איצט  דַארֿפן  זָאל  מַאן  ַאזאיר  ריכטיק,  ניט  איז  עס  און 

צום ֿפרָאנט. זי הָאט אים געבעטן, ער זָאל זיך בַאמִיען אים צו 

בַאֿפרַײען. דער דָאקטער הָאט איר געזָאגט, ַאז עס איז זײער 

נָאר  קען  דָאס  געזונטהייט-בַאֿפרַײונג.  ַא  בַאקומען  צו  שװער 

דָאקטױרים.  דרַײ  ֿפון  קָאמיטעט  מעדיצינישער  ַא  ַארויסגעבן 

ֿפַאר  הָאט  טַאטע  דער  ַאז  דערצײלט,  אים  הָאט  מַאמע  די 
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דער מלחמה זײער געליטן ֿפון ַאסטמע. דער דָאקטער הָאט 

צוגעזָאגט, ַאז ער װעט טָאן ַאלץ װָאס ער קען. ער הָאט זיך 

געטרָאֿפן מיט מַײן טַאטן און אים אויסגעֿפרעגט, אױב עס איז 

דָא עּפעס צו װָאס ער איז ַאלערגיש ָאדער ער הָאט ֿפַײנט. 

געהַאט  ֿפַײנט  ער  הָאט  קריג  ֿפַארן  ַאז  דערצײלט,  הָאט  ער 

ציבעלעס, װַײל עס הָאט אים געשַאטן צו זַײן ַאסטמע. דער 

ּפרָאבירן און הָאט געבעטן די  דָאקטער הָאט בַאשלָאסן צו 

מַאמע זָאל אים ברענגען ציבעלעס און ער הָאט געצװּונגען 

איז  טַאטע  דער  געּפועלט.  הָאט  עס  עסן.  צו  זײ  טַאטן  מַײן 

געװָארן קרַאנק, עס איז געװען ַא רחמנות אױף אים צו קוקן. 

אין ַאזַא צושטַאנד הָאט דער דָאקטער געברַאכט מַײן טַאטן 

ַאז  דערקלערט,  דָארט  הָאט  און  קָאמיטעט  מעדיצינישן  צום 

ער הָאט נָאך קײן מָאל ניט געטרָאֿפן ַאזַא ֿפַאל און אֿפשר איז 

דָאס ַא קרענק װָאס קלעּפט זיך און קען שַאֿפן ַאן עּפידעמיע. 

בַאֿפרַײען.  בַאלד  אים  זָאל  מען  ַאז  רעקָאמענדירט  הָאט  ער 

דער קלוגער קָאמיטעט הָאט בַאלד בַאשלָאסן צו בַאֿפרַײען 

מַײן טַאטן ַאלס לטוֿבת דער רױטער ַארמײס זיכערקייט. מַײן 

טַאטע הָאט בַאקומען ַא דָאקומענט, אונטערגעשריבן ֿפון דרַײ 

ַאזױ  איז  געזונט־צושטַאנד  טַאטנס  דער  זַײן  ַאז  דָאקטױרים, 

שלעכט, ַאז ער קען ניט ַאלס סָאלדַאט ֿפַארטיידיקן דער מוטער 

רוסלַאנד און ער מוז ווָאס שנעל זיך אומקערן קײן רַאטנָא צו 

זַײן ָאדמיניסטרַאציע-ַאמט. עס איז ניט זיכער געווען, ַאז זַײן 

ַאסטמע הָאט זיך בַאנַײט, ָאבער דער טַאטע הָאט געזָאגט, ַאז 

ער הָאט געגעסן ַאזױ ֿפיל ציבעלעס, ַאז יעדער אײנער ַארום 

אים הָאט געקענט קרַאנק װערן. ער הָאט שװער געָאטעמט 

מיט ַא ֿפַײפן און געהוסט, און די מַאמע הָאט שױן געטרַאכט, 

ַאז אֿפשר הָאט מען אים טַאקע געשעדיקט. יעדן ֿפַאלס נָאך 
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טעג  עטלעכע  געזונט,  גַאנצן  אין  געװָארן  איז  ער  אײדער 

שּפעטער, הָאבן זײ זיך גענומען אין וועג צוריק ַאהײם. 

ביזן הַײנטיקן טָאג, װען עס טרעֿפט מיר עּפעס װָאס דער־

ַאז  איך  דענק  ֿפָארויסגעזען,  הָאב  איך  ווי  מער  מיר  ֿפרײט 

דָאס איז ַא מּתנה ֿפון גָאט, כָאטש איך בין ניט קיין ֿפרומער 

און כ'ֿפיך זיך ניט ראוי צוגָאטס ַארַײנמישונג. איך הָאב געזען 

דַארף  דערצו  גָאט.  ֿפון  מּתנה  ַא  ווי  בַאֿפרַײונג  טַאטנס  דער 

מען אויך צוגעבן מַײן מוטער ניסים. מַײן טַאטע, װָאס הָאט 

זיך ּתמיד געהַאלטן ֿפעסט אין זַײן גלױבן אינעם בורא־עולם, 

הָאט ַאלץ געזען ַאלס ַא חלק ֿפון דער אײבערשטער השגחה. 

ער הָאט צוגעגעבן, ַאז דערֿפַאר װָאס די מַאמע הָאט דערזען 

איר  הָאט  קב"ה  דער  װָאס  געלעגנהײט  די  אויסגענוצט  און 

ֿפָארגעלײגט, איז מַײן טַאטע איצט ַא ֿפרַײער מענטש.

אונדזער  װעגן  געהערט  הָאבן  עלטערן  אונדזערע  װען 

רַײזע, העיקר געגַאנגען, קײן קָאװעל זענען זײ געװָארן זײער 

דערשרָאקן און אין ּכעס. זײערע געשרײען הָאבן מיר געקלונגען 

אין די אױערן ַא לַאנגע צַײט. אמת, זײ הָאבן מערסטן געשריגן 

אױף מַײן ברודער. װען זײ הָאבן זיך בַארוִיקט הָאבן זײ ָאנ־

געװען  איז  עס  צוקונֿפט.  אונדזער  װעגן  רעדן  צו  געהױבן 

זעלבסט־ֿפַארשטענדלעך ַאז מיר װעלן ניט בלַײבן אין רַאטנָא, 

ָאבער װי לַאנג די מלחמה הָאט זיך ָאנגעֿפירט הָאבן מיר ניט 

געהַאט קײן ַאנדער ברירה. מיר הָאבן מורא געהַאט צו גײן 

ּפרָאבלעם  ַא  געװען  איז  עס  װַײל  שטָאט,  גרעסערע  ַא  אין 

ֿפון ּפרנסה. מיר הָאבן ניט געװָאלט גײן טיף צו רוסלַאנד, װי 

ַאנדערע געבליבענע הָאבן עס געטָאן. מען הָאט בַאשלָאסן ַאז 

נָאך דער מלחמה װעלן מיר גײן נָאך אונדזער חלום צו קומען 

קײן ארץ־יׂשראל.
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דער ֿפַארמעסט מיטן רעַאלן לעבן

דערװַײל הָאב איך און מַײן ברודער זיך ֿפַארשריבן צו גײן אין 

דרַײ  סיבה,  עּפעס ַא  ֿפַאר  ָאנגעהױבן,  זיך  הָאט  שולע, װָאס 

ערשטע  דָאס  געװען  דָאס  איז  מיר  ֿפַאר  שּפעטער.  מָאנַאטן 

מָאל און עס איז געװען געֿפערלעך. איך הָאב ַא מָאל געחולמט 

צו גײן אין שולע אין קַארטילעס, װּו מַײן ֿפעטער בן־ציון איז 

געװען דער דירעקטָאר. איצט, דרַײ יָאר שּפעטער, הָאב איך 

ַא  בַאדינגונגען.  שרעקלעכע  אונטער  לערנען  צו  ָאנגעהױבן 

סך קינדער, ֿפון זעקס ביז זעכצן יָאר, זענען געזעסן אין אײן 

גרױסן צימער. עס הָאט גענומען עטלעכע טעג ביז מיר הָאבן 

געװען  איז  לערנען  צום  הקדמה  די  לערנען.  צו  ָאנגעהױבן 

לערערס  און  ֿפונקציָאנערן  ֿפַארשײדענע  ֿפון  רעדעס  נודנע 

װָאס הָאבן געלױבט און ווידער געלױבט לענינען, סטַאלינען 

און די רױטע ַארמײ ֿפון מוטער רוסלַאנד, װָאס שטײט ֿפַאר 

איר גרױסן, רומֿפולן נצחון איבער די נַאציס און מיטהעלֿפערס  

רעדעס  די  ֿפון  צַײט  דער  דורך  "גיטלער".  ֿפירער  זײער  און 

הָאבן מיר געדַארֿפט שרַײען דרַײ מָאל "הורַא", יעדן מָאל װען 

מיר הָאבן בַאקומען ַא צײכן.

הָאב  איך  און  קלַאסן  ָארגַאניזירט  מען  הָאט  סוף  צום 

זיך געֿפונען, נַײן און ַא הַאלב יָאר ַאלט, אין ערשטן קלַאס. 

הָאב  איך  װַײל  ָארט,  װיכטיקן  דעם  ָאט  בַאקומען  הָאב  איך 

דערגרייכונגען   ַאקַאדעמישע  מַײנע  וועגן  ֿפרַאגעס  ַאלע  אױף 

געענטֿפערט יושרדיק און מיט אײן װָארט: "ניעט" (נײן). איך 

הָאב געזָאגט, ַאז איך בין געגַאנגען אין חדר, ָאבער זײ הָאבן 

געזָאגט:  און  ַארָאּפ  זינען  ֿפון  בין  איך  װי  מיר  אױף  געקוט 

די  דערגרייכונגען".  ַאקַאדעמישע  ַאלס  ניט  זיך  רעכנט  "דָאס 
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דידַאקטישע  קווַאליֿפיקַאציעס  ֿפון די לערערס איז ניט געװען  

קיין הויכע און דער קָאריקולום הָאט ניט געֿפָאדערט גרױס מי 

מצד די לערערקעס. דער שווערּפונקט איז געװען אין לײענען, 

װָאס  אײנער  יעדער  חשבון.  זיך,  ס'ֿפַארשטײט  און,  שרַײבן 

געענדיקט די שולע. זײער  הָאט געקענט די דרַײ זַאכן הָאט 

ַא װיכטיקע טעטיקײט איז געװען צו לערנען רוסישע לידער 

אױף  ֿפָארלײענען  און  ּפָאעמעס,  רוסישע  נַאציָאנַאלע  און 

אױסנװײניק און אויך זינגען אין בשעת די אינדָאקטרינַאציע־

מַא־ קױֿפן  צו  מעגלעך  געװען  ניט  איז  עס  ֿפַארזַאמלונגען. 

ַא  בַאקומען  הָאט  ּתלמיד  יעדער  שולע.  דער  ֿפַאר  טעריַאלן 

העֿפט, ַא בלַײער און ַא גרױסן מעקער. די לעקציע הָאט זיך 

אױֿפן  געשריבן  הָאט  לערערקע  די  ַאז  דעם,  מיט  ָאנגעהױבן 

טָאוול דעם נָאמען ֿפון אונדזער געלױבטן ֿפָאטער סטַאלין און 

העֿפט.  אונדזער  אין  איבערשרַײבן  געדַארֿפט  עס  הָאבן  מיר 

ָאבער ערשטנס הָאבן מיר געדַארֿפט זיך איבן אױף ַא העֿפט 

געמַאכט ֿפון צַײטונג־ּפַאּפיר. ּכדי צו שרַײבן אױף דעם העֿפט 

הָאט מען געדַארֿפט נעצן דעם בלַײער מיט דער צונג ַאז מען 

זָאל קענען זען אױף דער צַײטונג־ּפַאּפיר. װען די לערערקע איז 

געװען צוֿפרידן הָאט זי דערלויבט צו שרַײבן אינעם ריכטיקן 

העֿפט.

איך הָאב זיך שנעל דערמָאנט דעם קירילישן ַאלֿפַאבעט 

מיר  הָאט  ֿפרַײנדינע,  בן־ציונס  ֿפעטער  מַײן  טַאניַא,  װָאס 

געלערנט װען איך בין געװען ַארום ֿפינף יָאר ַאלט. אין דער 

צַײט װען די ַאנדערע ּתלמידים הָאבן זיך געמוטשעט מיט יעדן 

אות, מיט ַא בלויער צונג  ֿפון בַאנעצן דעם בלַײער, הָאב איך 

שױן געענדיקט שרַײבן אױף דעם צַײטונג העֿפט, דעם גַאנצן 

נָאמען ֿפון דעם טַײערן ֿפָאטער יוסף װיסַאריָאנָאװיטש סטַאלין. 
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הָאט  און  קלַאס  אין  ַארומגעדרײט  זיך  הָאט  לערערקע  די 

געהָאלֿפן די ּתלמידים מיט: "כַארַאשָא" (שײן), "מָאלַאדיעץ" 

(גערָאטן) און נָאך ַאזעלכע שײנע װערטער. װען זי הָאט זיך 

דערנענטערט צו מיר, הָאב איך געמײנט ַאז אירע לױבן װעלן 

זַײן ביזן הימל. זי הָאט זיך אַײנגעקוקט אױף מַײן ַארבעט און 

געבליבן שטיל, װָאס צו מיר הָאט זיך געדַאכט ווי ַא לַאנגע 

ָאבער  װערטער,  ריכטיקע  די  געזוכט  מסּתמא  הָאט  זי  צַײט. 

זײ זענען ניט געװען צום לױבן. מיט ַא הױכן קול הָאט זי מיך 

גערוֿפן "דורַאק" (טיּפש) און הָאט זיך גװענדט צו דעם קלַאס 

און געֿפרעגט: "ֿפַאר װָאס מוזן יִידן װַײזן װי קליג זײ זענען און 

ֿפַאר װָאס מוזן זײ שטענדיק ָאּפנַארן?" כָאטש זי הָאט גענוצט 

דעם װָארט "יעװרעי" ַאנשטָאט דעם זילזול־װָארט "זשידי", די 

ַאנטיסעמיטישע בַאלײדיקונג איז געװען ּפונקט די זעלבע.

דער װײטיק װָאס איך הָאב געֿפילט, װען דער רבי הָאט 

מיר ַא דרײ געטָאן מַײן אױער, איז געװען גלַײך צו ַא גלעט 

הָאט  לערערקע  די  וַאס  װײטיק  דעם  ַאנטקעגן  בעקעלע  אין 

מיר ֿפַארשַאֿפן. אין ֿפַאל ֿפון דעם רבין, כָאטש עס איז  אױך 

ֿפיזישער  ַא  געװען  װײטיק   דער  איז  בַאלײדיקונג,  ַא  געװען 

מיך  הָאט  דַאקעגן  לערערקע  די  דערצִיונגס-ציל.  ַא  מיט  און 

ַא  זַײן  צו  ּכֿבוד  דעם  ס'הייסט  בַאלײדיקט,  ֿפָאלק  מַײן  און 

געֿפרױרענער מיט ַא  יִיד. איך בין געזעסן אויף מַײן ָארט ַא 

גרױסער ביטערער שװעריקײט איבער זיך. מַײן ּפנים איז גע־

בַאלײדיקונג,  דער  ֿפון  ניט  שַאנדע,  און  ּכעס  ֿפון  רױט  װָארן 

נָאר דערֿפַאר װָאס איך הָאב געשװיגן. דָאס לעצטע מָאל װען 

איך  בין  בַאמערקונג  ַאנטיסעמיטישע  ַאן  געהערט  הָאב  איך 

געװען ָאּפהענטיק און נישטיק, ָאבער איצט, ַאלס ַא ֿפרַײער 

מענטש, בין איך געבליבן ָאן קיין ענטֿפער און דערֿפַאר הָאב 
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איך ֿפַאררַאטן מַײן ּכֿבוד. די גַאנצע קלַאס הָאט געלַאכט און 

ַאנטעסעמיטישע  לערערקעס  געּפַאטשט מיט די הענט צו די 

"מסּתמא  געזָאגט:  און  געשטילט  זײ  הָאט  זי  בַאמערקונגען. 

איך  בין  דַאן  ענטֿפער".  דעם  װיסן  ניט  מָאל  קײן  מיר  װעלן 

אױֿפגעשטַאנען און געזָאגט: "ַאלע יִידן אין דער קלַאס זענען 

קליגער ֿפון אַײך ַאלעמען!" דער שװערסטער טייל איז געװען 

קײן  געװען  ניט  איז  ָאן  מָאמענט  דעם  ֿפון  ָאבער  ָאנהײבן, 

ניט  בין  איך  ַאז  מיין,  איך  װַײטער.  ֿפָארצוזעצן  ּפרָאבלעם 

ניט  איך  טרַאכט  עּפעס  געשעט  עס  װען  ָאבער  רוגזן,  קײן 

װעגן רעזולטַאט. עס איז געװָארן ַאזױ שטיל אין קלַאס, ווָאס 

איך הָאב ַאזש געקענט הערן דעם קלַאּפן ֿפון מַײן הַארץ. די 

לערערקע איז ָאבער ניט געװען גענוג ֿפעִיק זיך ַארַײנמישן און 

מיך ָאּפהַאלטן, הָאב איך איר געגעבן אױֿפגעקָאכטע און בײזע 

ענטֿפערס. זי הָאט געּפרּוווט מיך בַארוִיקן און דערקלערט, ַאז 

זי הָאט ניט געמײנט קײן שלעכטס, ָאבער איך הָאב עס ניט 

ָאנגענומען. צום סוף, מיט דער הילף ֿפון די שטַארקע יִינגלעך 

הָאט זי מיך ַארױסגעװָארֿפן ֿפון קלַאס. 

מען הָאט מיך צוריקגעברַאכט, נָאך דעם װָאס די מַאמע 

איז געגַאנגען רעדן מיט דער לערערקע. ֿפַארשטײט זיך, ַאז די 

לערערקע הָאט עס ֿפָארגעשטעלט ַאלס ַא קלײנער אינצידענ 

און מיך בַאשולדיקט, ַאז איך בין צו שּפירעװדיק. מען דַארף 

ניט ֿפַארגעסן, ַאז איך הָאב געליגנט בַײם זָאגן, ַאז איך קען ניט 

שרַײבן ָאדער לײענען. מען הָאט מיר קײן מָאל ניט געֿפרעגט, 

אױב איך קען לײענען און שרַײבן. מַײנע עלטערן הָאבן מיר 

געגלײבט, ָאבער זײ הָאבן בַאשלָאסן, ַאז עס איז ניט ּכדַאי צו 

מַאכן ַאן עניין און ָאננעמען מיטלען קעגן איר, װַײל זי איז ַאן 

ַאנטיסעמיטקע. איך הָאב געװָאלט ַאריבערגײן צו ַא העכערן 
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קלַאס, ָאבער מען הָאט געטענהט, ַאז איך בין ניט גרײט ֿפַאר 

אױף  געשטַאנען  איז  קלַאס  אין  צוזַאמען  זַײן  אונדזער  דעם. 

הָאב  איך  ַאנדערן.  דעם  איגנָארירט  הָאט  אײנער  ַאז  דעם, 

געלערנט ַא װיכטיקע לעקציע ֿפון דעם אומגליקלעכן עניין: ַאז 

בילדונג איז װָאס דו לערנסט און ניט װָאס און װער עס לערנט 

דיך. איך הָאב ֿפַארברַאכט די טעג מיט נודנע דיּפרעסיע װען 

ֿפַײנט  הָאב  איך  װָאס  ּפערזָאן,  ַא  ַאנטקעגן  געזעסן  בין  איך 

געהַאט. כָאטש די שולע איז געװען ָאֿפן שבת, הָאב איך ניט 

צו  ָאבער  לערנען,  מַײן  ָאנגעהױבן  איך  הָאב  ַאזױ  געלערנט. 

מַײן ֿפרײד הָאב איך ניט געדַארֿפט בלַײבן ביזן סוף ֿפון יָאר.

דער ָאנהײב ֿפון ַא נַײער ָאדיסײע

מַאמע  מַײן  הָאט  קָאנסערוון  ֿפון  ּפושקעלע  ַא  עֿפענען  בַײם 

צעשניטן ַא ֿפינגער אין דער רעכטער הַאנט. זי הָאט די װּונד 

געװַאשן און בַאנדַאזשירט, און ֿפַארגעסן דערֿפון. דער װײטיק 

געװָארן  איז  ֿפינגער  דער  און  אױֿפגעהערט  ניט  ָאבער  הָאט 

זײער געשװָאלן. איז זי געגַאנגען צו ַא מיליטערישן דָאקטער, 

הָאט  ער  און  רַאטנָא,  אין  געװען  איז  װָאס  אײנציקער  דער 

איר ַארױֿפגעלײגט עּפעס ַא זַאלב. עס הָאט ניט געמַאכט אױף 

אים  הָאט  מַאמע  די  װען  ַאֿפילו  אַײנדרוק,  גרױסן  קײן  אים 

דערצײלט ֿפון װָאס הָאט זי בַאקומען די װּונד און לױט איר 

מײנונג הָאט עס שױן זיך געדַארֿפט ֿפַארהײלן. די מַאמע הָאט 

זײער געליטן און איז װידער געגַאנגען צו דעם זעלבן דָאק־

טער. דָאס מָאל הָאט ער שױן ַאנדערש געזען און הָאט איר 

געזָאגט, ַאז זי מוז גלַײך ֿפָארן קײן ברעסט־ליטָאװסק (בריסק) 
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װַײל ער מיינט, ַאז עס רעדט זיך ֿפון ַא גַאגרענע. ער הָאט איר 

גלַײך  זָאל  זי  איר,  ֿפון  געֿפָאדערט  ָאבער  ּפעניצילין,  געגעבן 

ֿפַאכמענערישע  ֿפָארן קײן ברעסט, ּכדי צו בַאקומען ַא מער 

הילף. די מַאמע הָאט געזָאגט ַאז זי קען  ֿפָארן ַאלײן, װַײל זי 

הָאט מורא געהַאט אונדז װידער איבערלָאזן. עס זענען געװען 

ַא סך מיליטערישע אױטָאמָאבילן און זי איז גַאנץ שנעל ָאנ־

געקומען קײן בריסק. ַא װָאך שּפעטער איז זי געקומען ַאהײם 

און זי הָאט זיך געֿפילט ַא סך בעסער, כָאטש איר ֿפינגער איז 

געבליבן קרום. דָאס הָאט איר געשטערט דָאס גַאנצע לעבן.

