זאמלבוך אױשװיץ
דאס ַ
ָ

,יעמאלט ַא פּליט אין
ָ
סאניק ,פּױלן
זומער  1945האָ ט אַ בֿרהם לעװיטע פֿון ברעזעװ ,לעבן ָ
מאריס
דאקומענט דעם טשעפּלין ָ
שטוטגאַ רט ,דײַ טשלאַ נד ,איבערגעגעבן דעם װײַ טערדיקן ָ
מאקס
דעמבאָ װיץ .דורך דער פֿאַ רמיטלונג פֿון די פּראָ פֿעסאָ רן ַאבֿרהם יהושע העשל און ַ
מאנוסקריפּט
אַ רצט פֿון דעם ייִדישן טעאָ לאָ גישן סעמינאַ ר אין ניו-יאָ רק איז דער ַ
איבערגעגעבן געװאָ רן דעם ייִװאָ ,און מיר דרוקן אים דאָ ָאן שינויים ַאפֿילו אין אױסלײג ,בלױז ַא
רבאמערקונג זײַ נען
ַ
פֿא
און אָ ,פּ און פֿ אאַ ז''װ פֿירן מיר דורך סיסטעמאַ טיש ;מערניט אין דער ָ
'.געמאַ כט געװאָ רן אַ פּאָ ר קלײנע סטיליסטישע תּיקונים  –.רעד
פֿארניכטונגס־
אין אָ נפֿאַ נג יאַ נואַ ר ה"י ,קורץ פֿאַ ר דער ליקװידאַ ציע פֿון דעם טרױעריקן ַ
לאגער אױשװיץ
,אשפּיצין[ ַ
האָ בן עטלעכע ערנצטערע ייִנגלעך דאָ רט ָ Oświęcim],
זאלן זיך געפֿינען לידער
,פּראָ יעקטירט צו שאַ פֿן אַ מין זאַ מלבוך א''נ "אױשװיץ "װוּ עס ָ
שילדערונגען און אײַ נדרוקן פֿון דעם געזעענעם און איבערגעלעבטן .די העפֿטן ,אין עטלעכע
פֿארשײדענע ערטער ,אױף די
עקזעמפּלאַ רן ,האָ ט מען געזאָ לט באַ גראָ בן אין פֿלעשער אין ַ
ליאקן ,מיט
פּא ַ
אַ רבעטספּלעצער אױסערן לאַ גער ,דאָ ס אָ נגעטרױען עטלעכע ָאנשטענדיקע ָ
זאלן
באפֿרײַ ט װערן ָ
װעלכע מען האָ ט צוזאַ מען געאַ רבעט און זײ בעטן ,אַ ז װען די קבֿרים װעלן ַ
.זײ עס אַ רױסנעמען פֿון דער ערד און עס איבערגעבן אין ייִדישע הענט
,אז
די ייִנגלעך ,פּונקט װי אַ לע װאָ ס האָ בן זיך געפֿונען אין אױשװיץ ,זײַ נען געװען איבערצײַ גט ַ
געזאלט זײַ ן ַא
ָ
האט
זאמלבוך ָ
געפּלאנטע ַ
ַ
דאס
זײ װעלן פֿון דאָ רט מער נישט אַ רױסקומען און ָ
פֿארביטערטקײט און ַא מין
פּרוּװ אָ פּצושפּיגלען זײערע לײַ דן ,אַ ן אױסדרוק פֿון זײער ַ
היתנצלות פֿאַ ר זײער לעבן װאָ ס האָ ט זײ אױסגעװיזן אַ זױ שרעקלעך אומװירדיק אין ָאנבליק
,נאך אײדער
צי־באנדיטן ָ
ַ
נא
פֿון די שױדערלעכע און בלוט־פֿאַ רגליװערנדיקע רציחות פֿון די ַ
.מען איז אין לאַ גער געקומען
עס זײַ נען שױן געװען אױפֿגעשריבן עטלעכע געלונגענע העברעישע שירים ,פֿון ַאן אונגערישן
.העברעישן משורר ,אַ התנצלות אין ''אַ בריװ צו מײַ ן ברודער אין ַארץ־ישׂראל "און ַאנדערע
לאגער צוליב
װאכן שפּעטער איז דער ַ
דאָ ס ַאלץ איז נישט צו שטאַ נד געקומען ,װײַ ל מיט צװײ ָ
געװארן
ָ
.דער דערנענטערונג פֿון דער רוסישער אַ רמײ ,עװאַ קויִרט