די געשיכטע חזרט זיך איבער. װידער איז בריסק געווען 

דער מקור און די מַאמע הָאט ֿפון דָארט געברַאכט די בׂשורה. 

דָאס מָאל ַאנשטָאט דעם יִידישן אונטערגַאנג, איז די בׂשורה 

געווען דער ָאנהײב ֿפון דער יִידישער גאולה. ּפונקט װי אײדער 

ֿפון  בַאגעגעניש־שטָאט  ַא  געװָארן  איז  בריסק  מלחמה,  דער 

ֿפַארשײדענע יִידן, װָאס הָאבן געװַארט צו בַאזיגן דַײטשלַאנד 

און זָאל נעמען ַא סוף צו דער מלחמה. ַאז ֿפַארשײדענע ֿפעל־

קער הָאבן געקעמֿפט קעגן דַײטשלַאנד הָאט זי געהערט ֿפון 

די מענטשן װעלכע זענען געקומען ֿפון ֿפַארשיידענע לענדער. 

זי הָאט צום ערשטן מָאל געהערט, ַאז עס איז דָא אין דער 

ענגלישער ַארמײ ַא יִידישע בריגַאדע ֿפון יׂשראל, װָאס קעמֿפט 

קעגן די נַאציס. די ֿפרײלעכסטע נַײעס איז געװען װעגן איר 

דערצײלט  איר  הָאבן  װָאס  יִידן,  ציוניסטישע  מיט  טרעֿפונג 

װעגן ּפלענער אומלעגַאל ַאריבערצוֿפירן די שארית־הּפליטה 

ענדיקן.  זיך  װעט  מלחמה  די  װען  גלַײך  ארץ־יׂשראל  קײן 

איצט איז זײער װיכטיק, װָאס גיכער, ַאריבערֿפירן די יִידן ֿפון 

רוסלַאנד און זײ צונױֿפקלַײבן אין מערֿב. ַאזױ ַארום איז זײער 

ֿפַארשריבן ַאלס ּפױלישע בירגער, אױב מיר  װיכטיק צו זַײן 



229

ניטָא קײן ּכוח צו ֿפַארגעסן

װילן ָאנטײלנעמען אין די דָאזיקע ּפלענער. ֿפַארשטײט זיך, ַאז 

מיר הָאבן געװָאלט זַײן ַא טייל ֿפון דעם ַאלעם, כָאטש מיר 

הָאבן ניט געהַאט קײן ַאנונג װי ַאזױ ָאט די װּונדערבַארע זַאך 

װעט ֿפָארקומען. 

בַײטן  צו  געהַאט  ניט  ּפרָאבלעם  קײן  הָאט  טַאטע  דער 

ברעסלַאו,  צו  געביטן  עס  הָאט  ער  געבורטס־ָארט.  אונדזער 

ּפױלן. איצט הָאבן מיר געװַארט די מלחמה זָאל זיך ענדיקן. 

אין ֿפרילינג ֿפון 1945 הָאבן מיר געהערט די ֿפריילעכע ידיעה. 

דָאס איז געװען דער ָאנהײב ֿפון אונדזער נַײער ָאדיסײע. 

זענען ַאװעק קײן קָאװעל, װַײל דָאס איז געװען די  מיר 

ַא  געװען  זענען  דָארטן  און  שטָאט  גרעסטע  און  נָאענטסטע 

סך מער יִידן. מיר הָאבן אױסגעֿפונען, ַאז ַאלע הָאבן געהַאט 

צו  איז  צַײט  געוויסער  ַא  נָאך  מיר.  װי  געדאנק  זעלבן  דעם 

מַײן טַאטן צוגעגַאנגען ַא מַאן, װָאס הָאט זיך ַאֿפילו ניט ֿפָאר־

איז דער װָאס װעט  ער  ַאז  אים,  געזָאגט צו  געשטעלט, און 

עּפעס  זיך  הָאט  טַאטע  דער  דַאנעט.  ֿפון  ַארױסנעמען  אונדז 

סּפעציעל  און  אױסגעזען  הָאט  דער "משיח"  װי  בַאװּונדערט 

הָאט  ער  געֿפירט.  זיך  הָאט  ער  װעלכער  מיט  בסודיקײט  די 

געװָארנט מַײן טַאטן ניט צו רעדן װעגן דעם און קײנעם ניט 

דערצײלן, ַאז זײ הָאבן צװישן זיך גערעדט. 

די מענטשן װָאס הָאבן געהַאט ּפַאּפירן, ַאז זײ זענען ּפױ־

לישע בירגער הָאט מען ָארגַאניזירט אין קלײנע גרוּפעס און 

מען הָאט זײ געזָאגט, זײ זָאלן זַײן גרײט צו ֿפַארלָאזן אין אייניקע 

מינוטן. די סיבה װָאס זײ זענען געװען אין קלײנע גרוּפעס, איז 

דעם  אױֿפװעקן  װעט  װָאס  גערודער  קײן  מַאכן  צו  ניט  ּכדי 

חשד ֿפון דער היגער רעגירונג. כָאטש ֿפָארמעל הָאט רוסלַאנד 

זייער  צו  צוריקקערן  זיך  בירגער  ּפױלישע  לָאזן  געדַארֿפט 
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לַאנד, ָאבער זי הָאט זיך ניט געאַײלט דָאס צו טָאן. די יִידישע 

ֿפירערשַאֿפט הָאט געװּוסט ֿפון דעם און הָאט ָארגַאניזירט ַאן 

אײגענע סיסטעם ּכדי ַארױסנעמען די יִידן ַאמשנעלסטן װָאס 

דָאס  ּכדי  װיכטיק  געװען  איז  מינוט  יעדע  מעגלעך.  איז  עס 

אױסצוֿפירן. עס איז ניט געװען קיין לוקסוס צו װַארטן ביז די 

רעגירונג װעט עס טָאן. 

דָאס איז געװען אײנע ֿפון ַאממערסטנס געלונגענע ָאּפע־

יִידישער  דער  בזכות  אַײנגעֿפירט  געװען  איז  װָאס  רַאציעס, 

חכמה. עס הָאט גענומען ַארום צװײ װָאכן ביז דער זעלבער 

"משיח" הָאט געטרָאֿפן מַײן טַאטן און אים געזָאגט צו קומען 

"גרײט" דעם זעלבן ָאװנט צו דער בַאן־סטַאנציע. ַארום צען 

מענטשן הָאט מען גיך און שטילערהײט ַארַײנגעזעצט אין ַא 

מׂשא-ווַאגָאן ֿפון דער בַאן. מען הָאט אונדז געזָאגט, מיר זָאלן 

זיך ניט זָארגן, מען װעט אױף אונדז אױֿפּפַאסן דעם גַאנצן װעג. 

װען די בַאן שטעלט זיך ָאּפ מוזן מיר בלַײבן שטיל. דָאס הָאט 

מען איבערגעחזרט ַא ּפָאר מָאל און ֿפַארמַאכט שטילערהײט 

די טיר ֿפונעם װַאגָאן.

װען די בַאן הָאט ָאנגעהױבן צו ֿפָארן, דער ֿפַײף און דער 

רעש ֿפון די רעדער הָאבן דורכגעשניטן די שטילקײט ֿפון דער 

געֿפילט ַא געמיש ֿפון ֿפרײד און מורא, ַאז  נַאכט. איך הָאב 

די בַאן  ֿפירט  אונדז צו ַאן אומבַאקַאנטן ָארט. איך הָאב ניט 

געװָארן.  געבױרן  בין  איך  װּו  לַאנד  צום  געֿפיל  קײן  געהַאט 

ַא לַאנד װָאס הָאט ניט געװָאלט איך זָאל דָארט בלַײבן. איך 

חלום  מַײן  זַײן  צו  מקײם  געטָאן,  טריט  ערשטע  מַײנע  הָאב 

ֿפַאר  געװען  ניט  איז  מורא  מַײן  ארץ־יׂשראל.  קײן  ֿפָארן  צו 

דער שװעריקײט ֿפון דער רַײזע, נָאר ֿפַאר עמעצן ווָאס קען 

נָאך אונדז ָאּפהַאלטן צו דערגרײכן אונדזער ציל. די ֿפרַאגע 
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קומען  צו  ּכדי  לעבן,  געבליבן  זענען  מיר  אױב  געווען,  איז 

קײן ַארץ־יׂשראל? קען עס זַײן ַאז ַא מָאל װעלן מיר זַײן אין 

גַאנצן ֿפרַײ? דער טַאטע, װי ּתמיד איז געװען זַײן מינהג, הָאט 

געזָאגט ּתֿפילת־הדרך, װען די בַאן הָאט ָאנגעהױבן צו ֿפָארן. 

און  לעבן  געבליבן  זענען  מיר  װָאס  גָאט  געדַאנקט  הָאט  ער 

די  איבערקומען  ּכוח  און  מוט  געבן  אונדז  זָאל  ער  געבעטן 

שװעריקײטן װָאס שטייען נָאך ֿפַאר אונדז. מיר הָאבן געהערט, 

הָאבן  ֿפינצטער,  דער  אין  שטילערהײט  װײנט  מַאמע  די  ַאז 

מיר זי געֿפרעגט ֿפַאר װָאס װײנט זי? הָאט זי אונדז טרױעריק 

אויֿפגעקלערט: "נָאך עטלעכע יָאר צוריק הָאבן מיר געֿפירט 

ַא ֿפולן ֿפרידלעכן לעבן מיט אונדזערע משּפחות און ֿפרַײנד. ַא 

מָאל איז דָאס לעבן געווען שװער און צוריקגעשטַאנען, אֿפשר 

טעכנָאלָאגיע  איז  ווָאס  ַאלץ  ֿפון  צוריק  יָאר  הונדערט  מיט 

געװּוסט   הָאבן  מיר  ָאבער  יָארהונדערט.  צװַאנציקסטן  ֿפון 

ווָאס ׂשימחה און אושר איז.  ביז די שרעקלעכע, ֿפַארביסענע 

נַאציס זענען אױֿפגעשטַאנען קעגן אונדז און דערשטיקט דעם 

לעבן-ּפָאטענציַאל ווָאס מיר הָאבן ֿפַארמָאגט". די מַאמע הָאט 

געװײנט װען זי הָאט דערמָאנט, ַאז איר טַאטע איז געקומען 

צוריק ֿפון ַאמעריקע, ֿפַארלָאזט ַא געלונגענעם געשעֿפט, װַײל 

ֿפול  ַא  געװען  איז  קַארטילעס  אין  ַאז  געטרַאכט,  הָאט  ער 

און בעסער יִידיש לעבן. זי הָאט צוגעגעבן: "איצט לָאזן מיר 

איבער ַא געשּפָאלטענע ֿפַארגַאנגענהייט, טַײערע קרוֿבים און 

חֿברים װָאס מען הָאט דערהרגעט און מיר װײסן ניט ַאֿפילו װי 

געֿפינען זיך זײערע קֿברים. איצט װעלן אונדז נָאכיָאגן ביטערע 

זכרונות". 

די בַאנען הָאבן געֿפירט קײן רוסלַאנד מלחמה-רויב ֿפון 

געֿפירט  און  לײדיק  געקומען  זענען  בַאנען  די  מלחמה.  דער 
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צוריק ָאנגעשטָאּפטע מיט ַאלץ װָאס מען הָאט געקענט רירן 

דעם   ֿפון  סך  ַא  װערן.  אויסגענוצט  קען  עס  ַאז  געמיינט,  און 

מלחמה-רויב איז ענדלעך ניט געװָארן גענוצט, בעיקר װַײלדי 

רוסן הָאבן ניט געװּוסט װי ַאזױ עס צוֿפַאסן צו דעם געברױך 

ֿפַאבריקן,  גַאנצע  צענומען  מען  הָאט  מָאל  ַא  רוסלַאנד.  אין 

קילָאמעטער, ָאבער מען הָאט זײ ניט צו־ געֿפירט טױזנטער 

נויֿפגעשטעלט. דער מלחמה-רויב הָאט ניט בַאשטַאנען נָא ֿפון 

דעם װָאס מען הָאט גענומען ֿפון דַײטשלַאנד. עס איז געװען 

ַא סּפעציעלער ָאּפטײל ֿפון דער רױטער ַארמײ, װָאס הָאט זיך 

ֿפַארנומען מיט מלחמה-רויב. ּכדי ֿפירן ַאזַא ָאּפערַאציע הָאט 

מען געדַארֿפט טַאלַאנטירטע מענטשן און דערֿפַאר הָאבן זיך 

דָארט געֿפונען ַא סך יִידן. די זעלבע יִידן און אױך רוסן, װָאס 

ֿפון  יִידן  די  ַארױסצוֿפירן  אונטערנעמונג  די  געשטיצט  הָאבן 

ָארט, הָאבן זיך געֿפונען אויֿפן ריכטיקן ָארט ּכדי צו העלֿפן. 

ֿפַארשטײט זיך, ַאז עס זענען געװען ַאזעלכע קָאמיסַארן װָאס 

ֿפַאר ַא ּפַאסיקן כַאבַאר הָאבן צוגעשטעלט די ּפַאסיקע הילף. 

כַאבַאר איז געװען װיכטיק, װַײל עס הָאט זײ דערגַאנצט דעם 

"ַאז  זָאגט:  װערטל  דָאס  שװַײגן.  געמוזט  הָאבן  זײ  נָאר  לוין 

מען שמירט גײט עס". די מענטשן װָאס הָאבן ָאנגעֿפירט די 

געװען  זענען  מערֿב,  צום  ַאריבערברענגען  אונדז  ָאּפערַאציע 

גאונים. דָאס איז געװען ַא געהײמע ָאּפערַאציע, װָאס הָאט גע־

ֿפירט די װיכטיקסטע סחורה אין דער װעלט – מענטשן. יעדע 

ּפינקטלעכסטע  די  ביז  בַאטרַאכט  געװָאן  איז  אונטערנעמונג 

ּפרטי־ּפרטים און אױך ָאנגעגרײט ֿפַארטרעטונגס-ּפרָאגרַאמען. 

װען צװײ ּפרָאגרַאמען הָאבן ניט געטױגט איז אױֿפגעשטַאנען 

ַא דריטער – "חוצּפה".

עס איז געװען בַײ טָאג װען די בַאן הָאט זיך גערירט צום 
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ערשטן מָאל. מיר הָאבן ניט געהַאט קײן ַאנונג װּו מיר זענען 

און װּוהין ֿפָארן מיר. די טיר הָאט זיך געעֿפנט, ַא מַאן, אין 

ַא בַאן-מונדיר הָאט אונדז געזָאגט אין ּפױליש ַאז מיר קענען 

ַארָאּפגײן דערֿפרישן דעם קערּפער, ָאּפצִיען די ֿפיס און טָאן די 

בַאדערֿפענישן, ָאבער ניט ַאװעקגײן װַײט. מיר הָאבן געזען ַאז 

עס זענען ֿפַארַאן נָאך מענטשן װי אונדז, װָאס דרײען זיך ַארום 

אױף דעם ּפלַאץ. עס איז ָאנגעקומען ַא מַאן מיט ַא קלײנער 

גרוּפע ּפליטים, און עס הָאט זיך ַארויסגעװיזן, ַאז דער מַאן איז 

ֿפַארַאנטװָארטלעך אױף אונדז. ֿפרִיער זענען ַאלע געשטַאנען 

װען  ָאבער  געדַאנקען,  זײערע  מיט  ֿפַארנומען  שטילערהײט, 

מען הָאט זיך דערװּוסט, ַאז עס געֿפינט זיך ַאן ָאנֿפירער, הָאט 

מען מיט ַא מָאל ָאנגעהױבן מיט ַאלע טענות. דער מַאן הָאט 

אויף  איינעם  יעדן  ענטֿפערן  געדולד  סך  ַא  מיט  בַאמיט  זיך 

יִידיש, ּפױליש און רוסיש. ערשטנס, הָאט ער אױסגעקליבן די 

מענטשן װָאס צוליב ֿפַארשײדענע סיבות קענען ניט ֿפָארזעצן  

די רַײזע. ער הָאט אונדז געלָאזט װיסן, ַאז בַאלד װעט קומען 

דָאס עסן און װעט צעטײלט װערן און הָאט געבעטן ַאז מען 

עסן.  דָאס  צעכַאּפן  און  בַאֿפַאלן  ניט  ֿפַארטיילערס  די  זָאל 

ַאזעלכע  ֿפון  ָאּפגעװױנען  געדַארֿפט  זיך  מען  הָאט  מסּתמא 

האיז  עס  װעמען  טַאטן,  מַײן  געזען  הָאט  ער  װען  ֿפירעכצן. 

געלונגען צו זַאמלען ַא מנין, איז ער גיך צוגעגַאנגען און אים 

מען  און  עֿפנטלעך  זַאך  ַאזַא  טָאן  ניט  טָאר  מען  ַאז  געזָאגט, 

מוז ַארַײנגײן אין ַא װַאגָאן. ַאזַא ּפנים הָאט געהַאט אונדזער 

ֿפרַײהײט! 

מען  װי  געװָארן  צעטײלט  און  געקומען  איז  עסן  דָאס 

מען  הָאט  עסן  געענדיקט  הָאבן  מיר  װען  בַאשטימט.  הָאט 

װידער  איז  מען  און  בַאן  דער  אױף  ַארױֿפגײן  געזָאגט  אונדז 
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קיין  מיט  ֿפַארבונדן  געווען  ניט  איז  בַאן-נסיעה  די  געֿפָארן. 

צַײט-ּפלַאן. זי איז געֿפָארן צו ביסלעך און זיך ָאּפגעשטעלט 

צוליב ֿפַארשײדענע סיבות בַײ טָאג און בַײ נַאכט. די זעלבע 

ּפרָאצעדור הָאט זיך געֿפירט װי ֿפרִיער. מען איז ַארָאּפ, געטָאן 

װַײטער  איז  מען  און  געגעסן  הָאט  מען  בַאדערֿפענישן,  די 

שװער,  געװען  איז  רַײזע  די  ַאז  זָאגן,  צו  איבעריק  געֿפָארן. 

ָאבער מיר הָאבן זיך געטרײסט מיט דעם, ַאז מען הָאט אונדז 

הָאט  קײנער  ענדיקן.  בַאלד  זיך  װעט  רַײזע  די  ַאז  געמָאלדן, 

אונדז ניט צוגעזָאגט װי לַאנג דער "בַאלד" וועט זיך ֿפַארצִיען... 

אין עטלעכע טעג הָאבן מיר זיך ָאּפגעשטעלט אין דער 

גרױסער סטַאנציע ֿפון לובלין. מיר הָאבן געקלערט, ַאז מיר 

מָאל  דָאס  ָאבער  ּפרָאצעדור,  זעלבע  די  מַאכן  װידער  װעלן 

הָאט מען אונדז געזָאגט צו בלַײבן שטיל און די טירן הָאט 

ֿפרױ,  ַא  הָאט  מזל  שלעכטן  אונדזער  צו  געעֿפנט.  ניט  מען 

אין אײנעם ֿפון די װַאגָאנען, ָאנגעהױבן איר געבורטס געבן. 

דָאס  געשריגן.  זי  הָאט  װײטיק  דעם  ֿפון  ַאז  זיך,  ֿפַארשטײט 

געװען  ניט  איז  װָאס  ָאֿפיציר,  רוסישער  ַא  דערהערט  הָאט 

ַא  טייל ֿפון דעם ּפלַאן. זַײן ַאמט איז געװען זיך בַאשאֿפטיקן 

דער  אױף  ָאנגעזַאמלט  געווען  איז  װָאס  מלחמה-רויב  מיטן 

װָאס  װַאגָאן,  ֿפון  געשרײ  דעם  געהערט  הָאט  ער  װען  בַאן. 

הָאט געהַאט ַא שטעמּפל ַאז ער איז ֿפול, איז אים געװָארן 

טשיקַאװע צו װיסן ווָאס געשעט דָארט. הָאט ער געֿפָאדערט 

זעלבן  דעם  הָאבן  װָאס  װַאגָאנען  ַאלע  אױֿפמַאכן  זָאל  מען 

שטעמּפל. אין ַא קורצער צַײט זענען מיר ַאלע געשטַאנען ֿפַאר 

די ָאֿפענע אױגן ֿפון דעם אויֿפגעברַאכטן רוסישן ָאֿפיציר, װען 

ער און זַײנע סָאלדַאטן בַאמִיען זיך צו ֿפַארשטײן די סיטוַאציע 

אין װעלכע זײ געֿפינען זיך. 
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מען  ַאז  טרעֿפן,  קען  עס  ַאז  געװָארנט,  אונדז  הָאט  מען 

דעם  ניט  קענען  װָאס  ַאזעלכע  געֿפינען,  אונדז  צווישן  װעט 

זָאגן  מיר  מוזן  טרעֿפט,  דָאס  װען  ָאּפערַאציע.  דער  ֿפון  סוד 

ֿפָארן  װָאס  בירגער  ּפױלישע  זענען  מיר  ַאז  ּפױליש,  אויף 

און  ּפױליש  גערעדט  ניט  הָאט  ָאֿפיציר  דער  ַאהײם.  צוריק 

זַײן ַאנטױשונג איז געװָארן נָאך שטַארקער און ער הָאט ָאנ־

זיך  הָאט  ּפליטים  די  ֿפון  אײנער  געווַאלדעווען.  צו  געהױבן 

ניט  הָאט  ער  ָאבער  איבערזעצער,  ַאן  ַאלס  ֿפָארגעשטעלט 

געקענט ענטֿפערן די ֿפרַאגע: װי ַאזױ געֿפינען מיר זיך אין ַא 

װַאגָאן װָאס איז ֿפַארמַאכט מיט ַא מיליטערשן שטעמּפל? דער 

ָאֿפיציר הָאט ניט געװּוסט װָאס צו טָאן מיט אונדז, ָאבער ער 

הָאט אונדז גוט געשָאלטן מיט בַאקַאנטע רוסישע קללות, און 

צום סוף צוגעגעבן: "סיביר, דָאס איז דער ריכטיקער ּפלַאץ 

ֿפַאר אַײך!" דָאס הָאט ֿפַאר אונדז ניט געקלונגען ווי לײדיקע 

װערטער נָאר ווי ַא  רעַאלע מעגלעכקייט.