דא װײַ טער
װאס קומט ָ
דאס ָ
דאָ ס געשריבענע איז געבליבן בײַ די װאָ ס האָ בן עס געשריבן ,און ָ
.האָ ט געזאָ לט זײַ ן די הקדמה צו דעם זאַ מלבוך
,װאס איז
דאקומענט ָ
טראכט אים װי ַא ָ
ַ
איך ענדער אין דעם טעקסט גאָ רנישט ,װײַ ל איך באַ
טױטלאגער
ַ
געשריבן געװאָ רן װעגן אױשװיץ אין אױשװיץ גופֿא ,עס איז געקוקט אױף דעם
דורך די לאַ גער־ברילן ,ער איז אױך אַ ן אױסדרוק פֿון די געפֿילן פֿון ַא סך חבֿרים און
האבן ַא געװיסן װערט
.מיטלײַ דנדיקע ,און איך מײן ,אַ ז װי אַ זעלכער דאַ רף ער אױך ָ
.רואַ ן ,פֿראַ נקרײַ ך ,דעם 14טן יוני 1945
זאמלבוך "אױשװיץ
"אײַ נלײַ טונג צו דעם פּראָ יעקטירטן ַ

גיפֿארן און זײערע שיפֿן
ָ
רד־פּאל
ָ
נא
כ'האָ ב אַ מאָ ל געלײענט ,װעגן מענטשן ,װאָ ס זענין אַ פֿן ָ
זענין צװישן די אײַ ז־קריִעס שטעקן געבליבן ,זײערע ס.אָ .ס רופֿן זענין גיבליבן ָאן ענפֿער .די
שפּײַ ז האָ ט זיך זײ גיענדיקט ,דער פֿראָ סט האָ ט זײ אין זײַ ן קלעם גינומין ,און ָאפּגיריסענע פֿון
האבן די
.דאך ָ
גיװארט ַאפֿן טױט ָ
ַ
דער װעלט ,דערפֿרױרינע און פֿאַ רהונגערטע האָ בן זײ
האבן װײַ טער
רשטארטע פֿינגער .זײ ָ
ַ
מענטשן נישט אַ רױסגילאָ זט די בלײַ שטיפֿט פֿון די פֿאַ
.נאָ טירט אין זײערע טאָ ג־ביכער ,פֿאַ ר זײערע אױגן האָ ט די אײביקײט גישװעבט
באדינגונגען ,װעלכע
טראגישע ַ
ַ
װי גירירט בינך דאַ ן גיװען דערפֿון דאָ ס מענטשן אין אַ זעלכע
לאפּיס ַאף זײ
האט שױן זײַ נע ַ
דאָ ס לעבן האָ ט אַ זױ אָ נרחמנותדיק פֿאַ רשטױסן ,דער טױט ָ
אַ רױפֿגילײגט ,און די מענטשן האָ בן זיך דאָ ך אַ זױ דערהױבן איבערן אײגינים גורל און זײער
.פֿליכט פֿאַ ר דער אײביקײט פֿאָ רטגיזעצט
ז־קאלטער גלײַ כגילטיקײט פֿון די
ַ
מיר אַ לע ,װעלכע שטאַ רבן דאָ אין דער פּאָ לאַ רדיקער אײַ
פֿאר דער
עטװאס ַ
ָ
באדערפֿיניש
פֿעלקער ,פֿאַ רגעסינע פֿון װעלט און לעבן ,האָ בן דאָ ך אַ ַ
אײביקײט צו לאָ זן ,אױב נישט קײן פֿאָ לקאָ מע דאָ קומענטן ,איז מינדעסטנס ברעקעלעך
,גיטראכט און גירעט .אף די
ַ
דערפֿון ,װי אַ זױ מיר די לעבידיקע מתים האָ בן גידענקט און גיפֿילט
קבֿרים װאו מיר ליגן לעבידיק־פֿאַ רשיטע ,טאַ נצט די װעלט ַא שדים־טאַ נץ און מע פֿאַ רטופּיט
מיט די פֿיס אונדזערע קרעכצן און הילפֿס־רופֿן ,װען מיר װעלן שױן זײַ ן דערשטיקט ,װעט מין
נאר אונדזער ַאף שבֿעה ימים
זיך נעמין אונדז אױסגראָ בן ;מיר װעלן שױן דעמלט נישט זײַ ן ָ
פֿאר זײַ ן חובֿ
האלטן ַ
צושפּרײט ַאש ,דאַ ן װעט יעדער קולטורעלער און אָ נשטענדיקער מענטש ַ