עס הָאט גענומען ַא צַײט צו ָארגַאניזירן ַא ּפַאסיקן ּפלַאן 

צום מצֿב װָאס הָאט זיך ַאנטװיקלט און דערֿפַאר איז קיינער 

נָאך ניט געקומען אונדז ַארויסהעלֿפן. מיר הָאבן זיך שטַארק 

דערשרָאקן. אונדזער הָאֿפענונג הָאט זיך דערװעקט, װען מיר 

הָאבן געזען ָאנקומען עטלעכע ציװילע מענטשן, װָאס הָאבן 

אױסגזען װי קָאמיסַארן מיט ַא הויך-רַאנגיקן ָאֿפיציר בַאגלייט 

ֿפון סָאלדַאטן. זײ זענען גלַײך צוגעגַאנגען צום ָאֿפיציר װָאס 

הָאט אונדז ֿפַארהַאלטן. אײנער הָאט אים געװיזן ַא ֿפָארמעלן 

דָאקומענט אין װעלכן עס איז געשטַאנען, ַאז די מענטשן אין 

דער בַאן זָאל מען צו אים איבערגעבן. אין דעם דָאקומענט 

װעלכע  מענטשן  זענען  דָאס  ַאז  געשריבן,  געװען  אױך  איז 

ֿפַאר זײער בַײטרָאג צו דער מוטער רוסלַאנד בַאקומען זיי ַא 
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הָאט  ָאֿפיציר  נַײער  דער  ַאהיימצוקומען.  ֿפרִיער  ּפריװילעגיע 

געלױבט זַײן קָאלעגע, װָאס איז געװען גרייט אױסצוֿפירן זַײן 

ֿפַארצייכענען  עס  װעט  ער  ַאז  זיכער,  זַײן  קען  ער  ֿפליכט. 

ער  הָאט  בַאֿפעל  ַא  װי  ּכמעט  ֿפַארַאנטװָארטלעכע.  זַײנע  צו 

אים געזָאגט: "ֿפַארליר ניט דַײן טַײערע צַײט אױף די דָאזיקע 

בירגער און גײ צוריק צו דַײן װיכטיקער ַארבעט ֿפון לָאדן די 

װַאגָאנען!" אין דער זעלבער צַײט הָאט מען צעטײלט ַאלעמען 

אין קלײנע גרוּפעס און זיי געזָאגט צו גײן גיך נָאך די ציװילע 

צעשּפרײט  געװען  ַאלע  זענען  צַײט  קורצער  ַא  אין  מענטשן. 

איבער דער שטָאט, בעיקר בַײ יִידישע משּפחות.

אין דער זעלבער נַאכט הָאט מען אונדז ַאלע צונויֿפגעזַאמלט, 

ַארויֿפגעברַאכט אױף ַא נַײער בַאן און אונדז געֿפירט ווַײטער. 

נָאך ַא קורצער רַײזע הָאבן מיר זיך ָאּפגעשטעלט. אין װַאגָאן 

איז געװען הײס און הָאט געשטיקט. עמעצער הָאט געעֿפנט די 

טיר און געזָאגט ַאז מיר בלַײבן דָא איבערנעכטיקן. אין דער 

ֿפרי הָאט מען אונדז געזָאגט, ַאז מיר שטײען אױֿפן ָארט ֿפון 

קָאנצעטרַאציע־לַאגער מַײדַאנעק. מיר הָאבן גָארניט געװּוסט 

בַאשלָאסן  הָאבן  ֿפיר  מיר  קָאנצעטרַאציע־לַאגערס.  די  װעגן 

דעם  בַאזוכן  געגַאנגען  איז  װָאס  גרוּפע  ַא  צו  בַאהעֿפטן  זיך 

טױטלַאגער. איך בין געװען צען יָאר ַאלט און איך הָאב ַאלײן 

ֿפַארשטַאנען די געשיכטע ֿפון דעם שרעקלעכן ּפלַאץ. אין דער 

גרוּפע זענען געװען צװײ מענטשן װָאס הָאבן איבערגעלעבט 

מַײדַאנעק און זײ הָאבן אונדז דערצײלט ֿפון זײער מַאטערניש 

עס  איז  בַאֿפרַײונג  דער  נָאך  יָאר  ַא  ּכמעט  גיהנום.  דעם  אין 

די  ֿפַארגעסן  מען  װעט  דערמיט  װי  ֿפַארלָאזן,  געשטַאנען 

קַאטַאסטרָאֿפע װָאס איז דָא ֿפָארגעקומען. דער קרימַאטָאריום, 

רעשטן ֿפונעם עלעקטרישן ּפלױט, די שּפיציקע דרָאטן, דער 
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הענגּפלַאץ און ַא סך ַאנדערע סימנים, ווָאס זענען געװען עדות 

ֿפון דעם חורבן און גהינום אויסגעטרַאכט און געֿפירט  דורך 

ַא קולטערעל-געבילדעט ֿפָאלק.

אונדזער רַײזע הָאט זיך געענדיקט עטלעכע טעג שּפעטער 

אין דער שטָאט קַאטָאװיץ. דָארט הָאט מען אונדז ֿפַארטיילט 

אין ּפריװַאטע הַײזער און געגעבן ַא סכום געלט ֿפַאר אױס־

די  אױסגעקליבן  הָאט  מען  ַאזױ  װי  ניט  װײס  איך  גַאבעס. 

הַײזער, װער הָאט בַאשלָאסן, ָאבער מיר איז געװען זיכער, ַאז 

ניט די בעלי־בּתים הָאבן אונדז אַײנגעלַאדן. דער ֿפַאקט איז,  

איז  עס  און  דַײטשן  געװען  זענען  בעלי־בּתים  אונדזערע  ַאז 

קלָאר, ַאז זײ הָאבן ניט געהַאט קײן ברירה. מען הָאט אונדז 

געברַאכט אין ַא גרױסער שטוב און מען הָאט געזָאגט צו דער 

ֿפרױ װָאס הָאט אונדז אויֿפגענומען, זי זָאל ָאנגרײטן ַא דירה 

ֿפַאר אונדז אויף ַאן אומבַאשטימטער צַײט. ַאֿפילו ווען דָאס 

הױז איז געװען גרױס, הָאט אונדז געֿפעלט בַאקװעמלעכקײט, 

הָאט  געשיכטע  אומגליקלעכע  און  ֿפַארשָאלטענע  די  װַײל 

אונדז געברַאכט צו ָאט דעם ּפונקט. װי מָאדנע איז דָאס לעבן. 

יָארנלַאנג הָאבן די מענטשן אונדז געּפַײניקט און געהרגעט און 

איצט װױנען מיר מיט זיי אונטער דעם זעלבן דַאך און מיר 

געניסן פון זייער הכנסת-אורחים. 

עס זענען געװען אין הױז די ֿפרױ און צװײ קינדער, אומ־

זיך  הָאבן  מיר  עלטער.  ברודערס  מַײן  און  מַײן  אין  געֿפער 

ֿפרױ  די  און  מַאמע  מַײן  הָאבן  מָאל  אײן  אַײנגעָארדנט.  גוט 

ָאנגעהױבן צו רעדן אין ּפױליש. די ֿפרױ הָאט זיך בַאקלָאגט 

אױף איר ביטערן מזל. איר מַאן איז ַא מלחמה־געֿפָאנגענער אין 

רוסלַאנד. װען די מַאמע הָאט איר דערצײלט וועגן אונדזער 

אמתדיקע  מיט  װײנען  צו  ָאנגעהױבן  ֿפרױ  די  הָאט  אומגליק 
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טרערן. זי הָאט געטענהט, ַאז זי הָאט קײן מָאל ניט געהערט 

ֿפון די שרעקלעכקײטן װָאס די דַײטשן הָאבן דורכגעֿפירט. זײ 

הָאט מען געזָאגט, ַאז מען ֿפירט ַאריבער די יִידן צו ַאן ַאנדערן 

ָארט. די מַאמע הָאט איר דערקלערט: "דָאס איז טַאקע ריכטיק 

ֿפיל  און  לַאנגער  ַא  געווען  איז  ּפלַאץ  ַאנדערער  דער  ָאבער 

עולם־הבא!"  צו  געֿפירט  הָאט  ווָא  װײטָאק  און  יסורים  מיט 

הָאט  זי  װָאס  ֿפון  אױֿפגערעגט  זײער  געװָארן  איז  ֿפרױ  די 

דער  ֿפון  ַאהײם  געקומען  מַאן  איר  איז  טָאג  אײן  געהערט. 

רוסישער טורמע און ער הָאט נָאך געטרָאגן דעם דַײטשישן 

איר  שרעקלעך.  געװען  אונדז  ֿפַאר  איז  זען  צו  דָאס  מונדיר. 

מַאן הָאט געטענהט, ַאז ער הָאט קײן מָאל ניט ָאנטײלגענומען 

אין דער יִידן-ליקווידַאציע בשעת דער מלחמה. די סיבה איז, 

ווָאס ער ַאליין איז געװען ַאן ַארעסטירטער גלַײך אין ָאנהײב 

ֿפון דער מלחמה. עס מַאכט ניט קײן אונטערשײד, אױב ער 

ַאלײן הָאט ניט ָאטײלגענומען אין דעדר יִידן-אויסרָאטונג. ַא 

סך הָאבן דָאס געטענהט.  איך געדענק נָאך די צװײ סָאלדַאטן, 

װָאס זענען געזעסן נעבן אונדזער ברונעם, און הָאבן מיר און 

מַײן ברודער געגעבן שָאקָאלַאד און אונדז געטרײסט, ַאז די 

ער  װען  װעגן,  דעסט  ֿפון  ַאהײם.  צוריקקומען  װעלן  עלטערן 

הָאט געטרָאגט דעם מונדיר הָאבן מיר זיך צו אים בַאצויגן 

מיט ׂשינאה. מיר זענען ֿפַארבליבן אין קַאטָאװיץ גענוג צַײט 

ביז איך הָאב ָאנגעהױבן צו רעדן ַא ניט שלעכטן ּפױליש. דער 

געדַאנק, ַאז מיר זענען ֿפרַײע מענטשן, ָאבער מיר מוזן לעבן 

ֿפון די נדֿבות ֿפון ַאן ָארגַאניזַאציע הָאט זיך ניט װױל בַאקומען 

בַײ מַײנע עלטערן, ָאבער מיר הָאבן ניט געהַאט קײן ַאנדערע 

ברירה.

ניטָא קײן צווײֿפל, ַאז דָאס איז געװען ַאן ָארגַאניזַאציע, 
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װָאס הָאט געהַאט געלט, מיטלען און איז געװען גוט געבױט. 

יעדעס מָאל הָאט אונדז געטרָאֿפן ַאן ַאנדערער מענטש, װָאס 

הָאט אונדז געגעבן געלט צו אונדזערע אױסגַאבעס. מיר הָאבן 

ניט געװּוסט װער די מענטשן זענען און װי ַאזױ מען קען זײ 

געֿפינען. זײ הָאבן אונדז שטענדיק געזָאגט, ַאז מיר זָאלן הָאבן 

זַײן  זָאגן,  אונדז  װעלן  זײ  װָאס  מינוט  דער  אין  און  געדולד 

שטענדיק גרײט צו גײן אין װעג ַארַײן. מַײן טַאטע הָאט זיך 

הָאט  ער  שול.  ַא  מיט  קהילה  יִידישע  ַא  געֿפינען  צו  בַאמיט 

ַא  ֿפון  זכר  קײן  ניט  ָאבער  שול,  ַא  ֿפון  חורֿבות  די  געֿפונען 

ערשטנס  צום  זענען  ברודער  מַײן  און  איך  קהילה.  יִידישער 

געװען צוֿפרידן ֿפון לעבן אין ַא גרױסער שטָאט. מיר הָאבן 

ַאנטּפלעקט דעם װּונדער ֿפון טרַאמװַײ און מיר הָאבן זיך ַא 

סך ַארומגעדרײט אין יעדן װינקל ֿפון שטָאט. דָאס איז אונדז 

שּפעטער געװָארן נודנע, װַײל דָאס איז ניט געװען דָאס סָארט 

לעבן װָאס מיר הָאבן געװָאלט און עס איז ניט געװען ּכדַאי זיך 

צו דעם צוגעװױנען. ַאזוינס הָאב איך זיך ניט ֿפָארגעשטעלט 

ווי מַײן צוקונֿפט. 

סוף-סוף הָאבן מיר בַאקומען די נַײעס, ַאז מיר גײען ֿפַאר־

לָאזן דעם ָארט. איך הָאב ניט ַאזויי שטַארק געווָאלט װידער  

ֿפָארן מיט דער מׂשא־בַאן, ָאבער איך הָאב געהָאֿפט ַאז דָאס 

װעט מיר ברענגען נענטער צו מַײן ציל: ַא נָארמַאלן לעבן אין 

ארץ־יׂשראל. די סיבה איז געװען גענוג זיך װידער ֿפרייען מיט 

מָאל  דָאס  דָאקומענטן.  נַײע  בַאקומען  הָאבן  מיר  רַײזע.  דער 

איז נָאר מַײן געבורטס־ּפלַאץ געװען ריכטיק. ַאֿפילו מַײן נָאמען 

איז געװען ַא גריכישער... אמת געזָאגט, הָאב איך ניט געהַאט 

קײן ַאנונג װָאס הײסט ַא גריכישער נָאמען, ָאבער דָאס זענען 

גריכישע נעמען און מיר הָאבן זײ געדַארֿפט  ריכטיקע  געװען 
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שּפעטער  נָאמען.  דעם  אויף  נָאר  ענטֿפערן  און  אױסלערענען 

הָאט מען אונדז דערקלערט, װָאס ליגט אונטער דער שּפיל און 

ֿפַאר װָאס מיר זענען געװָארן גריכן. איצט ווען ַאלע זענען ֿפרַײ 

געװָארן, די ֿפרַאנצײזן זענען געֿפָארן קיין ֿפרַאנקרַײך, די ּפָא־

ליַאקן קײן ּפױלן, די גריכן קײן גריכנלַאנד, נָאר די יִידן הָאבן ניט 

געהַאט װּוהין צו גײן. נַאטירלעך הָאבן מיר געװָאלט קײן ארץ־

יׂשראל, ָאבער דער ענגלישער מַאנדַאט הָאט ַארױסגעגעבן דעם 

"װַײסן בוך" און הָאט אונדז ֿפַארבָאטן דָאס צו ֿפַארווירקלעכן. 

ניט דער מיזרח און ניט דער "ֿפרַײנדלעכער" מערֿב זענען צוליב 

ּפָאליטישע סיבות  געװען ֿפַאראינטערסירט מיר זָאלן קומען קײן 

ּפַאלעסטינע. די יִידן װָאס זענען געבליבן לעבן הָאבן געקענט 

ֿפָארן צו די לענדער װּו זײ זענען ַא מָאל בירגער געווען, ָאבער 

קײן ּפַאלעסטינע, נָאר מיט ַא סערטיֿפיקַאט. די װעלט הָאט ניט 

ָאנערקענט ֿפָארמעל, ַאז יִידן הָאבן ַא לַאנד צו װעלכן זײ גע־

הערן און צו װעלכן זײשטרעבן זיך אומקערן.

בשעת די ּכללים ֿפון שּפיל זענען געװען געווָאנדן קעגן די 

שארית־הּפליטה, הָאבן די יִידישע ֿפירערס בַאשטימטט זייערע 

אײגענע ּכללים ּכדי זיך ֿפַארמעסטן מיט די דיקטַאטן ֿפון דער 

די  ֿפון  מער  װָאס  ברענגען  צו  געװען  איז  ציל  דער  װעלט. 

שארית־הּפליטה קײן א�רץיׂשראל. ּכדי צו דערגרייכן ָאט דעם 

ֿפון  ברעגן  די  צו  יִידן  די  ברענגען  געדַארֿפט  מען  הָאט  ציל 

קײן  שיֿפן  אומלעגַאלע  מיט  דָארטן  ֿפון  און  ים  מיטלענדישן 

יׂשראל. די גריכן, װָאס זענען אױך געװען אין לַאגערס ָאדער 

געֿפָארן  איצט  זענען  לענדער,  ַאנדערע  איבער  צעשּפרײט 

ַאהײם, זענען מיר אויך געװָארן גריכן, מיטן ציל צו דערגרײכן 

דעם ים. דָאס איז געווען די יִידישע חכמה געמישט מיט ַא סך 

חוצּפה װָאס הָאט ַאממערסטנס גוט געלונגען. 
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דָאס מָאל, צו מַײן איבעררַאשונג, ַאנשטָאט אױף ַא מׂשא־

ריכטיקע  מיט  ּפַאסַאזשירן־בַאן  ַא  אױף  ַארױף  מיר  זענען  בַאן 

גריכישע נעמען, אין דער ריכטונג ֿפון דער שטָאט ּפרָאג. מיר 

הָאבן ָאבער ניט געקענט קײן גריכיש װָארט. ניט קײן ּפרָאבלעם: 

"גריך, רעד העברעִיש!". ָאבער װער קען העברעִיש? ניט קײן 

ּתֿפילות".  די  ֿפון  געדענקסט  דו  װָאס  עּפעס  "זָאג  ּפרָאבלעם: 

ָאבער װָאס טוט מען, ַאז מען געדענקט גָארניט ֿפון די ּתֿפילות? 

"ֿפַארמַאך דעם ּפיסק". דער מַאן װָאס הָאט אונדז בַאגלײט הָאט 

שטענדיק געקענט די שּפרַאך ֿפונעם ָארט און אויך רוסיש, און 

איז געװען גרײט צו הַאנדלען מיט יעדער סיטוַאציע װָאס הָאט 

זיך ַאנטוויקלט. אין אײנער ֿפון די סטַאנציעס איז ַארױֿפגעקומען 

ַא רוסישער ָאֿפיציר, שיּכור װי לוט, און הָאט זיך ַאוועקגעזעצט 

אין אונדזער טייל. ער הָאט בַאמערקט מַײן טַאטן, מסּתמא װַײל 

ער איז געשטַאנען אױף ַא זַײט און ָאן קיין טלית און  ּתֿפילין 

הָאט ער  שטילערהײט געדַאװנט שמונה־עׂשרה. שטעלט זיך די 

ֿפרַאגע, אױב אין זַײן צושטַאנד הָאט דער ָאֿפיציר ֿפַארשטַאנען 

דעם אונטערשײד צװישן ּתֿפילה און ּפַארָאדיע. ַא שטיקל צַײט 

שּפעטער הָאט ער בַאשלָאסן ַאז מַײן טַאטע איז ניט קײן גריך, 

ַארמײ.  רױטער  דער  ֿפון  ַאנטלָאֿפן  איז  װָאס  גרוזינער,  ַא  נָאר 

מַײן טַאטע הָאט ֿפַארשטַאנען װָאס ער זָאגט, ָאבער ער הָאט 

אים געענֿפערט מיט ּפסוקים  ֿפון מגילות, ֿפון דער הגדה און 

ַאלע ּכתוֿבים, װָאס ער הָאט דערֿפַאר געקָאנט קריגן ַאסמכּתא 

ַאלס ַא רֿב. דעם ָאֿפיציר הָאט עס ָאבער ניט איבערגעצַײגט 

הָאט  בַאן  די  װען  גריכנלַאנד.  צו  שייכות  טַאטנס  מַײן  װעגן 

הָאבן  ַארָאּפגעגַאנגען,  איז  ָאֿפיציר  דער  און  ָאּפגעשטעלט  זיך 

מיר געמיינט ַאז דָאס איז דער סוף ֿפון דער מעׂשה. ָאבער אין 

עטלעכע מינוטן איז ער צוריקגעקומען מיט ַא ריכטיקן גריך.
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גריך  ריכטיקן  דעם  און  טַאטן  מַײן  צװישן  שמועס  דער 

מסּתמא  אים  הָאט  גריך  דער  װַײל  ֿפָארגעזעצט,  ניט  הָאט 

ניט ֿפַארשטַאנען און עס איז אים ֿפרעמד געװען מַײן טַאטנס 

זיך  בַאגלײטער  אונדזער  הָאט  ּפונקט  דעם  אין  ַאקצענט... 

ַארַײנגעמישט און עס הָאט אים געלונגען ניט נָאר בַאװַײזן, ַאז 

מַײן טַאטע איז ַא טיּפישער גריך מיט בלױע אױגן און דערֿפַאר 

קען ער ניט זַײן קײן גרוזינער ווי מען הָאט ֿפרִיער געטרַאכט 

און ַאז זַײן מיטשמועסער איז ַא בלָאנדער, דערֿפַאר קען ער 

ניט זַײן קײן גריך. דער ָאֿפיציר איז געװען גענוג צעמישט ֿפון 

די ּפילּפולים און דָאס רעדן ֿפון יעדן אײנעם אין זַײן שּפרַאך, 

זַײן  מיט  צוזַאמען  בַאן  די  ֿפַארלָאזט  סוף  צום  הָאט  ער  ַאז 

זענען  מיר  געברַאכט.  געהַאט  הָאט  ער  װָאס  גריך  בלָאנדן 

געװען זיכער, ַאז ער װעט מצליח זַײן צו בַאװַײזן ַאז ער איז ַא 

מער אוטענטישער גריך װי מַײן טַאטע. מיר הָאבן זיך געֿפרײט, 

ַאז די בַאן הָאט ָאנגעהױבן ֿפָארן און עס הָאט גענומען ַא סוף 

צו דער מָאדנער, לעכערלעכער ָאבער געֿפערלעכע סיטוַאציע 

הָאבן  געדַארֿפט  מען  הָאט  דעם  צו  ַאדורך.  זענען  מיר  ווָאס 

חוצּפה. 

אין ּפרָאג הָאט מען אונדז ַאוועקגעזעצט מיט ַאן ַאנדער 

ַאן   אין  געֿפונען  דָארטן  שױן  זיך  הָאט  װָאס  גרוּפע,  גרױסע 

ָארט, װָאס איז ַאמָאל, מסּתמא, געװען ַא הָאטעל. מיר הָאבן 

בַאקומען דרַײ מָאלצַײטן, אײנער ַא װַארעמער. די ַאטמָאסֿפער 

איז געװען ַא סך בַאקװעמער און עס איז ַאֿפילו געװען ַא קינָא, 

 Royal) RCMP װּו מען הָאט געװיזן ַא קַאנַאדישן ֿפילם ֿפון די

ּפָאליצײ   קיניגלעכע  קַאנַאדער   –  Canadian Mounted Police
אױף ֿפערד) און אױך רוסישע ּפרָאּפַאגַאנדע. 

ֿפרִיער זענען די מענטשן װָאס הָאבן אונדז בַאגלײט גע־
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געביטן.  צַײט  גַאנצע  די  זיך  הָאבן  זײ  און  ַאנָאנימע  בליבן 

הָאבן  זײ  און  בַאגלײטערס  סטַאבילע  געבליבן  זענען  איצט 

ַאֿפילו געהַאט נעמען. זײ הָאבן אונדז ָארגַאניזירט אין קלײנע 

גרוּפעס און ָאנגעֿפירט ֿפַארזַאמלונגען ּכדי צו דערקלערן, װָאס 

ארץ־יׂשראל.  אין  זיך  טוט  װָאס  און  אונדז  אויף  װַארט  עס 

צווישן  בַאקענען  זיך  זָאלן  מיר  ַאז  געװען,  איז  עיקר  דער 

זיך, װַײל מיר װעלן װַײטער ֿפָארן צוזַאמען. מען הָאט אונדז 

דערקלערט, ַאז דער װעג איז נָאך לַאנג און שװער ביז מיר 

װעלן קומען צום מערֿב. אין אײנע ֿפון די ֿפַארזַאמלונגען הָאבן 

יׂשראל.  ֿפון  געקומען  איצט  איז  װָאס  מַאן  ַא  געטרָאֿפן  מיר 

קײנער הָאט ניט געגעבן א קלָארערן בילד װי דער מַאן ווָאס 

שייך אונדזערע שטרעבונגען לגבי ישראל. עס איז געװען צו 

ֿפרי ֿפַאר התלהֿבות, ָאבער עס איז געװען גענוג אונדז מַאכן 

ֿפרײלעך אױֿפן הַארצן. 

װָאס הָאט נָאך צוגעגעבן צו דער ׂשימחה, איז געװען דער 

צוֿפַאל װָאס מַײן מַאמע הָאט געטרָאֿפן ַא קוזינע, װעלכע הָאט 

געשטַאמט ֿפון ַא דָארף ניט װַײט ֿפון קַארטילעס. זי איז אױך 

געווען די אײנציקע װָאס איז געבליבן ֿפון איר דָארף. צוזַאמען 

מיט איר זענען מיר געווען די איינציקע ֿפון אונדזער גרױסער 

שײן  ַא  געװען  איז  זי  געבליבן.  לעבן  זענען  ווָאס  ֿפַאמיליע 

מײדל, ַארום צװַאנציק יָאר ַאלט. אין איר לעבנסוועג הָאבן זיך 

װָאס   גורל  מיטן  קרַאֿפט  מענטשלעכער  איר  צונויֿפגעטרָאֿפן 

הָאט איר געֿפירט אויֿפן ריכטיקן װעג. מיר זענען ניט געװען 

צוזַאמען ַא לַאנגע צַײט, װַײל אונדזער גרוּפע הָאט געדַארֿפט 

זיך  װעלן  מיר  ַאז  ָאּפגערעדט,ּ  זיך  הָאבן  מיר  װַײטער.  ֿפָארן 

טרעֿפן אין ארץ־יׂשראל. איך בין געװען דער ערשטער װָאס 

הָאט מקײם געװען דעם צוזָאג.



244

לײזער בליט

געֿפָארן  מיר  זענען  דָאקומענטן  גריכישע  אונדזערע  מיט 

צו דער שטָאט ברַאטיסלַאװַא. איך מוז דָא בַאמערקן, ַאז דָא 

װען  ֿפַײנטשַאֿפט,  מיט  אויֿפגענומען  אונדז  בירגער  די  הָאבן 

מען ֿפַארגלַײכט עס צו דער שײנער בַאצִיונג װָאס מיר הָאבן 

בַאקומען אין ּפרָאג. איצט זענען מיר געװען נענטער צו ווין און 

דער  עסטרַײכישער גרענעץ. דָאס איז געװען אונדזער ציל, 

ָאבער צוליב עּפעס ַא סיבה הָאבן מיר ניט געקענט  ֿפָארזעצן. 

דָאס  ָאנגעשלָאסן.  כסדר  אונדז  צו  זיך  הָאבן  מענטשן  מער 

ָארט איז געװָארן ענגער, דָאס עסן איז געװָארן װײניקער און 

די נערװן זענען געװָארן מער ָאנגעשּפַאנט. צום סוף הָאבן מיר 

געֿפונען אױף ַא בַאן, ָאבער איר  װידער  געוויסן טָאג זיך  ַא 

ריכטונג איז געװען בודַאּפעשט ַאנשטָאט װין. 

דָאס איז געװען ַא לַאנגע און שווערע רַײזע. צו ַאלע צרות 

ֿפון מַײן משּפחה בין איך אויך געװָארן זײער קרַאנק. איך בין 

שױן געװען ּכמעט צען יָאר ַאלט, ָאבער אױסגעזען בין איך 

ַא  געװען  איז  סימּפטָאם  דער  יָאר.  זיבן  ָאדער  זעקס  בערך 

הױכע היץ. איך הָאב זיך בַאקלָאגט, ַאז נָאדלען שטעכן מיר 

אין מַײן גַאנצן קערּפער און איך הָאב גערעדט ֿפון היץ און 

הָאב  איך  װעלכע  אין  הַאלוצינַאציעס,  ֿפַארשײדענע  געהַאט 

גריכיש  ּפױליש.  און  אוקרַאִיניש  רוסיש,  יִידיש,  אין  גערעדט 

הָאב איך נָאך ניט געקענט, ַאֿפילו ווען איך הָאב שוין געהַאט 

עמיצער  געֿפונען  מען  הָאט  װי-עס-איז  נָאמען...  גריכישן  ַא 

מעדיצין  ַא  געגעבן  מיר  הָאט  מע  און  בַאהַאנדלען  מיך  זָאל 

ּכדי ַארָאּפגעמען די היץ. מען הָאט מיך ַאנידערגעלײגט און 

בַאן  דער  אין  װַײל  ווַאליזעס-ּפָאליצע,  דער  צו  צוגעבונדן 

זענען געװען ַאזױ ֿפיל מענטשן, ַאז איך הָאב ניט געקענט ליגן 

געטרַײער  דער  מיט  ַארום  ַאזױ  ּפָאדלָאגע.  דער  אױף  ַאֿפילו 
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בַאהַאנדלונג ֿפון מַײן משּפחה זענען מירווַײטער געֿפָארן ביז 

בודַאּפעשט.

װען מיר זענען ָאנגעקומען קײן בודַאּפעשט בין איך גע־

װָארן בלינד. דָאס הײסט, איך הָאב געקענט זען קָאלירן און 

ַאֿפילו ֿפון דער נָאענט דערקענען די ּפנימער ֿפון מַײן משּפחה, 

ָאבער עס הָאט מיר זײער װײ געטָאן צו עֿפענען די אױגן. מען 

װַײט  ניט  געװען  איז  װָאס  שּפיטָאל,  אין  גענומען  מיך  הָאט 

ֿפונעם ָארט װּו מַײן משּפחה און דָאס רעשט ֿפון דער גרוּפע 

הָאבן געװױנט. ֿפַאר װָאס הָאט דָאס מיר געטרָאֿפן, הָאב איך 

ניט געװּוסט. מען הָאט מיר געזָאגט, ַאז איך לַײד  ֿפון טיֿפוס. 

ַא מַאנַאט שּפעטער הָאב איך װידער געזען און איך הָאב זיך 

געֿפילט אין גַאנצן געזונט.

אין שּפיטָאל, אין זעלבן צימער מיט מיר, נעבן מַײן בעט, 

איז געלעגן ַאן אונגַארישער יִיד. ער הָאט גערעדט נָאר אונ־

גַאריש. ַאֿפילו ַאז מַײנע אױערן זענען שױן געװױנט צו הערן 

ֿפַארשײדענע שּפרַאכן, ָאבער ַאזַא שּפרַאך הָאב איך נָאך קײן 

מָאל ניט געהערט. זי הָאט געהַאט ַא גַאנץ ַאנדערן ריטעם ווי 

די סלַאװישע שּפרַאכן װָאס איך הָאב געקענט. ַאֿפילו װען ער 

הָאט ַארויסגעזָאגט מַײן נָאמען הָאט עס געקלונגען ַאנדערש. 

ַא  געװען  ער  איז  קריג  ֿפַארן  ַאז  דערצײלט,  מיר  הָאט  מען 

בַאװּוסטער ַאקטיָאר און ּפַאנטָאמימיקער, און ער איז געבליבן 

ֿפַארװַײלן  און  העלֿפן  מיר  ּכדי  טַאלַאנט.  זַײן  דַאנק  ַא  לעבן 

דער  זינט  מָאל  ערשטע  דָאס  געמַאכט,  מיר  ֿפַאר  ער  הָאט 

און  ֿפיגורן  ֿפַאשײדענע  מיט  ּפַאנטָאמימע  ֿפון  טײלן  מלחמה, 

קולות װָאס הָאבן בַאטַײט ַא שּפרַאך, אֿפשר דזשיבריש ָאדער 

מסּתמא באמת אונגַאריש. מיר זענען געװָארן גוטע ֿפרַײנד און 

מיר הָאבן ֿפַארברַאכט ַא סך צַײט צוזַאמען. עס הָאט אונדז 
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בײדע געהָאלֿפן. דָאס איז געװען ַא ֿפרַײנדשַאֿפט, ֿפַאר וועל־

כע מען הָאט ניט געדַארֿפט װערטער. דָאס איז געװען דָאס 

ערשטע מָאל, װָאס איך הָאב זיך בַאקענט מיט דער קונסט ֿפון 

טעַאטער און מַײן ליבע צו דער קונסט איז געבליבן מיט מיר 

ביזן הַײטיקן טָאג. 

די גרוּפע מיט װעלכער מיר זענען געקומען, הָאט דער־

װַײל ניט געקענט װַארטן ביז איך װעל זיך ֿפַארהײלן, און איז 

ַאװעקגעֿפָארן. מַײן טַאטע הָאט בַאקומען ַא טלית און ּתֿפילין. 

ַא מּתנה װָאס נָאר מַײן רֿפואה־שלמה הָאט געקענט קָאנקורירן 

מיט זַײן ׂשימחה. ֿפון דעמָאלט ָאן הָאט מַײן טַאטע דערקלערט, 

ַאז ער װעט טריֿפה עסן מער ניט נעמען אין מויל ַארַײן. צום 

סוף זענען מיר ָאנגעקומען קיין װין. איך הָאב געװּוסט, ַאז מיר 

זענען אין מערֿב, װַײל עס איז געװען צום ערשטן מָאל, װָאס 

איך הָאב געזען ַאן ַאמעריקַאנער סָאלדַאט און ער איז געװען 

ַאוועקגע־ אונדז  מען  הָאט  ַאמָאל  נָאך  שװַארץ-הויטיקער.  ַא 

זעצט אין ַא ברײטן ּפלַאץ, װָאס זעט אויס איז ַא מָאל געװען 

ַא הָאטעל. מען הָאט דורכגעֿפירט ַא צערעמָאניע מיט דער־

לַאנגט רעדעס. אײנער הָאט אונדז געבענטשט װָאס עס הָאט 

אונדז געלונגען ָאנגעקומען אין מערֿב. די גריכישע דָאקומענטן 

הָאט מען בַײ אונדז צוריקגענומען, מסּתמא עס צו נוצן נָאך 

ַאמָאל. ַאנשטָאט זײ הָאבן מיר בַאקומען נַײע קַארטלעך מיט 

אונדזערע ריכטיקע נעמען. דערמיט הָאבן מיר בַאקומען עסן 

דרַײ מָאל ַא טָאג. מען הָאט אונדז געזָאגט, ַאז נָאך דעם װָאס 

מיר װעלן זיך ָאּפרוען, װעט מען אונדז שיקן צו ֿפַארשײדענע 

סטַאנציע:  לעצטע  די  דָארט  ֿפון  און  עסטרַײך  אין  ּפלעצער 

ארץ־יׂשראל.
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דָאס װַארטן אין ּפליטים־לַאגער בינדערמיכל

אין  הַארבסט ֿפון 1945 זענען מיר ָאנגעקומען צו ַאן ָארט, ניט 

װַײט ֿפון דער שטָאט לינץ, װָאס הָאט געהייסן בינדערמיכל. 

דָאס איז געװען ַא לַאגער, װָאס די דַײטשן הָאבן געבויט ֿפַאר 

זײערע סָאלדַאטן און ֿפַאמיליעס. עס איז געבויט געװָארן מיט 

בַאן,  ַא  װי  רײען  לַאנגע  אין  ּפינקטלעכקײט,  מיליטערישער 

אױף צװײ שטָאק. יעדע רײ הָאט געהַאט צווישן ֿפיר ביז צען 

ַארַײנגַאנגס און יעדער ַארַײנגַאנג הָאט ֿפַארמָאגט ֿפיר דירות. 

מיר הָאבן געװױנט ביז 1948, אין בלָאק 14, ַארַײנגַאנג 10, 

דירה 1. 

װען מיר זענען ָאנגעקומען זענען דָארט שױן געװען מער 

ֿפון טויזנט ֿפינף הונדערט ּפערזָאן און אין געוויסע צַײטן ַאֿפילו 

הָאן  מיר  רעגיסטרירט,  אונדז  הָאט  מען  צָאל.  טָאּפלטע  ַא 

מיר  װעלכער  מיט  קַארטל  ַא  און  דָאקומענטן  נַײע  בַאקומען 

געדַארֿפט  מען  הָאט  קארטע  די  עסנװַארג.  בַאקומען  הָאבן 

בַאנַײען יעדן חודש. איך הָאב אױסעֿפונען װער דאגהט ֿפַאר 

 ,"UNRA" איז  טַאטע  מַײן  סטַאטוס.  מַײן  איז  װָאס  און  מיר 

מַײן מַאמע איז "JOINT" און איך בין ַא "DP". דָאס איז ַא 

אונרַא  קַארטילעס.  ֿפון  יִינגעלע  ַא  ֿפַאר  דערֿפָאלג  גרױסער 

הָאט מיר געגעבן עסן און דער דזשױנט הָאט געזָארגט ֿפַאר 

יִינגעלע  ַא  ַאלס  בַאדַארֿפט.  הָאב  איך  װָאס  זַאכן  ַאנדערע 

װָאס עלטערט זיך, הָאב איך געדַארֿפט זַײן צוֿפרידן ֿפון ַאזַא 

געטרַײער בַאהַאנדלונג, ָאבער ּכדי זוכה זַײן דערצו הָאב איך 

געדַארֿפט טרָאגן די סטיגמע ֿפון ַא DP. איך הָאב קײן טענות 

שטַארק  אונדז  ֿפַאר  זיך  הָאבן  זײ  ָארגַאניזַאציעס.  די  צו  ניט 

הָאט  דזשױנט  דער  װָאס  זַאכן,  שײנע  די  ֿפון  אײנע  בַאמיט. 
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געטָאן, איז געװען צו זוכן און געֿפינען קרוֿבים אין די מערֿב־

לענדער. מַײנע עלטערן הָאבן אױסגעֿפילט ַא ֿפָארמולַאר מיט 

ַא  ּכמעט  און  זיך  זיי  געֿפינען  װּו  און  קרוֿבים  ֿפון  נעמען  די 

ֿפון  בריװ  בַאקומען  צו  ָאנגעהױבן  מיר  הָאבן  שּפעטער  יָאר 

ַאמעריקע און קַאנַאדע. איך בין געװען צוֿפרידן, ַאז מיר הָאבן 

זײ געֿפונען, ָאבער הָאבן  מַײן הויּפט אינטערעס זענען געווען 

די קרוֿבים אין ארץ־יׂשראל. 

די קהילה הָאט געגרינדעט ַא גַאנצן מעכַאניזם ּכדי ָאנ־

צוֿפירן איר לעבן: קָאמיטעטן, אינסטיטוציעס, ַא שולע און ַא 

ַאלץ  װַײל  ֿפַאראינטערעסירט,  ניט  מיר  הָאבן  זַאכן  די  שיל. 

יעדע  װָאס  אינסטיטוציע  ערשטע  די  צַײטװַײליק.  געװען  איז 

קהילה מוז הָאבן איז ַא שולע. דָאס איז דָאס צװײטע מָאל, 

אין מַײן קורצן לעבן, װָאס איך בין דורכגעגַאנגען צוּפַאסונג־

הָאב  מָאל  דָאס  װעלט.  ַאקַאדעמישער  דער  צו  עקזַאמינס 

ַאקַאדעמישער  גַאנצער  מַײן  ֿפון  ּפרטים  איבערגעגעבן  איך 

דערצִיונג: געגַאנגען אין חדר ביז זעקס יָאר ַאלט, קען לײענען 

װי  בַאװַײזן  צו  ּכדי  רוסיש.  אויך  און  העברעִיש  שרַײבן  און 

קלוג איך בין, הָאב איך ֿפָארגלײענט "ָאדון־עולם" און געזונגען 

ַא ליד אין יִידיש. עס הָאט געמַאכט ַא רושם אױף די ּתלמידים 

אױב  געֿפרעגט,  מיך  הָאט  מען  װען  לערערס.  עטלעכע  און 

הָאבן  זײ  געזָאגט: "גָארניט".  איך  הָאב  עּפעס,  נָאך  קען  איך 

מיר  און  קָאּפ  דעם  מיט  געשָאקלט  טרױעריק  געשמײכלט, 

געזָאגט, ַאז זײ װעלן מיר לָאזן װיסן אין װעלכער קלַאס װעלן 

זיי מיך ַארַײנשטעלן. איך הָאב ניט אויֿפגענומען צום גוטנס די 

ֿפרַאגע, אױב איך קען נָאך עּפעס. דָאס הָאב איך ֿפַארטַײטשט, 

ַאז װָאס איך קען איז גָארניט װערט. אײגנטלעך איז דער קלַאס 

ּתלמידס  דעם  ֿפון  סמך  אױֿפן  געװָארן  צונויֿפגעשטעלט  ניט 
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געהַאט  ניט  הָאט  יָארן  מַײנע  אין  קײנער  ּכמעט  קענטענישן. 

די געלעגנהײט צו לערנען. די קריטעריעס זענען געװען דער 

עלטער און װיֿפל גרוּפעס מען קען שַאֿפן. איך הָאב זיך געֿפונען 

אין גרוּפע ב'. די ֿפָארמעלע שּפרַאך איז געװען יִידיש. ַאֿפילו ַאז 

ַאלע יִידן אין דעם לַאגער זענען געקומען ֿפון מיזרח־אײרָאּפע, 

ניט ַאלע הָאבן גערעדט יִידיש און סּפעציעל די קינדער. צום 

מערסטן הָאבן מיר געקענט יִידיש און איך הָאב ַאֿפילו געקענט 

לײענען און שרַײבן. דָאס ַאלײן הָאט מיך געגעבן דעם געֿפיל, 

ּפרָאבלעמען  צו  געֿפירט  הָאט  דָאס  און  ַאלץ  װײס  איך  ַאז 

ֿפון  געקומען  איז  יִידיש  ֿפון  לערער  דער  לערער.  מַײן  מיט 

גַאליציע און זַײן דיַאלעקט הָאט געקלונגען מָאדנע צו מַײנע 

איבער  לערער  דעם  מיט  געשּפַארט  זיך  הָאב  איך  אױערן. 

ֿפַארשײדענע װערטער, װַײל עס הָאט מיר גענודזשעט צו זיצן 

אין קלַאס. ָאבער מסּתמא איז ער געװען גערעכט. אײן מָאל 

הָאט ער געֿפרעגט, אױב מיר הָאבן ֿפַארשטַאנען "עצַאצע?" 

דיַאלעקט  זַײן  אויף  געענטֿפערט  איך  הָאב  עס?"  הָאט  "איר 

"מַאצע", מיר הָאבן עס. דער לערער הָאט ֿפַארשטַאנען ֿפון 

מַײן לַאכן, ַאז איך מַאך חוזק ֿפון אים און הָאט אויסגעטיהט 

זַײן ּפריװילעגיע מיך ַארױסװַארֿפן ֿפון קלַאס. איך בין געװָארן 

ַאן אויטָאדידַאקט אין יִידיש. מַײן ערשט בוך װָאס איך הָאב 

געלײענט אין יִידיש איז געװען "דָאס דזשונגל־בוך" ֿפון קיּפלינג. 

דעם לערן־ּפרָאגרַאם הָאבן ניט געשַאֿפן ּפעדַאגָאגן. עס זענען 

העברעִיש,  קאגענשטַאנדן:  װיכטיקע  צענטרַאלע  דרַײ  געװען 

געָאגרַאֿפיע ֿפון יׂשראל און יִידישע געשיכטע. די גַאנצע צַײט 

הָאבן זיך געביטן די לעקציעס װען מען הָאט געֿפונען ּפַאסיקע 

לערערס דערצו. איך בין ניט געװען ַא גוטער ּתלמיד צוליב 

צװײ סיבות: איך הָאב ניט געהַאט די געװױנהײט צו לערנען, 
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װַײל איך הָאב ניט געהַאט ַאזַא געלעגנהײט זיך צו ַאנטװיקלען 

געזָאגט,  אמת  דעם  אויֿפֿפירונג־ּפרָאבלעם.  ַאן  צװײטנס,  און 

װען די טעמע הָאט מיך ֿפַאראינטערעסירט בין איך גוט  ַארויס 

און װען נישט, בין איך אױך ַארויס, ָאבער אין ַאן ַאנדערער 

ריכטונג... ַאזַא צוגַאנג הָאט מיר ֿפַארשַאֿפט ֿפיל צרות מיט די 

לערערס.

ַא קורצע מוזיקַאלישע קַאריערע

קַײלעכדיקע  קלײנע,  ַא  געװען  איז  מוזיק־לערערקע  אונדזער 

ֿפרױ װָאס הָאט גערעדט נָאר ּפױליש. זי הָאט בַאשלָאסן ַאז 

איך מוז לערנען צו לײענען נָאטן, װַײל איך הָאב ַא שײן קול 

און דָאס װעט מיר זייער בַארַײכערן. איך הָאב ליב געהַאט צו 

זינגען, ָאבער ֿפַאר מיר איז געװען ַא שָאד די צַײט צו לערנען  

נעמען און סימנים ֿפון דער מוזיקַאלישער שּפרַאך. מיר הָאט 

זיך געדַאכט, ַאז ַא הון מיט ֿפַארשמירטע ֿפיס איז געטרָאטן 

אויֿפן ּפַאּפיר און ַאזוי געשַאֿפן נָאטן. זי הָאט געקוקט אױף מיר 

מיט ביטול און איז געװָארן זײער אין ּכעס װען איך הָאב איר 

געזָאגט, װָאס מַײן מײנונג איז וועגן נָאטן. בשעת איר לעקציע 

ָאנרייצן די קלַאס צו לַאכן, ווָאס דער־ ּפרָאבירט  הָאב איך 

צו הָאט מען ניט בַאדַארֿפט ַא סך מי. זי הָאט מיך געכַאּפט 

ַא  ָאנצולערענען  מיר  בַאשלָאסן  הָאט  און  מלָאכה  מַײן  אין 

ּפסוק. מיט איר סָאּפרַאנָא־קול – איך הָאב קײן מָאל ניט ליב 

זי  הָאט  סָאּפרַאנָא,  הױכן  איר  סָאּפרַאנָאס-סּפעציעל  געהַאט 

מיר געזָאגט אין ַא קולטורעלן ּפױליש װָאס זי טרַאכט וועגן 

מיר. מסּתמא אין ּפױליש הָאט עס געדויערט ַא עשטיצט דָאס 

דעקל ֿפון דער ּפיַאנע. ַאז מיר זָאלן קענען ַאלע זי זען, איז זי 
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הענט  בײדע  געלײגט  און  ֿפינגער  שּפיץ  די  אױף  געשטַאנען 

עטלעכע  נָאך  אױֿפהײבן  זיך  ּכדי  ּפיַאנע  ָאֿפענער  דער  אױף 

סענטימעטער. איך קען שױן מער ניט לייקענען, ַאז איך בין גע־

ווען דער װָאס הָאט געגעבן דעם שטעקלע ַא קליינעם שטוּפ, 

דָאס דעקל איז געֿפַאלן, די לערערקע הָאט אױֿפגעהערט צו 

זידלען אין איר קולטורעלן ּפױליש, נָאר זי הָאט געגעבן ַאזַא 

די  געריסן  הָאט  װָאס  סָאּפרַאנָא־קול,  הױכן  ַא  אויף  געשרײ 

אױערן, זי געצװּונגען זיך ַאװעקזעצן, װָאס הָאט זי געמַאכט ַא 

הַאלבן מעטער קירצער און ַאזוי איז געקומען צו איר סוף מַײן  

מוזיקַאלישע קַאריערע. ֿפַארשטײט זיך, ַאז דעמָאלט הָאב איך 

אויף זיך ניט גענומען קײן ֿפַארַאנטװָארטלעכקײט ֿפַארן ַארָאּפ־

געֿפַאלענעם שטיצשטעקן... ָאבער ַאזַא שטעקן ֿפַאלט ניט ֿפון 

זיך ַאלײן און איך בין געװען דער סַאמע נענטסטער, איז עס 

קלָאר, ַאז איך בין געװען דער מוח װָאס הָאט אויסגענוצט זַײן 

ּכוח כדי ַּא שטוּפ געבן דעם שטעקן. איך װיל בַאטָאנען, ַאז 

דָאס דעקל איז ניט חלילה געֿפַאלן אױף אירע ֿפינגער, װַײל זי 

הָאט ממילא גענוצט אירע הענט מיך צו זידלען... זי הָאט נָאר 

קײן  איך  הָאב  בַאדױערן,  צום  בקיצור,  שרעק.  ֿפון  געשריגן 

מָאל ניט געלערנט צו לײענען נָאטן.

ֿפַאר  ּתירוצים  און  סיבות  ֿפַארשײדענע  געװען  זענען  עס 

מַײנע נידעריקע דערגרײכונגען אין מַײן לערנען. סּפעציעל אין 

זַאכן װָאס הָאבן מיך ניט אינטערעסירט, ָאדער זענען געװען צו 

שװער און דערֿפַאר הָאב איך ניט געװָאלט זיך בַאמִיען. מַײן 

געזונטהײט  די  ּתירוץ.  בעסטער  דער  געװען  איז  געזונטהײט 

ַאזַא  געװען  איז  קינדער,  די  ֿפון  סּפעציעל  ּפליטים,  ַאלע  ֿפון 

װָאס עס הָאט געֿפָאדערט ַא שטענדיקע אױֿפּפַאסונג. ּכדי ניט 

געטרַײער  ַא  געװָארן  איך  בין  געלעגנהײט,  די  ֿפַארלירן  צו 



252

לײזער בליט

דין  און  קלײן  געװען  בין  איך  אױֿפּפַאסונג.  ֿפַאר  קַאנדידַאט 

בױכװײטיק,  קרַאנקהייט:  ַא  עּפעס  מיט  געװען  שטענדיק  און 

אױב  און  ֿפַארקילונגען  צײנװײטָאק,  מַאנדלען,  געשװָאלענע 

עס איז געװען עּפעס ַא קינדער־קרַאנקײט אין געגנט בין איך 

געװען דער ערשטער װָאס הָאט זיך ָאנגעשטעקט. צוליב מַײן 

געזונט-צושטַאנד איז אין מַײן קַארטל געװען ֿפַארצייכנט, ַאז 

איך מוז בַאקומען בעסערע שּפַײז. די ּפרָאבלעם איז געװען, 

ַאז ֿפון דער סּפעציעלער בַאצִיונג בין איך געװָארן ַא מיוחס, 

ַא  געהַאט  דװקא  הָאב  איך  קנַאקער.  גַאנצער  ַא  ס'הייסט, 

בַאקװעמע טבע מיט ַא נטיה צו זַײן ֿפרײלעך און מַאכן קונצן 

דעם  בַאקומען  חֿברים  מַײנע  צװישן  איך  הָאב  דערֿפַאר  און 

צונָאמען "ּפַאיַאץ" ָאדער "לץ". מיר איז דער נָאמען געֿפעלן 

און איך הָאב געטָאן ַאלצדינג איך זָאל  עס זַײן װערט. 

אין  אויסגעדריקט  זיך  הָאט  צרות  מַײנע  ֿפון  טייל  ַא 

דעם װָאס, איך הָאב געהַאט שרעקלעכע חלומות. איך הָאב 

שיסן,  מיך  גײט  מען  מלחמה-צַײט:  די  איבערגלעבט  ּכסדר 

מַײנע  זוך  איך  װַאלד,  אין  ַאלײן  איינער  ֿפַארבלָאנדזשעט 

מיך  װיל  װָאס  װָאלף  ַא  ֿפַארשװּונדן,  זענען  װָאס  עלטערן 

איך  וועלכע  צוליב  זַאכן,  שרעקלעכע  ַאנדערע  און  צערַײסן 

ֿפון  געליטן  הָאב  איך  נָאר  ניט  שלָאף.  ֿפון  געשריען  הָאב 

שלָאֿפלָאזע נעכט. אויך מַײן ברודער און עלטערן. זײ הָאבן 

זיך בַאמיט מיך בַארוִיקן און צוזָאגן ַאז עס איז ַא חלום און 

ניטָא קײן סּכנה. די דָאקטױרים הָאבן בַאשלָאסן ַאז איך לַײד 

ֿפון אונטערדערנערונג און ַאנדערע צרות, װָאס מַײן קערּפער 

בַאשלָאסן,  הָאבן  זײ  מלחמה-צַײט.  דער  אין  געליטן  הָאט 

װָאס  קור-לַאגער,  ַא  אויף  קַאנדידַאט  גוטער  ַא  בין  איך  ַאז 

איז אױֿפגעשטַאנען אין די בערג איבער עסטרַײך, נעבן דעם 
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אױסערגעװײנלעך  ַאן  אין  מען  הָאט  דָארטן  װָאלֿפגַאנג־טַײך. 

װי  "נעבעכדיקע"  ַאלע  צונױֿפגעזַאמלט  הױז  גרױסן  שײנעם 

איך, און מען הָאט אונדז געגעבן דָאס בעסטע, װָאס מען הָאט 

ֿפַארמָאגט. מיר זענען שטענדיק געווען אונטער דער השגחה 

אונדז  הָאט  מען  און  דָאקטױרים  און  קרַאנקן-שװעסטער  ֿפון 

געּפענטעט ּכמעט װי גענדז.

ֿפַארשטײט זיך, ַאז מען הָאט ניט ֿפַארלָאזט דָאס לערנען. 

און  דערֿפָאלג  ַאקַאדעמישן  מַײן  געזוכט  מען  הָאט  װידער 

געלערנט  הָאט  װָאס  קלַאס  ַא  אין  געֿפונען  זיך  הָאב  איך 

ַאלגעברע, װען ַאֿפילו ּפשוטע ַאריטמעטיק איז געװען ֿפַאר מיר 

ַא מיסטעריע. איך הָאב ָאנגעהױבן צו לערענען ענגליש װען 

איך הָאב ַאֿפילו ניט געקענט דעם לַאטַײנישן ַאלֿפַאבעט. עס 

זענען געקומען עטלעכע יונגע מענער און מײדלעך ֿפון יׂשראל 

װָאס הָאבן ָאנגעֿפירט מיט אונדז ֿפַארווַײלערישע טעטיקייטן 

ווי זינגען העברעִישע לידער, יׂשראל־טענץ און ֿפַארשײדענע 

שּפילעכצן. דָאס ַאלץ איז געװען נַײ ֿפַאר אונדז און מיר זענען 

ַאלע געװען צוֿפרידן. ַאן ָאנֿפירער ֿפון מַײן גרוּפע איז געװען 

מיטן  דורכגעדרונגען  געװען  איז  ער  מענטש.  ּפָאליטישער  ַא 

ביּת"ר־ דער  צו  געהערט  הָאט  און  גלוײבן  רעװיזיָאניסטישן 

אים  איך  הָאב  דעמָאלט  הַײנט.  אים  איך  רוף  ַאזױ  ּפַארטײ. 

געזען ַאלס סּתם ַא שלעגער. ער הָאט גענוצט די מערסטע צַײט 

מיט אונדז ֿפַאר שטוּפן זַײנע ּפָאליטישע דעות און שטעלונגען 

מיט  שלַאכטקונסט  דיסציּפלין,  מיליטערישער  מיט  צוזַאמען 

שטעקנס און דָאס אײנציקע ֿפון װָאס איך הָאב הנאה געהַאט 

ֿפון  ביּת"ר.  ֿפון  לידער  נַאציָאנַאליסטישע  די  געװען  זענען 

ָאנהײב הָאב איך ניט ליב געהַאט זַײנע איבונגען, אֿפשר צוליב 

די  און  שטעקנס  די  ֿפון  בַאקומען  הָאב  איך  װָאס  קלעּפ  די 
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בַא־ איך  הָאב  ַאלעם.  דעם  ַארום  ַאטמָאסֿפער  מיליטערישע 

אויף  הָאט  געזעלשַאֿפט  די  ָאנטײלנעמען.  ניט  מער  שלָאסן 

מיר אויסגעאיבט ַא דרוק איך זָאל בַײטן מַײן מײנונג. אין ַא 

קורצער צַײט בין איך געװָארן ַא חסיד ֿפון רעװיזיָאניזם און 

זייערס ַא ֿפַארברענטער מיטגליד. זשַאבָאטינסקי איז געװָארן 

מַײן גיבור און "בײדע זַײטן ֿפון ירדן" איז געווָארן מַײן ציל. 

אין ַא  שּפעטער,  מָאנַאטן  ַאהײם צװײ  געקומען  איך בין 

סך בעסערן צושטַאנד װי איך בין ֿפרִיער געווען. די חֿברים 

ֿפון מַײן קלַאס הָאבן מיך אױֿפגענומען מיט ֿפרײד און הײמיש. 

עס הָאט זיך מיר געמיינט, ַאז עס איז געװען ַאן אונטערשײד 

צװישן זייערע קענטענישן און װָאס איך הָאב דערגרײכט בַײם 

ַאז  חשבון־לערער,  דעם  דערצײלט  הָאב  איך  װען  לערנען. 

איך הָאב געלערנט ַאלגעברע, ווָאס מַײן קלַאס הָאט נָאך ניט 

געלערנט, הָאט ער מיך צוגערוֿפן צום טָאוול און ֿפַארשריבן 

ַא   אין  געשטַאנען  בין  איך  לײזן.  עס  זָאל  איך  ּפרָאבלעם  ַא 

מען  הײבט  װי  געווּוסט,  ניט  הָאב   איך  װַײל  ֿפַארלעגנהייט, 

ָאן צו לײזן די פרָאבלעם. מיט ַא בײזער מינע הָאט ער מיר 

געזָאגט, ַאז איך הָאב נָאך ַא סך װָאס צו לערנען און הָאט 

צוגעגעבן "נָאר ַא ביסל קענטעניש איז ַא געֿפערלעכע זַאך". 

אין דער הֿפסקה הָאב איך געװיזן, צום געלעכטער ֿפון מַײנע 

חֿברים, װי איך רעד ענגליש  הַאלטנדיק ַא הײסע קַארטָאֿפליע 

אין מױל... מַײן ענגליש איז ֿפַאקטיש געװען ַא קנַאּפער, ָאבער 

איך הָאב זײ געוויזן ווי ַאזוי איך רעד מיטן ריכטיקן ַאקצענט  

ווָאס הָאט דערֿפירט צום געווּונטשענעם רעזולטַאט.

די  אין  ּפליטים־לַאגער.  ַא  אין  גיך  זיך  ענדערט  ַאלצדינג 

צװי מָאנַאטן װָאס איך בין ניט געװען, זענען ָאנגעקומען נַײע 

די  צװישן  ַאװעקגעֿפָארן.  שוין  זענען  טייל  ַא  און  ּתלמידים 
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דָאס  מוזיק־לערערקע.  די  געװען  איז  ֿפַארלָאזט  הָאבן  װָאס 

יִינגלעך  צװײ  אױך  ָאבער  געַארט,  ניט  גַאנצן  אין  מיר  הָאט 

געהַאט.  ליב  זיי  הָאב  איך  װָאס  ַאוועק,  זענען  מײדל  ַא  און 

דָאס הָאט מיר ֿפַארשַאֿפט ַא ביסל אומעט, ָאבער ווען איך 

עס  הָאט  ַאמעריקע  קײן  ֿפָארן  זיי  ַאז  דערווּוסט,  זיך  הָאב 

נָאר  ַאז  ארױסגעװיזן,  זיך  הָאט  עס  געַארט.  ניט  שוין  מיר 

אײניקע, ַאכצן יעריקע ָאדער עלטערע איז געלונגען צו ֿפָארן 

זײ  ָאדער  זיצן,  געבליבן  זענען  משּפחות  ארץ־יׂשראל.  קײן 

זענען געֿפָארן צו ַאנדערע לענדער. מַײן משּפחה איז געװען 

קײן  ֿפָארן  צו  געװַארט  הָאבן  מיר  און  געשטימט  ציוניסטיש 

ערטער  ַאנדערע  צו  געֿפָארן  זענען  װָאס  די  ארץ־יׂשראל. 

זיך,  ֿפַארשטײט  ֿפַאררעטערס.  געװען  אױגן  מַײנע  אין  זענען 

ַאז צוליב מַײן נַײע רעװיזיָאניסטישער איבערצַײונג, װָאס איך 

הָאב בַאקומען אין לַאגער ֿפון די "נעבעכדיקע", הָאב איך די 

דָאזיקע מענטשן  אויסגעשלָאסן ֿפון ּכלל־יׂשראל. צוליב מַײן 

ּפָאליטישער שטעלונג הָאב איך אויסגענוצט יעדע געלעגנהײט 

טעָאריעס,  רעװיזיָאניסטישע  די  װעגן  רעדעס  דערלַאנגען  צו 

כָאטש איך הָאב געהַאט ַא קנַאּפע ֿפַארשטענדעניש אין דעם 

עניין. דָאס הָאט זײער ַאמוזירט מַײן ברודער און מַײנע עלטערן. 

זײער ֿפָארזיכטיק און  קינסטלעריש הָאב איך געמָאלט דעם 

לָאגָא ֿפון ביּת"ר אויף דער ווַאנט, נעבן מַײן בעט. איך הָאב 

ניטָא  זשַאבָאטינסקי.  ֿפון  בילד  גרױס  ַא  אויֿפגעהַאנגען  אויך 

קײן צװײֿפל, ַאז איך בין געװָארן ַא נודניק, לֿפחות ּכלּפי די 

װָאס הָאבן ניט צוגעשטימט מיט מיר, װען איך הָאב גערעדט 

צו  ּכדי  ירדן.  ֿפון  זַײטן  בײדע  ֿפון  ארץ־יׂשראל,  גַאנץ  וועג 

ֿפַארשטַארקן מַײנע ַארגומענטן הָאב איך געזונגען "שתי גדות 

לירדן".  
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מַײן ביּת"ר־רעװיזיָאניסטישע לַײדנשַאֿפט איז געקומען צו 

ַא ּפלוצעמדיקן סוף װען אײן טָאג הָאבן ַאמעריקַאנער סָאל־

דַאטן ַארומגערינגלט דעם לַאגער און געגַאנגען ֿפון הױז צו 

הױז און געזוכט ביּת"ר־ָאנֿפירערס. עס הָאט זיך געטרָאֿפן, ַאז 

עטלעכע ביּת"ריסטן הָאבן זיך ַארַײנגעגנֿבעט אין ַאן ַאמערי־

געװער.  גנֿבענען  ּפרָאבירט  און  לַאגער  מיליטערישן  קַאנעם 

דעם וועכטער ווָאס הָאט זײ דערזען, הָאבן זײ געשלָאגן און 

געגנֿבעט ֿפון אים עטלעכע ביקסן. דער ֿפַאל איז געװָארן בַא־

רימט. די קהילה הָאט זיך ָאּפגעזָאגט און ָאּפגעטרייסלט דער־

ֿפון. דער ּפועל-יוצא איז געװען שלעכט, װַײל די ַאמעריקַאנער 

ֿפון  ברעג  צום  ּפליטים  ֿפון  ָאּפֿפָארן  דָאס  ֿפַארהַאלטן  הָאבן 

מיטלענדישן ים. עס הָאט זיך געשַאֿפן ַא שּפַאנונג צװישן די 

ַאמעריקַאנער און יִידישע ָאנֿפירער. אויך אין לַאגער זעלבסט, 

צווישן די מתנגדים און חסידים ֿפון דער גנֿבה. מען הָאט בַא־

שולדיקט עטלעכע משוגעים, ָאבער ַאלע הָאבן געװּוסט, ַאז 

די ביּת"ר־ּפַארטײ הָאט עס ָאנגעֿפירט. איך הָאב ֿפַארגעסן מַײן 

בַאגַײסטערונג ֿפון ביּת"ר און דעם רעװיזיָאניזם ַא סך שנעלער 

װי איך הָאב עס געלערנט. ביז די ַאמעריקַאנער סָאלדַאטן זע־

נען געקומען צו אונדזער הױז זוכן ביּת"ריסטן און געװער, איז 

דער לָאגָא ֿפון ביּת"ר געװָארן אוסגעמעקט ֿפון דער װַאנט... 

און אויך ֿפון מַײן לעבן.
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צװײ יִידן און דרַײ ּפַארטײען 

װען איך װָאלט נָאך געװױנט אין קַארטילעס, װָאלט איך נָאך 

אײנער  זָארגן  און  זעלבע  די  זענען  יִידן  ַאלע  ַאז  געטרַאכט, 

דעם ַאנדערן. דָאס הײסט, ַאז ַאלע ֿפַארמָאגן דעם געמיינזַאמען 

שטריך צו זַײן ֿפַארַאנטװָארטלעך ֿפַאר זַײן ברודער, צו דאגהן 

ֿפון  גַאנצהײט  און  המשך  דער  ַאז  צווייטן.  ֿפַארן  איינער 

געֿפין  איך  ַאז  איצט  צוזַאמען.  ַאלע  זײ  בינדט  ֿפָאלק  יִידישן 

זיך טױזנטער קילָאמעטערס ֿפון קַארטילעס און געֿפין אויס די 

דער  אין  יִידן  צװישן  ֿפַארַאן  זענען  עס  װָאס  ֿפַארשײדנקײטן 

װעלט, טרַאכט איך, ַאז איך בין טױזנטער קילָאמעטער ֿפון מַײן 

געװען  איז  לַאגער  אין  װיץ  בַאװּוסטער  ַא  מײנונג.  ֿפָאריקער 

שַאֿפן  װעלן  זײ  און  צימער  ַא  אין  יִידן  צװײ  ַארַײן  "ברענג 

דרַײ פּפַארטײען". עס זענען געװען ּפַארטײען ֿפון רעכטס צו 

לינקס אױף דער ּפָאליטישער סקַאלע. ֿפרומע ּפַארטײען מיט 

זַײן  מיט  אײנער  יעדער  און  ֿפרומקײט  ֿפון  ֿפַארשײדנהײט  ַא 

זיך  הָאבן  װָאס  ּפַארטײען  עטלעכע  נָאך  און  שול  אײגענער 

געהַאלטן בַײם גרינדן. דערנָאך זענען אױך געװען ַאלגעמײנע 

גרוּפעס, װָאס זענען געשַאֿפן געװָארן ַאלס לַאנדסמַאנשַאֿפטן. 

יעדער ָאנֿפירער ֿפון דער קהילה ָאדער ּפָאליטישער ּפַארטײ 

הָאט אויסגענוצט יעדע געלעגנהײט, װּו עס הָאט זיך געֿפונען 

װָאס  רעדעס,  הױך־געהיצטע  הַאלטן  צו  עולם,  גרױסער  ַא 

הָאבן גָארניט גָארנישט נַײעס געזָאגט, ָאבער פשוט ּכדי מען 

רעדנערס  ֿפַארקירצן  צו  פרּווּו  יעדער  זיי.  וועגן  וויסן  זָאל 

געֿפירט צו הױכע געשרײען און טענות  ָאדער רעדעס הָאט 

ֿפון דיסקרימינַאציע. װען די דעמָאקרַאטישע װַאלן זענען ָאנגע־

געװָארן.  גרעסער  נָאך  ׂשינאה  און  שּפַאלטונג  די  איז  הױבן 
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איך הָאב געהערט ווי אײנער אױֿפן ַאנדערן טרַײבט רכילות, 

אײנער נַארט ָאּפ דעם צװײטן, מען סטרַאשעט און אין ערגסטן 

דער  ַאז  געזען  הָאב  איך  ּכוח.  מיט  זיך  מען  בַאנוצט  ֿפַאל 

אױסדערוויילטער ֿפָאלק איז ניט בעסער ֿפון ַאנדערע ֿפעלקער. 

מיר  װָאס  דערמיט,  געװען  איז  אונטעשײד  אײנציקער  דער 

זענען געװען ַא ֿפָאלק ָאן ַא לַאנד. 

די צוֿפעליקע בַאגעגעניש צווישן צװײ יִידן, גערַאטעוועטע 

מָאל  ַא  הָאט  קָאנצענטרַאציע־לַאגערס,  די  ֿפון  גרױל  נָאכן 

זיי  פון  איינער  סיטוַאציע.  טרַאגישער  דערֿפירט צו ַא  ַאֿפילו 

ַא  צווייטער  דער  און  ַארעסטירטער  ַאן  געווען  ֿפרִיער  איז 

"קָאּפַא" – ַא ּפָאליציַאנט. ַאֿפילו װען זײ זענען ניט געווען בַא־

צו  בַאמיט  זיך  ַאממערסטנס  קַאּפָאס  די  הָאבן  ֿפולמעכטיקט 

העלֿפן די ַארעסטירטע, ָאבער עס זענען געװען ַאזעלכע, װָאס 

הָאבן ֿפַארלָאזט זײערע חֿברים און ָאן קיין רחמנות צוגעגעבן צו 

זײער נױט. ַאזַא בַאגעגעניש איז געשען אין ַא ֿפַארזַאמלונג אין 

בינדערמיכל. בשעת ַא רעדע איז ּפלוצעם געװָארן ַא טומל אין 

ַא טייל ֿפון זַאל. עס הָאבן זיך געהערט היסטערישע געשרײען 

און דער מַאן װָאס הָאט געשריגן איז צוגעלָָאֿפן צו דער בינע 

און געשריגן "קַאּפָא!" ער הָאט מיטן ֿפינגער ָאנגעװיזן אױף ַא 

און  געשטַאנען  דָארט  איז  װעלכער  מענטש  דערשרָאקענעם 

ער הָאט ֿפַאר ַאלעמען דערצײלט די שרעקלעכע מעׂשים אין 

װעלכע דער "קַאּפָא" הָאט ָאנטײלגענומען. די ָאנוועזנדע זענען 

געװען גרײט גלַײך אים צו הענגען, ָאבער דער בַאשולדיקער 

ָאּפגעשטעלט און געזָאגט "איך הָאב נָאר געװָאלט   הָאט זיי 

די װעלט זָאל װיסן, װָאס ֿפַאר ַא חיה ער איז געװען און אױב 

ער הָאט עּפעס ַא געװיסן, זָאל ער זיך אױֿפעסן דָאס גַאנצע 

לעבן". עס הָאט זיך ַארויסגעװיזן, ַאז דער מענטש הָאט טַאקע 
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געהַאט ַא געװיסן, װַײל עטלעכע טעג שּפעטער הָאט ער זיך 

גענומען דָאס לעבן. 

חסיד,  ַא  ווי  געֿפירט  זיך  טַאטע  מַײן  הָאט  טָאג־טעגלעך 

ָאבער ער הָאט קײן מָאל ניט געהערט צו ַא הויף  ֿפון ַא בַא־

שטימטן רבי. װען מען הָאט אים ַא מָאל געֿפרעגט, "צו װעלכן 

שמײכל  ַא  מיט  געענטֿפערט  ער  הָאט  איר?"  געהערט  הויף 

"צו דעם בורא־עולם". דעם אמת געזָאגט, עס זענען געװען ַא 

סך, װי מַײן טַאטע, װָאס דער גַאנצער עניין ֿפון ּכלל־טוערס 

און ּפָאליטיק הָאט זײ ניט ֿפַארינטערעסירט. די אײנציקע זַאך 

װָאס איז זײ געלעגן אין קָאּפ איז דער געבענטשטער טָאג, װען 

ארץ־יׂשראל.  קײן  ֿפָארן  און  לַאגער  דעם  ֿפַארלָאזן  װעלן  זײ 

דָאס איז געװען דער ציל װָאס הָאט אונדז צוזַאמענגעברַאכט, 

הָאט  אײנער  יעדער  ַאז  געװען,  איז  ּפרָאבלעם  די  ָאבער 

געטענהט ַאז זַײן װעג איז דער אײנציקער און בעסטער דָאס 

דער  צו  ֿפָארן  געװָאלט  דװקא  הָאבן  סך  ַא  דערגרײכן.  צו 

די  צווישן  ּפָאלַאריזַאציע  די  ַאמעריקע.   – מדינה  גָאלדענער 

יִידן הָאט מיר שטַארק געַארט, סּפעציעל נָאך דעם װָאס איך 

הָאב ֿפַארלָאזט די שורות ֿפון ביּת"ר און ּפָאליטיק הָאט מיר 

אױֿפגעהערט צו ֿפַאראינטערעסירן. 

ּפָאליטישע  ֿפירן  געלָאזט  ניט  מען  הָאט  שולע  דער  אין 

ָאדער רעליגיעזע טעטיקײטן, חוץ ֿפון ציוניזם ָאן ּפָאליטישע 

זײ.  ֿפון  אײנער  געװען  איך  בין  רעליגעזע,  די  ֿפַאר  ֿפַארבן. 

עס איז געװען ַא מעגלעכקײט צו גײן אין ַא חדר. דער רבי 

הָאט געהײסן רב מָאזעס. ער איז געװען ַאן ַארָאגַאנטיש און 

ָאנגעבלָאזן. ער איז געװען שטרענג מיט אונדז ָאן שום קָאמ־

ּפרָאמיסן. ער הָאט ָאּפגעשָארן די װָאנצעס און די בָארד, הָאט 

ֿפַארביסענעם  יַארמלקע און געהַאט ַא  געטרָאגן ַא קלײניקע 
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ּפנים. ַא גרױסער אונטערשײד איז געווען צװישן דעם רבי אין 

קַארטילעס און רב מָאזעס. דער רבי אין קַארטילעס ֿפלעגט 

כַאּפן ַאן אױער אין ַא ֿפָאטערישן אוֿפן, און עס אויסגעדרייט 

ווי ַא ֿפרעצל, װען ער הָאט געֿפילט עס איז צַײט ַארַײנצוהַאקן 

ּתורה און ֿפַאריכטן אן אויֿפֿפירונג. רבי מָאזעס הָאט געהַאט 

זַײן אײגענע דידַאקטישע שיטה. ער ֿפלעגט גלעטן דָאס בע־

קעלע ֿפון ַא ּתלמיד װָאס הָאט אים געשטערט און ּפלוצעם 

עס צוגעדריקט װי קלַאמֿפס צװישן די ֿפינגער, און דָאס הָאט 

טרערן  און  קערּפער  גַאנצן  איבערן  װײטיקג  ַא  געווען  גורם 

הָאבן זיך געגָאסן ֿפון די אױגן. דָאס איז געװען קלָאמּפערשט 

ַאן אומשולדיקער ליבעגלעט, ָאבער ֿפַאר אונדז איז עס געװען 

ַא מַאטערניש. צווישן די ַאנדערע קריג-ּכלים װָאס ער הָאט 

אין  געװָארן  איז  ער  װען  שעלטן  צו  געװען  איז  ֿפַארמָאגט 

ּכעס. אויסער די צװײ ֿפעִיקײטן איז ער ניט געװען קיין ֿפַײנער 

ַא  געװען  איז  ער  ַאז  צוגעבן,  איך  מוז  זכות  זַײן  צו  מענטש. 

דער  לערנען.  געװָאלט  טַאקע  הָאב  איך  און  לערער  גוטער 

ֿפַאקט ַאז די מלחמה הָאט געשטערט צו לערנען איז ניט קײן 

ּתירוץ. מיר הָאבן זיך געמוזט בַאמִיען, ּכדי ווָאס שנעלער צו  

דערגרײכן די ּפַאסיקע מדרגה ֿפון אונדזער עלטער. ער הָאט 

בַאשלָאסן צו װָאס זענען  מיר ֿפעִיק און אונדז געשטוּפט מיט 

ַאלע װעגן דָאס צו דערגרײכן. ער הָאט ניט געלָאזט קײן צַײט 

ַארומצורעדן ֿפַארשיידענע סוגיות ָאדער שטעלן ֿפרַאגעס װעגן 

ּפרשות.  די  און  גמרא  רש"י,  געלערנט  מיר  הָאבן  ַאזױ  דעם. 

די אײנציקע צַײט װען ער הָאט געלָאזט אין ַא זַײט זַײן לערן-

ַאז  דעם,  װעגן  גערעדט  הָאט  ער  ווען  געװען  איז  ּפרָאגרַאם 

מיר ֿפַארברענגען אונדזער צַײט אױף נַארישקײטן װי סּפָארט, 

ֿפָארשטעלונגען און די שולע. בקיצור, זַײן מײנונג איז געװען 
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ַאז די אײנציקע זַאך װָאס איז עּפעס ווערט איז װָאס ער לערנט 

אונדז און ַאלץ ַאנדערש איז ביטול־ּתורה.

דער "הּכוח בינדערמיכל" קעגן לַאס"ק (לינצער ַאטלַאנ־

טישער סּפָארטקלוב) 

סּפָארטלַײט.  גוטע  זײער  געװען  זענען  ּפליטים  די  צװישן 

דעם  אױֿפצומַאכן  שטיצע  באקומען  און  געּפועלט  הָאבן  זײ 

סּפָארטקלוב "הּכוח". צו אנטּפלעקן די װעלט ֿפון סּפָארט איז 

ֿפַאר מיר געװען  װּונדערלעך. ּפלוצעם הָאב איך זיך בַאקענט 

מיט ֿפוטבָאל, װָאלײבָאל, ּפינג־ּפָאנג, שװימען, גימנַאסטיק און 

ַאֿפילו שָאך. די ּפָאּפולַאריטעט ֿפון יעדן צװַײג איז גיך געװַאקסן, 

װי אױך ֿפון דער ּפערזָאן װָאס הָאט עס ָאנגעֿפירט. װען דער 

ָאנֿפירער איז ַאװעק, הָאט דער צװַײג געװעלקנט. ֿפוטבָאל איז 

שטענדיק געבליבן ּפָאּפולער און עס הָאט ַאֿפילו זיך געשַאֿפן 

ַא מַאנשַאֿפט "הּכוח בינדערמיכל", װָאס הָאט ָאנטײלגענומען 

אין דער אונטערשטער ליגע ֿפון עסטרַײך. איך בין געװָארן ַא 

ֿפַארברענטער חסיד ֿפון הּכוח און געגַאנגען צו זען יעדן מַאטש, 

ַאֿפילו ווען זיי זענען ֿפָארגעקומען װַײט ֿפון בינדערמיכל. צום 

געװען  איז  געשּפילט שבת. עס  הָאט מען  טייל  בַאדױערן, ַא 

צו  שולד-געֿפיל  ַא  מיט  שבת  געגַאנגען  בין  איך  װָאס  גענוג, 

זען ַא שּפיל װעלכער איז ֿפָארגעקומען אין דער הײם, ָאבער 

צו ֿפָארן שבת?! דָאס איז ניט געווען אין חשבון. כָאטש איך 

הָאב זײער געװָאלט זען די שּפיל בין איך געשטַאנען אױף דער 

זַײט און געקוקט װי מַײנע חֿברים גײען ַארױף אויֿפן אױטָאבוס 

װָאס הָאט זײ געברַאכט צו דער שּפיל. ַא שבת װען איך בין 

געשטַאנען און געזען די לעצטע ּפַאסַאזשירן ַארױֿפגײן אויֿפן 

זיך  הָאט  זון  רביס  דעם  ווי  בַאמערקט  איך  הָאב  אויטָאבוס, 

ַארומגעקוקט אױף ַאלע זַײטן, ַארָאּפגענומען די יַארמלקע ֿפון 
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ניט  הָאב  איך  אױטָאבוס.  אױֿפן  ַארױֿפגעשּפרונגען  און  קָאּפ 

ַארָאּפגענומען מַײן היטל און אים נָאכגעשּפרונגען...

רב מָאזעס הָאט שטענדיק ֿפָארגעלײגט זַײן זון, װָאס איז 

געװען עלטער ֿפון אונדז, ַאלס ַא שײנער בַײשּפיל ֿפון ֿפרומקײט, 

ערלעכקײט און דערֿפָאלג װען ער הָאט אונדז געװָאלט װַײזן, 

ַאז מיר ֿפַארברענגען די צַײט מיטן יָאגן זיך נָאך נַארישקײטן װי 

סּפָארט. זַײן זון הָאט  ניט געהַאט ַאזעלכע זַאכן אין זינען. מיר 

הָאבן ַאלע ֿפַײנט געהַאט זַײן זון, װַײל מיר הָאבן אים געקענט 

ַאלס ַא שלעגער און היּפָאקריט. קײנער הָאט גָארניט געזָאגט 

"װּונדערֿבַארן  דעם  נעבן  געזעסן  איך  בין  איצט  רבין.  דעם 

עקזעמּפלַאר". מַײן הַארץ ֿפול מיט חרטה ֿפָארנדיק שבת צו ַא 

ֿפוטבָאל־שּפיל. ער הָאט זיך געֿפילט אין גַאנצן רוִיק מיט דער 

בַאגעגעניש און הָאט אױף מיר געקוקט ַאזױ װי איך בין דער 

איגנָארירט.  געזינדיקט. איך הָאב אים  אײנציקער װָאס הָאט 

ֿפַארשטײט זיך, ַאז ֿפון דער שּפיל הָאב איך ניט געהַאט קײן 

הנאה, װַײל די חרטה הָאט מיך געּפַײניקט.

איך בין געװען זיכער ַאז ער װעט ניט דערצײלן וועגן מיר 

צום רבין, ווַײל ַאזוי וועט ער זיך ַאליין אויסגעבען.  ָאבער איך 

הָאב געהַאט ַא טעות. מוצא־שבת איז מַײן טַאטע געקומען ֿפון 

שול און הָאט זיך געװענדט צו מיר און זיך בַאקלָאגט, ווַײל 

דער רבי הָאט אים געזָאגט, ַאז איך הָאב מחלל געװען דעם 

שבת. דער װײטָאק אין מַײן טַאטנס ּפנים און זַײן ַאנטױשונג, 

װָאס איך הָאב אים געזָאגט ַא ליגן, ַאז איך בין געװען שבת 

נָאך מיטָאג מיט ַא ֿפרַײנד, הָאט אים שטַארק ֿפַארדרָאסן און 

ֿפַארטרערטע  מיט  מיר.  אױף  ּכעס  אין  זײער  געװען  איז  ער 

אױגן הָאב איך דערצײלט דעם גַאנצן אמת. מסּתמא הָאט דער 

רבי עס געהערט ֿפון זַײן זון, ווָאס איז מיט מיר געװען אױֿפן 
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אױטָאבוס. איך הָאב מַײן טַאטן צוגעזָאגט מיט ַא שֿבועה, ַאז 

איך װעל מער  אום שבת ניט ֿפָארן. איך הָאב געהַאלטן מַײן 

װָארט ביז איך בין געװָארן ַאכצן יָאר ַאלט. 

איך הָאב געװַארט און זיך געגרײט צו דער לעקציע װָאס 

איך װעל בַאקומען ֿפונעם רבין. דעם ערגסטן חלק הָאב איך 

שױן איבערגעקומען. איך הָאב געמַאכט שלום מיט מַײן טַאטן. 

איך בין געװען זײער אין ּכעס מיט דעם רבין, װָאס ער איז 

גלַײך געגַאנגען צו מַײן טַאטן, ַאנשטָאט קומען ֿפרִיער צו מיר. 

טרעט  מען  אײדער  ַאז  װיסן,  געלָאזט  אונדז  הָאט  רבי  דער 

צו צום שיעור, מוז ער אויסֿפילן ַא ניט ָאנגענעמע אויֿפגַאבע. 

נָאך ַא לַאנגע רעדע װעגן די רעזולטַאטן ֿפון זינדיקן, הָאט ער 

ָאנגעװיזן מיטן ֿפינגער אױף מיר זָאגנדיק "ַאזַא זינדיקער געֿפינט 

זיך צװױשן אונדז!" ער הָאט זיך גענומען מיך בַאלײדיקן און 

שעלטן. עס איז געװען זײער שװער אויסהרן ַאזַא צָארנדיקע 

בַאצִיונג ֿפון דעם רבין. ֿפון דעסט װעגן בין איך געזעסן שטי־

איז  ּכעס  דער  געזינדיקט.  טַאקע  הָאב  איך  װַײל  לערהײט, 

ֿפָארט אין מיר געװַאקסן ביסלעכװַײז. ֿפַארשטײט זיך, ַאז איך 

הָאב געװּוסט, װער עס הָאט אים ַאלץ דערצײלט, ָאבער איך 

הָאב סַײ ווי אים געֿפרעגט. זַײן ענטֿפער איז געװען: "ֿפון ַא 

ֿפַארַאנטװָארטלעכן מענטש. עס מַאכט ניט אױס װער עס הָאט 

מיר דערצײלט!" "מיר מַאכט עס אױס!" הָאב איך אױסגעשריגן 

ּכעס  אין  בין  איך  טרערן.  מיט  געשטיקט  זיך  הָאב  איך  װען 

געװען אױף דעם ֿפַאררַאט ֿפון זַײן זון װָאס הָאט ֿפַארשַאֿפן 

מַײן טַאטן ַאן איבעריקן װײטיק און מיר ָאנגעמַאכט ַאזױ ֿפיל 

צרות. איצט הָאט מיר גָארניט געַארט און איך הָאב געקוקט 

דעם רבין אין ּפנים ַארַײן און אױסגעשריגן: "עס איז געװען 

אױטָאבוס!"  אין  מיר  מיט  געזעסן  איז  ער  גרַאדע  זון.  אַײער 
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אויף ַא מינוט הָאט דער רבי געשוויגן, איז רויט געװָארן ֿפון 

ּכעס און מיר געװָאלט געבן ַא ּפַאטש "דָאס איז אמת!" הָאב 

איך אױסגעשריגן.  ער הָאט זיך ָאּפגעשטעלט אין מיטן שװּונג 

און אונדז געזָאגט צו גײן ַאהײם.

דער קָאנֿפליקט צװישן דעם רבי און זַײן זון איז מסּתמא 

ַאז  געװָארנט,  מיך  הָאט  זון  דער  װַײל  טרַאװמַאטיש,  געװען 

צעברעכן  מיר  ער  װעט  ַאלײן,  כַאּפן  מָאל  ַא  מיר  װעט  ער 

הָאב  איך  ָאבער  געטָאן  מסּתמא  עס  װָאלט  ער  בײנער.  די 

אים געװָארנט, ַאז אױב ער װעט מיך נָאר ָאנרירן, װעל איך 

דערצײלן אין שול, ַאז ער איז מיט מיר געֿפָארן שבת מיט דעם 

ֿפוטבָאל־אױטָאבוס. ער הָאט מיך גענוג געקענט, ּכדי צו װיסן, 

ַאז איך װָאלט עס טַאקע געטָאן און  ַאזוי הָאב איך אויסגעהיט 

מַײנע בײנער... צו מָארגנס בין איך צוריקגעגַאנגען אין חדר. 

איך הָאב ֿפָארגעזעצט צו שּפילן ֿפוטבָאל, ָאבער שבת בין איך 

ניט געֿפָארן. צו אונדזער ֿפרײד, הָאט דער רבי אױֿפגעהערט 

צו נוצן זַײן זון ַאלס ַא בַײשּפיל ֿפון ערלעכקײט.

חוץ ֿפון ַאטלעטן זענען געװען נָאך קינסטלער אין ֿפַאר־

שײדענע געביטן. נָאך דעם װָאס איך הָאב בַאקומען מַײן ערשטע 

בודַאּפעשטער  אין  ֿפרַײנד  מַײן  ֿפון  טעַאטער  וועגן  לעקציע 

שּפיטָאל, איז מיר זײער געֿפעלן די קונסט. ַא טעַאטער־טרוּפע 

הָאט זיך געגרינדעט ֿפון גערַאטעוועטע יִידישע ַאקטיָארן ֿפון 

געלט  גענוג  געהַאט  ניט  הָאבן  זײ  װַײל  ּפױלן.  און  רומעניע 

ֿפון  שטיקלעך  געגעבן  זײ  הָאבן  ּפיעסעס,  גַאנצע  שטעלן  צו 

היגע  נָאכמַאכן  און  לַאכן  צום  זַאכן  לַאגער,  אין  לעבן  דעם 

געהַאט  ליב  הָאט  עולם  דער  לידער.  און  טענץ  ָאנֿפירערס, 

שטָאף  ֿפון  מקור  ַא  געווען  איז  עס  און  ֿפָארשטעלונגען  די 

איז  עס  איך.  װי  ַאקטיָארן  אויֿפקומענדיקע  ֿפַאר  נָאכצומַאכן, 
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געהַאט  ֿפַײנט  הָאט  מָאזעס  רב  ַאז  בַאמערקן,  צו  איבעריק 

דעם טעַאטער און אונדז געװָארנט, מיר זָאלן ַאהין ניט גײן. 

צום ערשטן בין איך ניט געגַאנגען, דָאס הײסט איך בין ניט 

ַארַײנגעגַאנגען, נָאר געשטַאנען אין דרױסן בַײ ַא ֿפענצטער און 

געקוקט דורך ַא שּפעלטל ֿפון ֿפָארהַאנג. נָאך דעם עניין ֿפון 

מַײן ֿפָארן שבת, הָאב איך אױֿפגעהערט צו לָאזן דעם רבין 

װירקן אױף מיר אױסער דעם חדר. 

נָאכן גוֿבר זַײן מַײן מורא ֿפַארן רבין זענען די שיעורים 

מיר געװָארן מער אינטערעסַאנט. מען הָאט זיך געלערנט זײער 

איבערגעזעצט אין  ּפשוט. דער רבי הָאט געלײענט ַא ּפסוק, 

יִידיש און מיר הָאבן עס איבערגעחזרט מיט ַא ניגון, װי מען 

ֿפרעגט די ֿפיר קשיאות. אײן מָאל, װען מיר הָאבן געלערנט די 

ּפרשה  לוט װּו עס ווערט דערצײלט, ַאז לוטס טעכטער הָאבן 

אים ֿפַארשיּכורט און געשלָאֿפן מיט אים, "וּתשּכֿב עמו". דער 

רבי הָאט פַארטַײטשט, "וּתשּכֿב" צו הָאבן "חתונה געהַאט". 

מסּתמא איז דער רבי געװען שּפירעװדיק צו דעם ּפסוק און 

הָאט בַאשלָאסן ַאז חתונה געהַאט שטימט בעסער ֿפַארן ַאלטן 

ּפַאטריַארך און אױך ֿפַאר אונדזערע אױערן. װען מיר הָאבן 

געדַארֿפט איבערחזרן הָאב איך געזָאגט "געשלָאֿפן". דער רבי 

הָאט מיר בַאמערקט "חתונה געהַאט". איך בין געװען זיכער 

אין מַײן אויסטַײטש און איך ניט געװען גרײט זיך אונטערגעבן. 

זַײן  געבן  מיר  גײט  ער  ַאז  געזען,  איך  הָאב  ּפנים  זַײן  אין 

ַאזױ  געװען  בין  איך  ָאבער  בעקעלע,  אין  גלעט  בַאװּוסטן 

ֿפַארנומען אין בַאװַײזן מַײנע קענטענישן אין דער העברעִישער 

שּפרַאך, ַאז איך הָאב ניט בַאמערקט, ַאז ער שטײטשוין נעבן 

עס  איז  געהַאט  חתונה  הָאבן  זָאג  איך  װען  "שײגעץ!  מיר. 

אין  ּפַאטש  שנעלן  געגעבן ַא  מיר  הָאט  ער  געהַאט!"  חתונה 
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ּפנים. עס הָאט מיר װײ געטָאן און איך הָאב זיך בַאלײדיקט. 

איך בין געזעסן עטלעכע מינוטן און זיך בַאמיט ניט צו װײנען 

און נָאך דעם בין איך אױֿפגעשטַאנען און ָאנגעהױבן ַארױסגײן. 

דער רבי הָאט מיך געֿפרעגט מיט ּכעס "װּוהין גײסטו?!" "זוכן 

ַא רבי", הָאב איך אים געענטֿפערט.  

אונדזערס ַא שכן, ַא מָאדנער מענטש מיט ַא ֿפרײלעכער 

נַאטור הָאט געהערט צו דער טעַאטער־טרוּפע און הָאט געשריבן 

די מערסטע מַאטעריַאלן. ער איז געװען דער אײנציקער װָאס 

הָאט אויֿפגענומען מיט הומָאר מַײנע מעׂשיות ֿפון שולע און 

און  מיר  אױף  הַאנט  ַא  ַאנידערגעלײגט  הָאט  ער  חדר.  ֿפון 

נַארישע  ַאזעלכע  לָאזן  װעסט  דו  אױב  לײזער,  געזָאגט: "רב 

געֿפינען   ניט  מָאל  קײן  װעסטו  לעבנגַײסט,  דַײן  ברעכן  זַאכן 

ּכוח צו הַאנדלען מיט װיכטיקע ּפרָאבלעמען". איך הָאב ליב 

געהַאט דעם מענטשן און ער הָאט געטרַאכט, ַאז איך הָאב 

ַא טעַאטער-טַאלַאנט, אויסער מַײן טַאלַאנט ַארַײנצוֿפַאלן אין 

ַאנדערע קָאמּפליקַאציעס. אײן מָאל הָאט ער מיך גענומען צו 

זען ַא ּפרָאבע ֿפון דער גרוּפע. איך הָאב זיך צעלָאזן ֿפון ֿפרײד 

זעענדיק װי די ַאקטיָארן שּפילן זיך ַארום װילד און ֿפליסנדיק, 

געֿפרעגט,  מיך  הָאט  ער  חשבון.  קײן  ניט  קײנעם  מַאכן  און 

אױב איך װיל זינגען דָאס ליד "בַײ דעם רבינס טיש". דװקא 

ַא ליד װָאס ער הָאט מיך געלערנט. ֿפַארשטײט זיך, ַאז איך 

בין מסּכים געװען, ניט װיסנדיק ַאז דָאס איז ֿפַאקטיש געװען 

ַאן אױדיציע. עס הָאט מיר געלונגען און איך בין געװָארן ַא 

מיטגליד ֿפון דער טרוּפע.

עק װעלט! דָאס ערשטע מָאל װָאס דער רבי און די שולע 

זענען מסּכים געװען, ַאז איך טָאר ניט װערן ַא טייל ֿפון טעַאטער. 

מַײנע עלטערן הָאבן זיך ָאנגעשלָאסן צו די קעגנערישע ּכוחות 
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וועלכע הָאבן צום סוף געזיגט. מַײן געלעגנהײט צו שטײן אױף 

װעלט  די  און  געװָארן  צעשטערט  איז  טעַאטער-ברעטער  די 

הָאט ֿפַארלָארן צו געיסן פון מַײן טַאלַאנט.

איך בין ֿפרַײ

אין זומער ֿפון 1946 הָאב איך דָאס ערשטע מָאל ָאנטײלגענומען 

אין ַא זומער־לַאגער. דָאס איז געװען ַא דערֿפַארונג װָאס הָאט 

מַײן  צו  בַאדַײט  טיֿפערן  ַא  און  לעבן  מַײן  צו  צוגעגעבן  ֿפיל 

בינדערמיכל  ֿפון  קינדער  ַאלע  געברַאכט  הָאט  מען  ֿפרַײהײט. 

ַארום  װַאלד,  אין  בַארג  ַא  אױף  הױז  עלעגַאנטן  גרױסן  ַא  צו 

ֿפוֿפציק מעטער ֿפון ַא טַײך ווָאס הָאט געהייסן עבענסי. שװער 

איז צו בַאשרַײבן די שײנקײט ֿפון דעם גַאנצן געגנט. איך הָאב 

ַא  מוז  שײנקײט,  אויֿפצונעמען  ריכטיק  ּכדי  ַאז  אױסגעֿפונען, 

מענטש זַײן גרײט מיט זַײן גַײסט און נשמה. כָאטש חלק ֿפון 

אונדזערע לערערס הָאבן אונדז בַאגלײט לענג־אויס די גַאנצע 

יונגע  דרַײ  ָאנגעֿפירט  טעטיקייט  דער  מיט  הָאבן  ּפרָאגרַאם, 

ָאנֿפירן  אין  דערֿפַארענע  ֿפרױ,  ַא  און  מענער  צװײ  יׂשראלים, 

ַאזעלכע ּפרָאיעקטן. די שּפרַאך װָאס זײ הָאבן גערעדט צװישן 

זיך איז געװען ַאנדערש ֿפון װָאס איך הָאב געלערנט אין שולע 

ָאדער אין חדר. דָאס איז געװען דָאס ערשטע מָאל, װָאס איך 

ניט  און  העברעִיש  זיך  צװישן  רעדן  מענטשן  געהערט  הָאב 

ַאנדערש  געקלינגט  הָאט  ַאקצענט  סֿפרדישער  דער  גָאט.  מיט 

זײ  װען  ַאשּכנזיש.  אין  געװּוסט  הָאבן  מיר  װָאס  װערטער  צו 

הָאבן געדַאװנט, הָאבן זײ אױך עס געטָאן מיטן סֿפרדישן נוסח. 

דער  ֿפון  און  נטסח  דעם  ֿפון  חסיד  ַא  געװָארן  ּתיּכף  בין  איך 
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העברעישער שּפרַאך. ַאֿפילו ַאז מַײן װָאקַאבולַאר איז געװען 

ַא בַאגרענעצטער, הָאב איך בַאשלָאסן מיט ַא ּפָאר חֿברים, ַאז 

מיר װעלן רעדן צװישן אונדז נָאר העברעִיש. דָאס איז געװען 

ַא שװערע אױֿפגַאבע, ָאבער מיר הָאבן געהַאט דרַײ לעבעדיקע 

"װערטערביכער" װעלכע, ֿפון דער ערשטער מינוט זענען געװען 

גרײט מיט ֿפַארגעניגן אונדז צו העלֿפן אויסֿפירן אונדזער הסּכם. 

די יׂשראלים הָאבן ָאנגעֿפילט אונדזערע טעג מיט טעטי־

קײטן ָאן ַא סוף. יעדע זַאך איז געװען ַא נַײע ַאװַאנטורע װָאס 

לי־ און  יׂשראל־ֿפָאלקטענץ  לעבן:  אונדזער  בַארַײכערט  הָאט 

דער, װָאס איך הָאב געזַאמלט און געלערנט זייער װערטער 

װָאס  לידער,  געװען  זענען  עס  אױסנװײניק.  אױף  בַאדַײט  און 

הָאבן דערצײלט װי מען הָאט געבױט דָאס לַאנד, די גֿבורה 

מיט װעלכער מען הָאט עס ֿפַארטײדיקט, זַײן שײנקײט, קינדער־

לידער און לידערמיט ּפסוקים ֿפון ּתנ"ך. די װָאס הָאבן געקענט, 

הָאבן  מײדלעך  ַאז  ּתנ"ך־גרוּפע.  ַא  אין  בַאטייליקט  זיך  הָאבן 

געקענט ָאנטײלנעמען אין דער טעטיקייט איז געװען ַא נַײע זַאך. 

דער ֿפַאקט ַאז די גרוּפע הָאט ָאנגעֿפירט ַא ֿפרױ איז אױך ֿפַאר 

מיר געװען ַא חידוש. די אײנציקע ֿפרױ װָאס איך הָאב געקענט 

און הָאט געקענט ּתנ"ך איז געװען מַײן מַאמע. עס איז געװען ַא 

מחיה צו הערן װי די ֿפרױ הָאט ֿפַארטַײטשט ּפסוקים מיט איר 

סַאברע־יִידיש. עס איז ּתמיד געװען צַײט צו ֿפרעגן ֿפרַאגעס און 

בַאקומען ענטֿפערס און קײנער איז ניט געװָארן בײז. די ַאלע 

זַאכן הָאבן בַײ מיר ֿפַארשטַארקט מַײן שטָאלץ צו זַײן ַא חלק 

ֿפון מַײן ֿפָאלק.

איך הָאב קײן מָאל אין מַײן לעבן ניט אַײנגעזַאּפט ַאזוי 

ֿפיל קענטענישן, ווי דָאס איז געװען די ָאט דער ּתקוֿפה. די 

נָאר  װיסן,  נָאך  דָארשט  מַײן  געװען  ניט  איז  דערֿפַאר  סיבה 
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יִידן  געטרָאֿפן  איך  הָאב  איצט  ביז  נױט.  ּפסיכָאלָאגישע  ַא 

יִידישע  ַאֿפילו  און  מערֿב  ֿפון  חלק  און  מיזרח־אײרָאּפע  ֿפון 

סָאלדַאטן ֿפון ַאמעריקע, יעדער אײנער הָאט געברַאכט מיט זיך 

די ַאטמָאסֿפער ֿפונעם לַאנד ֿפון וועלכן זײ הָאבן געשטַאמט. די 

יׂשראלים הָאבן מיט זיך ֿפָארגעשטעלט ַאן ַאטמָאסֿפער, װָאס 

הָאט ֿפַאר מיר, אין יענער צַײט, בַאדַײט דעם אינהַאלט ֿפון 

מַײן יִידישקײט. איך הָאב מקנא געװען זײער געבורטס־ּפלַאץ, 

ַא  צװישן  אונטערשײד  ַאן  געֿפילט  איך  הָאב  דעמָאלט  װַײל 

דעם װָאס  און  אוקרַאִינע,  אין  געבױרן  איז  איך װָאס  יִיד װי 

איז געבױרן אין ארץ־יׂשראל. איך הָאב געװָאלט זַײן ַאזוי װי 

זײ און זײ נָאכמַאכן מיט ַאלץ און אויף יעדן אוֿפן, װָאס איך 

הָאב געקענט. דָאס איז געװען דער ּכוח װָאס הָאט געשטוּפט 

מַײן ענטוזיַאזם. זײ הָאבן מיר דערלַאנגט דעם שליסל צו מַײן 

ָאנגעהעריקייט און דָאס הָאט בַײמ מיר ֿפַארשַאֿפן ַא סך ֿפרײד.  

די ַאנטּפלעקונג הָאט אױֿפגעװעקט אין מיר ַא נַײעם געוויסן 

צו מַײן ַארומיקער סֿביֿבה. עס איז געװען דָאס ערשטע מָאל  

ַארומגעקוקט  אױגן  נַײע  מיט  זיך  הָאב  איך  װָאס  לעבן,  אין 

לַאנדשַאֿפט ַארום דעם לַאגער. נָאך ַא ֿפולן טָאג  אױף דער 

ֿפון ֿפַארשײדענע סָארט טעטיקײטן הָאט מען אונדז געשיקט 

צו די צימערן, זיך בָאדן און גרײטן ֿפַאר ָאװנטברױט. װען איך 

בין ַארָאּפגעגַאנגען ֿפון מיין צימער, הָאב איך געקוקט אױֿפן 

געלָאזט  זיך  איך  הָאב  עסנזַאל  צום  גײן  ַאנשטָאט  און  טַײך 

גיין צום טַײך. דער טַײך איז געװען גלַײך װי ַא שּפיגל און די 

ָאנהייב  דער  ָאּפגעשּפיגלט.  אים  אין  זיך  הָאט  געגנט  גַאנצע 

צוגעגעבן  הָאט  בערג  שּפיץ  די  איבער  זון-אונטערגַאנג  ֿפון 

צו דעם װּונדער צו זען צװײ װעלטן אין דער זעלבער צַײט. 

געֿפונען  הָאב  איך  װָאס  מָאל  ערשטע  דָאס  געװען  איז  דָאס 
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עּפעס מער אינטערעסַאנט װי ָאנצוֿפילן מַײן בױך. איך הָאב 

זיך ַאװעקגעזעצט און געקוקט װי ַאזױ די זון ֿפַארגײט און זיך 

צוגעהערט מיט הנאה צום יָאדל ֿפון די עסטרַײכער. בַײ דער 

זעלבער געלעגנהײט הָאב איך געהַאט ַאן אײֿפָארישן געדַאנק: 

איך בין ַא ֿפרַײער מענטש. 

װען מען בַאקומט ַאלע עיקרדיקע זַאכן ֿפרַײ און מען דַארף 

נעגַאטיװע  ַא  געהַאט  הָאט  מצֿב  ַאזַא  זײ,  ֿפַאר  ַארבעטן  ניט 

עלטערע  סך  ַא  אױף  ּכמעט  און  טַאטן  מַײן  אױף  װירקונג 

מענטשן. מַײן טַאטע איז ֿפון זַײן טֿבע געװען ַאן ענערגעטישער 

מענטש און אים איז געװען שװער צו זַײן ַא לײדיק־גײער. צום 

ַא  אין  בעל־ּתֿפילה  ַאלס  ַאמט  דעם  בַאקומען  ער  הָאט  סוף 

שול װּו ער הָאט געדַאװנט. כָאטש ער הָאט געהַאט זײער ַא 

שײנעם קול, הָאט ער ניט געװָאלט  דעם טיטל ֿפון ַא חזן. מיט 

ּתֿפילה ֿפון הַארץ און נשמה איז די שול געװַאקסן. מען הָאט 

אים ניט געצָאלט, מיין איך, ָאבער ער איז געװען ֿפַארנומען 

אױֿפגעמַאכט די  און געהַאט ֿפיל נחת. דער "דזשױנט" הָאט 

"ָארט"־שולע, װּו מַײן מַאמע הָאט זיך געלערנט נײען און מַײן 

ברודער עלעקטריע.

די גאולה אונטערװעגנס, ָאבער װּוהין?

אין  קרוֿבים  ֿפון  בריװ  בַאקומען  צו  ָאנגעהױבן  הָאבן  מיר 

קַאנַאדע און די ֿפַאראײניקטע שטַאטן, װָאס הָאבן ֿפָארגעזעצט 

זײער הילף מיט אױסֿפילן ֿפַאר אונדז ֿפָארמולַארן צו קומען 

קיין צֿפון־ַאמעריקע. די עלטערן, מַײן ברודער און איך זענען 

געװען קעגן דעם געדַאנק און זײ הערצלעך בַאדַאנקט, ָאבער 
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אונדזער ציל איז געווען צו ֿפָארן קײן ארץ־יׂשראל. משּפחות 

װָאס הָאבן בַאשלָאסן צו ֿפָארן קײן יׂשראל, ָאדער ַאזעלכע 

לענדער  ַאנדערע  אין  קרוֿבים  קײן  געהַאט  ניט  הָאבן  װָאס 

אין  הָאבן  בַארוף  געֿפָאדערטן  ַא  געהַאט  ניט  הָאבן  ָאדער 

איך  װעלכער  אין  דצענע  די  ַאמלענגסטנס.  געװַארט  לַאגער 

הָאב זיך געדַארֿפט געזעגענען מיט טַײערע ֿפרַײנד הָאט זיך  

ַא סך מָאל איבערגעחזרט און דָאס הָאט מיך אױסגעמוטשעט. 

ֿפרַײנדשַאֿפטן װערן געשלָאסן אױף אײביק. איך הָאב געװּוסט 

ַאז מיר לעבן אין ַא צַײטװַײליקער װעלט ָאבער ַא ֿפרַײנדשַאֿפט 

װָאס װערט געשַאֿפן ֿפון הַארצן מוז הָאבן ַא לַאנג לעבן. צו ֿפיל 

מָאל הָאט דער אויסדרוק "אױף אײביק"  זיך ַארויסגעגליטשט 

און געקומען צו ַא סוף.

בַא־ הָאבן  אומות-העולם  די  װען  נאװעמבער 1947  אין 

שלָאסן ֿפַאר צעטײלן ארץ־יׂשראל זענען מיר געװען אין ַאן 

עקסטַאזע, װַײל מיר הָאבן געמיינט, ַאז אין ַא קורצער צַײט 

װעט מען אונדז ַארויסרוֿפן צום געגַארטן ציל. מיר הָאבן ַאֿפילו 

צו  געהַאט,  הָאבן  מיר  װָאס  זַאכן  ביסל  דָאס  ַאװעקגעשיקט 

אונדזערע קרוֿבים אין יׂשראל, ּכדי עס זָאל אונדז זַײן גרינגער 

די רַײזע. די ענגלענדער הָאבן ֿפַארשטַארקט זײער ּפָאליטיק. 

די ציוניסטישע ָאנֿפירער הָאבן געװָאלט ַאּפעלירן צום געװיסן 

ֿפון דער װעלט און הָאבן ָארגַאניזירט די שיף "עקסָאדוס 47" 

ָאדער "יציאת־אײרָאּפע" ָאבער מיר זענען געבליבן אױֿפן ָארט. 

ֿפון איצט ָאן איז געװָארן שװערער צו ֿפַארטרָאגן דעם מצֿב, 

װַײל עס הָאט זיך אונדז אױסגעװיזן, ַאז מיר זענען נָאענט צום 

ציל, ָאבער עס װַײזט זיך ארױס ַאז מען הָאט אונדז ֿפַארגעסן.

יׂשראל.  מדינת  געװָארן  איז  ארץ־יׂשראל   1948 מַײ  אין 

איצט ַאלע מַײנע צרות הָאבן זיך געדַארֿפט ענדיקן, ָאבער עס 
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איז ניט געװען ַאזױ. בַײם סוף ֿפון דעם חודש הָאבן אונדז די 

עלטערן געלָאזט װיסן, ַאז די ּפַאּפירן ֿפון אונדזער עמיגרַאציע 

קײן קַאנַאדע זענען ָאנגעקומען און מיר מוזן גלַײך זַײן גרײט 

צו ֿפָארן. דער לעצטער טייל ֿפון דעם שווערן װַארטן הָאט 

געברָאכן זײער גַײסט און זײ הָאבן בַאשלָאסן צו ֿפָארן קײן 

אין  קוזין  מוטערס  מַײן  אונדז.  מיט  בַארַאטן  זיך  ָאן  קַאנַאדע 

ֿפון  עלטער  טעג  עטלעכע  געװען  איז  ער  װָאס  מָאנטרעַאל, 

װי  ֿפַאמיליע־נָאמען  זעלבן  דעם  געהַאט  הָאט  מַאמען,  מַײן 

איז  זי  ַאז  דערקלערט,  הָאט  און  רָאטענבערג,  מַאמע,  מַײן 

צו  בַאשטעטיקונג  די  בַאקומען  גלַײך  הָאט  ער  צװילינג.  זַײן 

ַא  קַאנַאדע.  קײן  משּפחה  איר  און  שװעסטער  זַײן  ברענגען 

משּפחה הָאט געהַאט דעם זכות ֿפָארױס און דערֿפַאר זענען 

מיר געװען אױֿפן װעג צו קַאנַאדע ַאנשטָאט צו ּכנען. 

נָאך ַאזױ ֿפיל יָארן ֿפון װַארטן אין דעם די־ּפי־לַאגער, װַײל 

מיר הָאבן געװָאלט דװקא נָאר ֿפָארן קײן ארץ־יׂשראל, נָאך 

דעם װָאס איך הָאב מינדערגעשעצט מַײנע ֿפרַײנד װָאס זענען 

ַאנשטַאנען  איז  עס  װָאס  דעם  נָאך  ַאמעריקע,  קײן  געֿפָארן 

מדינת־יׂשראל דַארף איך דװקא ֿפָארן אין זעלבן װעג, צו דער 

גָאלדענער מדינה, װּוהין עס זענען געֿפָארן מַײנע ֿפרַײנד, די 

ֿפַאררעטערס... דָאס איז ֿפַאר מיר געווען  ַא שװערע מּכה. איך 

הָאב זיך ָאּפגעזָאגט ֿפון ּכֿבוד צו הַאלטן ַא רעדע אין נָאמען 

ֿפון די קינדער, אין ַא  ֿפַארזַאמלונג לּכֿבוד דָאס נַײע ֿפרַײע 

לַאנד מדינת־יׂשראל. איך הָאב גוט געװּוסט װָאס די קינדער 

װעלן זָאגן אױף מיר, װען זײ װעלן זיך דערװיסן, ַאז איך ֿפָאר 

קײן קַאנַאדע. איך בין געװען ַא מָאל אויֿפן זעלבן ָארט. אין 

ֿפון  נָאמען  אין  קהילה  בַאגריסט די  איך  הָאב  יָארן  ֿפָאריקע 

די קינדער. מַײן ברודער הָאט ַארויסגעװיזן ַא מער ַאקטיװע 
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ער  הָאט  עלטערן  די  צו  װָארט  קיין  זָאגן  ָאן  קעגנערשַאֿפט. 

װָאלונטירט צו מח"ל (אויסלענדישע ווָאלָאנטירן), געזָאגט ַאז 

אין  קעמֿפן  ֿפָארן  צו  גרײט  איז  און  ַאלט  יָאר   18 איז  ער 

יׂשראל. ַאזעלכע ווָאלָאנטירן הָאבן געהַאט ּפרעֿפערענץ און 

מַײן ברודער הָאט געװָאלט ַאזוי ַארום ַאנטלויֿפן מיט זײ. די 

עלטערן הָאבן זיך דערװּוסט און זײ הָאבן אים ָאּפגעהַאלטן 

דערמיט, װָאס זײ הָאבן בַאװיזן ַאז ער איז נָאר 16 יָאר ַאלט.  

אין יוני 1948 הָאבן מיר ֿפַארלָאזט עסטרַײך. דער ֿפַאקט 

ַאז מערסטנס ֿפון מַײנע ֿפרַײנד זענען שױן ַאװעקגעֿפָארן הָאט 

ֿפָארן קײן  געזען  ניט  הָאבן מיך  זײ  ווַײל  ֿפַארגרינגערט,  מיר 

דעם  ֿפַארלָאז  איך  ַאז  ֿפרײלעך,  זַײן  צו  ַאנשטָאט  קַאנַאדע. 

לַאגער, בין איך געװען טרױעריק ַאז איך הָאב מוותר געווען 

אויף מַײן ערשטן ציל. צום סוף הָאב איך משלים געווען מיט 

גרינג  ניט  איז  עס  ַאז  געװּוסט,  הָאב  איך  ווַײל  ֿפַאקט,  דעם 

איצט  ברודער.  מַײן  ֿפַאר  סּפעציעל  און  עלטערן  מַײנע  ֿפַאר 

איז די ציוניסטישע ּפַארטײ ניט געװען ֿפַארַאנטװָארטלעך ֿפַאר 

דעם  ֿפון  השגחה  דער  אונטער  געווען  זענען  מיר  און  אונדז 

"דזשױנט". ָאבער דערװַײל זענען מיר נָאך געװען ּפליטים װי 

עס הָאט געװיזן דָאס צעטל װָאס איז געװען צוגעשּפילקעט צו 

אונדזערע בגדים. מיר זענען געֿפָארן מיט דער בַאן צו ַא לַאגער 

ַארמײִישער  ַאן  געװען  איז  דָאס  טָארינָא.  שטָאט  דער  נעבן 

בַארַאקן,  אין  ַארַײנגעשטעלט  אונדז  הָאט  מען  װַײל  לַאגער, 

ַארום ֿפוֿפציק ּפערזָאן צו ַא בַארַאק, מיט ַא צענטרַאלער קיך 

און עסנזַאל. דער טַאטע הָאט געבעטן ּכשר־עסן. הָאבן מיר 

צום  ַאלײן.  קָאכן  צו  ּכדי  ּפרָאדוקטן  עיקרדיקע  די  בַאקומען 

מערסטנס זענען דָארט געװען יִידן, ָאבער אויך ֿפָארשטײער 

ֿפון ַאלע איירָאּפעישע ֿפעלקער.
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מיר הָאבן װידער געדַארֿפט װַארטן. דָאס מָאל זענען די 

דָארטן  עסטרַײך.  אין  װי  ערגער  סך  ַא  געװען  בַאדינגונגען 

זענען מיר שױן געװען צוגעװױנט און נָארמַאל און די ֿפַאר־

שײדענע אינסטיטוציעס הָאבן אונדז שײן בַאהַאנדלט. איצט 

ָאבער זענען מיר װידער געװען אין דער ֿפינצטער. מען הָאט 

און  ַאטמָאסֿפער  ציוניסטישער  ַא  ֿפון  ַארױסגענומען  אונדז 

ַארַײנגעשטעלט אין ַא קָאסמָאּפָאליטישער. דער ֿפַאקט ַאז ַא 

סך ֿפון די ּפליטים זענען געװען מיטהעלֿפערס צו די דַײטשן, 

הָאט  ַאנטלָאֿפן,  זײ  זענען  דערֿפַאר  און  לענדער,  זײערע  אין 

געשַאֿפן ַא סך שלעכטע בַאגעגענישן צװישן זײ און די יִידן. 

געמוזט  זיך  הָאט  ּפָאליצײ  די  װָאס  צַײטן  געװען  זענען  עס 

קײן  געֿפָארן  מיר  זענען  מַאנַאטן  ּפָאר  ַא  נָאך  ַארַײנגעמישן. 

נַאּפָאלי און דָארט זענען מיר ַארױף אױף דער ּפױלישער שיף 

"סָאביעסקי". דָאס איז ניט געװען קײן לוקסוס־שיף. ַאנשטָאט 

צימערן הָאט מען אונדז ַארַײנגעשטעלט אין דעם אונטערדעק 

,װּו עס זענען געשטַאנען רײען ֿפון צװײ שטָאק־בעטן. חוץ ֿפון 

שלָאֿפן הָאב איך ֿפַארברַאכט די מערסטע צַײט אױֿפן דעק. 

די אירָאניע איז געװען, ַאז מיר ֿפָארן צו דער נַײער װעלט און 

ֿפון  טעם  ערשטער  מַײן  בַאדינען.  אונדז  דַארֿפן  ּפָאליַאקן  די 

ַאמעריקע איז, ֿפַארשטײט זיך, געװען קָאקַא־קָאלַא. אײן גלָאז 

ַא טָאג.
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ברוך־הבא קײן קַאנַאדע, נעם ַא ּפַאקעט סיגַארעטן

מיר זענען געקומען קײן הַאליֿפַאקס, ַארָאּפגעגַאנגען ֿפון דער 

שיף אין ַא גרױסן זַאל און דָארטן הָאבן מיר זיך אינדענטיֿפיצירט, 

געלָאזט װיסן װּוהין מיר דַארֿפן ֿפָארן און װידער צוגעשּפילקעט 

װער  װיסן  געלָאזט  הָאבן  װָאס  קלײדער  די  אױף  צעטעלעך 

מיר זענען. איך בין ַארומגעגַאנגען צו בַאטרַאכטן דעם זַאל. 

אײנעם  דורכגעגַאנגען  בין  איך  װען  אױסגעֿפונען  הָאב  איך 

ֿפון די טױערן, אז דָארטן איז געשטַאנען ַא ֿפרױ ווָאס מיט ַא 

גרױסן שמײכל הָאט ָאנגעזָאגט "ברוך־הבא קײן קַאנַאדע, נעם 

ַא ּפַאקעט סיגַארעטן". איך בין דורכגעגַאנגען ֿפינף מָאל און 

בַאקומען ֿפינף ּפַאקעטן. 

די רַײזע, אױף דער בַאן צו מָאנטרעַאל איז געװען אױסער־

געװײנלעך שײן. די שײנקײט ֿפון דער לַאנדשַאֿפט הָאט געמַאכט 

ַא גרױסן רושם אױף מיר. די אײנציקע זַאך װָאס הָאט געשטערט 

איז געװען די ריזיקע רעקלַאמעס װָאס הָאבן ֿפַארשטעלט ַא 

טייל ֿפון דער לַאנדשַאֿפט. ַא מײדל איז צוגעקומען צו אונדז 

און געװיזן װי ַאזױ מען קערט איבער די שטולן אויף וועלכע 

מיר זענען געזעסן, זיי צו ֿפַארווַאנדלען אין בעטן. "ַאמעריקע 

גנֿב" הָאבן מיר רעַאגירט. סעּפטעמבער 19, 1948 זענען מיר 

ָאנגעקומען צו דער בַאן־סטַאנציע אין מָאנטרעַאל. דָארט הָאט 

אונדז געטרָאֿפן מַײן מַאמעס קוזין. ַאלץ װָאס מיר הָאבן אין 

איינעם ֿפַארמָאגט איז ַארַײן אין אױטָא. ניט װַײל דער אױטָא איז 

געװען ַאזױ גרױס, נָאר װַײל מיר הָאבן ֿפַארמָאגט זײער װײניק. 

דָאס איז געװען דָאס צװײטע מָאל װָאס איך בין געֿפָארן אין 

ַאן אױטָאמָאביל. ֿפָארנדיק הָאב איך בַאמערקט צװײ זַאכן: ַא 
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ריזיקע רעקלַאמע ֿפון ַא ֿפערד און די צװײטע איז דער גרױסער 

געהַאט  הָאבן  מיר  װָאס  הײם  ערשטע  די  בַארג.  אױֿפן  צלם 

איז געװען אין ַא הױז ֿפון צװי ברידער. זײ הָאבן געהַאט צװײ 

שלָאֿפצימערן און מיר ֿפיר הָאבן געהַאט דעם סַאלָאן.

צום סוף ֿפון דעם חודש, נָאך אײדער די עלטערן הָאבן 

קורץ  מַײן  אין  מָאל  דריטע  דָאס  איך  בין  ַארבעט,  געֿפונען 

דער  מיט  בילדונג.  מַײן  װעגן  עקזַאמינס  דורכגעגַאנגען  לעבן 

הילף ֿפון דעם "דזשױנט" װָאס הָאט בַאצָאלט דערװַײל ֿפַאר 

מַײן לערנען, הָאט מען מיר אַײנגעשריבן אין דער שולע ֿפון 

ּתלמוד־ּתורה. די שולע הָאט געהַאט ַא ּפרָאבלעם מיט מיר: 

איך הָאב געקענט רעדן העברעִיש, יִידיש, אוקרַאִיניש, רוסיש, 

ּפױליש און ַאֿפילו ַא ביסל איטַאליעניש אויך, ָאבער אויסער 

דעם לַאטַײנישן ַאלֿפַאבעט, מַײנע ענגלישע װערטער הָאב איך 

געקענט אױף די ֿפינגער ֿפון אײן הַאנט. איצט, ֿפרַאנצײזיש איז 

ֿפַאר מיר געװען גלַײך צו גריכיש. איך בין געװען ּכמעט אין 

געָאגרַאֿפיע  די  גוט  געקענט  און  לענדער  אײרָאּפעישע  ַאלע 

קַאנַאדע  ַאז  געװּוסט,  ניט  הָאב  איך  ָאבער  ארץ־יׂשראל.  ֿפון 

ווָאס  ֿפַארשטַאנען  שױן  הָאב  איך  ּפרַאװינצן.  צען  ֿפַארמָאגט 

איז ּפָאליטיק, געװּוסט דעם אונטערשײד צװישן קַאּפיטַאליזם, 

סָאציַאליזם און קָאמוניזם, ָאבער איך הָאב ניט געװּוסט, ַאז 

דער קעניג ֿפון ענגלַאנד איז אױך דער קעניג ֿפון קַאנַאדע. איך 

הָאב זיך געקענט ַאן עצה געבן מיט מַאטעמַאטיק, ָאבער איך 

הָאב ניט געקענט לײענען די ֿפרַאגעס. 

אין קַאנַאדע בין איך שױן ניט געװען קײן ּפליט. איצט איז 

מַײן סטַאטוס געענדערט געװָארן צו ַא "גרינער" און אין שולע 

הָאט מען מיר שּפַאסנדיק גערוֿפן "מַאקי". עס איז געװען עּפעס 

ֿפון "יענע", ַא  איך בין  ַאז  געװיזן  הָאט  מיר װָאס  אין  ֿפיזיש 
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גרינער: איך הָאב געטרָאגן דעם ריח ֿפון דער ַאלטער הײם, 

טרױעריקײט אין די אױגן און דעם געֿפיל ֿפון ֿפרעמדקײט און 

אומבַאקװעמלעכקײט. איך בין געװען ַאנדערש, ָאבער מיט ַא 

שטַארקן ווילן צו זַײן װי ַאלעמען. דָאס איז געװען ַא װעלט 

װָאס איך הָאב ֿפרִיער ניט געװָאלט זַײן ַא טייל ֿפון איר, ָאבער 

איצט הָאב איך געװָאלט זַײן װי זײ, ווי די ָארטיקע. אין מַײן 

הַארץ הָאב איך געהַאט אין זינען מַײן לַאנד, יׂשראל, ָאבער 

ּכדי צו זַײן װי ַאלע הָאב איך געדַארֿפט אױסמעקן די שלעכטע 

געשעענישן ֿפונעם חורבן װעלכע הָאבן ָאנגעֿפילט מַײן לעבן. 

צו  ָאנגעהױבן  איך  הָאב  שּפעטער  יָאר  ֿפערציק  און  ֿפינף 

שרַײבן, װָאס איך הָאב "ניט געהַאט קײן ּכוח צו ֿפַארגעסן", 

ַאלס ַא צװאה צו ַאלע מַײנע טַײערע. 
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משּפחה בליט, 1948, אינעם די־ּפי־לַאגער, עסטרַײך
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דער מחבר און זַײן "אוצר"



280

לײזער בליט

אינהַאלט

דָאס איז װָאס איך געדענק   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .7

ברוכים־הבָאים צו קַארטילעס   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .9

18  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . ַא שטערן איז געבױרן

21 חנוּכה   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 

23 ּפסח .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 

29 דער ּתנ״ך ַאלס ַא מקור ֿפון אינסּפירַאציע .   .   .   .   .   .   .   .   . 

31 מסורת, מסורת .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 

32 די הנָאות און שּפילצַײט ֿפון די ּפױערים  .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 

34 ּפױלן װערט ֿפַארשװּונדן .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 

35 ַא װילדער שד קומט צו קַארטילעס.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 

38 די רוסן ֿפַארטרעטן די ּפָאלַאקן .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 

41 דער ֿפַאל ֿפון דעם צלם אין דעם קנַאֿפל   .   .   .   .   .   .   .   .   . 

43 די ערשטע טריט ֿפון מַײן דערקענען די װעלט.   .   .   .   .   .   .   . 

46 בײזע װינטן בלָאזן ֿפון ברעסט־ליטָאװסק.   .   .   .   .   .   .   .   .   . 
ָאנֿפַאל ֿפון די נַאציס און דער טערָאר 

47 ֿפון ֿפַארֿפלוכטן ״צַאר״ קָאליַא   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 

56 קָאליעס טרױמען גײען אין דער ערד .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 

63 חנן דער נוקם.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 

66  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . גָאט העלֿפט די װָאס העלֿפן זיך ַאלײן

70  .   .   . קײן שום סּכנה װעט מיר ניט ָאּפהַאלטן צו זען מַײן ברודער



281

ניטָא קײן ּכוח צו ֿפַארגעסן

73 דער סוף ֿפון דער יִידישער קהילה אין רַאטנָא   .   .   .   .   .   .   . 

77  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . רחלס מעׂשה

83 איך טרעף מַײן ברודער .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 

88 װי ַאזױ קומט מען צו צו קַארטילעס?  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 

94 שבת און די סובָאטניקעס .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 

מַײן טַאטע לעבט ָאבער ער איז קרַאנק .   .   .   .   .   .   .   .   .   100

טערָאר ֿפון מענטשן און חיות.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   108

מַײן טַאטנס זּכרון קומט צוריק   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   116

מַײן אױֿפשטַאנד קעגן גָאט.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   120

ניט קײן אַײנגעלַאדענע שוּתֿפים אין בעט   .   .   .   .   .   .   .   .   135

ַא זַײל ֿפון ֿפַײער װעט אַײך ֿפירן  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   140

הַאלדזן ֿפרַײנדלעך.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   147

ברכות צום נַײעם קָאמַאנדיר .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   155

אויף דעם בעסטן אוֿפן  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   158

אױֿפן װעג קײן מַאקרָאן  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   160

בױ דַײן הױז אין װַאלד .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   164

ַאזױ לעבט מען אין װַאלד   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   177

װינטערלַאנד איז קײן הנאה ניט  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   180

אונדזער קָאמוניקיר־מעטָאד .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   183

די קונסט ֿפון בעטן נדֿבות .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   184

ַא ֿפערד־קָאלדרע – ַא טרײסט אין װינטער .   .   .   .   .   .   .   .   186

דָאס לעבן איז װערט ַא ֿפלַאש ברָאנֿפן  .   .   .   .   .   .   .   .   .   187



282

לײזער בליט

188   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . ָאדם און זַײן װַײב ֿפַארלָאזן אונדז

מַײן ברודער איז ֿפַארלָארן געגַאנגען .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   194

די מעלה ֿפון ּפריװַאטער אונטערנעמונג.   .   .   .   .   .   .   .   .   196

202 . .  .   .  . בלַײבן לעבן ַא דַאנק יִידישקײט און מענטשלעכקײט. 

204   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . בײמער לטוֿבת אונדזער רעטונג

דער װינטער קומט װידער .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   207

עס איז שװער צו זַײן ֿפרַײ   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   210

צוריק קײן רַאטנָא  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   214

איך און מַײן ברודער שַאֿפן אײגענע ַאװַאנטורעס   .   .   .   .   .   216

דער מַאמעס ּכוח  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   220

223   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . דער ֿפַארמעסט מיטן רעַאלן לעבן

דער ָאנהײב ֿפון ַא נַײער ָאדיסײע.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   227

דָאס װַארטן אין ּפליטים־לַאגער בינדערמיכל.   .   .   .   .   .   .   247

ַא קורצע מוזיקַאלישע קַאריערע.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   250

257   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . צװײ יִידן און דרַײ ּפַארטײען

איך בין ֿפרַײ  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   267

די גאולה אונטערװעגנס, ָאבער װּוהין?  .   .   .   .   .   .   .   .   .   270

ברוך־הבא קײן קַאנַאדע, נעם ַא ּפַאקעט סיגַארעטן   .   .   .   .   275

 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Right
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e007300200070006f0075007200200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020005500740069006c006900730065007a0020004100630072006f0062006100740020006f00750020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e00200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002c00200070006f007500720020006c006500730020006f00750076007200690072002e0020004c00270069006e0063006f00720070006f0072006100740069006f006e002000640065007300200070006f006c0069006300650073002000650073007400200072006500710075006900730065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e00650020007100750061006c00690074006100740069007600200068006f006300680077006500720074006900670065002000410075007300670061006200650020006600fc0072002000640069006500200044007200750063006b0076006f0072007300740075006600650020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e00200042006500690020006400690065007300650072002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670020006900730074002000650069006e00650020005300630068007200690066007400650069006e00620065007400740075006e00670020006500720066006f0072006400650072006c006900630068002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e00200045007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200072006500710075006500720065006d00200069006e0063006f00720070006f0072006100e700e3006f00200064006500200066006f006e00740065002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e0067002000740069006c0020007000720065002d00700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e0067002000690020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e00200044006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e0067006500720020006b007200e600760065007200200069006e0074006500670072006500720069006e006700200061006600200073006b007200690066007400740079007000650072002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f00670065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000610066006400720075006b006b0065006e0020006d0065007400200068006f006700650020006b00770061006c0069007400650069007400200069006e002000650065006e002000700072006500700072006500730073002d006f006d0067006500760069006e0067002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e002000420069006a002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670020006d006f006500740065006e00200066006f006e007400730020007a0069006a006e00200069006e006700650073006c006f00740065006e002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200071007500650020007000650072006d006900740061006e0020006f006200740065006e0065007200200063006f007000690061007300200064006500200070007200650069006d0070007200650073006900f3006e0020006400650020006d00610079006f0072002000630061006c0069006400610064002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e0020004500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007200650071007500690065007200650020006c006100200069006e0063007200750073007400610063006900f3006e0020006400650020006600750065006e007400650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e0020004e00e4006d00e4002000610073006500740075006b0073006500740020006500640065006c006c00790074007400e4007600e4007400200066006f006e0074007400690065006e002000750070006f00740075007300740061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007000720065007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e002000510075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e006900200072006900630068006900650064006f006e006f0020006c002700750073006f00200064006900200066006f006e007400200069006e0063006f00720070006f0072006100740069002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006800f800790020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c00690074006500740020006600f800720020007400720079006b006b002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e00200044006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e00650020006b0072006500760065007200200073006b00720069006600740069006e006e00620079006700670069006e0067002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006600f60072002000700072006500700072006500730073007500740073006b0072006900660074006500720020006100760020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e00200044006500730073006100200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e0067006100720020006b007200e400760065007200200069006e006b006c00750064006500720069006e00670020006100760020007400650063006b0065006e0073006e006900740074002e>
    /ENU <FEFF005500730065002000740068006500730065002000730065007400740069006e0067007300200074006f0020006300720065006100740065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e0074007300200077006900740068002000680069006700680065007200200069006d0061006700650020007200650073006f006c007500740069006f006e00200066006f0072002000680069006700680020007100750061006c0069007400790020007000720065002d007000720065007300730020007000720069006e00740069006e0067002e0020005400680065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e00740073002000630061006e0020006200650020006f00700065006e00650064002000770069007400680020004100630072006f00620061007400200061006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200061006e00640020006c0061007400650072002e002000540068006500730065002000730065007400740069006e006700730020007200650071007500690072006500200066006f006e007400200065006d00620065006400640069006e0067002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