עקראנען און בימהן זיך
ַ
אונדז צו באַ דױערן און מספּיד זײַ ן .װען אונדזערע שאָ טנס װעלן ַאף די
באַ װײַ זן װעלן באַ רימהערציקע דאַ מין װישן מיט די פּאַ רפֿורמירטע טיכלעך די אױגן און אונדז
.באקלאָ גן׃ אַ ך ,אומגליקליכע
ַ
האט
מיר װײסן׃ מיר װעלן לעבידיק פֿון דאַ נין נישט ַארױס .אַ ף דעם טױער פֿון ָאט דעם גיהנום ָ
װאס קומט
האפֿנונג ,איר ַאלע ָ
דער טײַ װל אײגנהענטיק אױפֿגישריבן׃ "װאַ רפֿט אַ װעק די ָ
פֿאר די
דאס זײַ ן דער "שמע ישראל "אונדזערער ַ
אַ הער אַ רײַ ן ".מיר װילן זיך מתװדה [זײַ ן ],זאָ ל ָ
װאס איז נישט גיװען
קומינדע דורות .דאָ ס זאָ ל זײַ ן די װידױ פֿון אַ טראַ גישן דור ,פֿון ַא דור ָ
אונטערגיבראכן אונטער
ָ
האבן זיך
ראכיטישע פֿיס ָ
דערװאַ קסן צו זײַ ן אױפֿגאַ בע ,װאָ ס זײַ נע ַ
האט ַאף זײַ נע פּלײצעס ַארױפֿגעלײגט
.דער שװערער לאַ סט פֿון מאַ רטירערטום װאָ ס די צײַ ט ָ
זאמלין טרוקינע
און דעריבער׃ עס האַ נדלט זיך אונדז דאָ נישט אין פֿאַ קטן און ציפֿערן ,אין ַ
דאָ קומענטן – דאָ ס װעט מען אָ ן אונדז טון .מען װעט אָ ן אונדזער מיטהילף אױך קענין
,דאס
געשטארבן ָ
ָ
צוזאַ מענשטעלן די געשיכטע פֿון אױשװיטץ .װי אַ זױ מע איז אין אױשװיטץ
שאפֿן אױך ַא בילד ,װי
דא ַ
װעלן בילדער ,עדות און דאָ קומענטן אױך דערצײלן .מיר װילן ָאבער ָ
רמאלער
ַ
נא
אַ זױ מע האָ ט אין אױשװיטץ "גילעבט ".װי אַ זױ עס האָ ט אױסגעזעען ַא ָ
פּלאנטער פֿון לעבן און טױט
ָ
,דורכשניטליכער אַ רביטס־טאָ ג אין לאַ גער .אַ טאָ ג ,װאָ ס איז ַא
,װאס אײן מינוט װײסט
טאג ָ
.א ָ
פֿון שרעק און האָ פֿנונג ,פֿון רעזיגנאַ ציע און לעבענס־װילן ַ
קילאף
ַ
האקט ָאפּ מיטן
נישט װאָ ס די נעכסטע ברענגט מיט זיך .װי מע גראָ בט און מע ַ
סאפּנדיק ַאף
לאדנט זײ ַ
יארן און מע ָ
שטיקער פֿונים אײגינים לעבן ,בלוטיקע שטיקער ,ייִנגע ָ
יאמערליך ,גײט ַאזױ ביטער
דער לאָ רע [משׂא־אױטאָ ]פֿון דער צײַ ט ,װעלכע סקריפּיט ַאזױ ָ
רנאכט קיפּט [קערט מען
פֿא ַ
שװער אַ ף די אײַ זער[נ]ע רעלסן פֿון די לאַ גער־באַ דינגונגין .און ַ
דאס
.אך װער װעט ָ
איבער ]מען די לאָ רע אַ טױט־פֿאַ רמאַ טערטער אין טיפֿן ָאפּגרונט ַ
,א מיט
שאטן ַ
טאג צוזאַ מין מיט זײַ ן שװאַ רצן ָ
אַ רױסנעמען פֿונים תּהום ,אַ זאַ פֿאַ רבלוטיקטן ָ
נאכט ,און עס דער װעלט װײַ זן
?אַ נגסטן באַ גאָ סינע ַ

.װאס װעלן זײ דערצײלן װעגן
יאָ ,עס װעלן מענטשן אַ רױס פֿון דאַ נין לעבידיקע׃ נישט־ייִדן ָ
רמאלער צײַ ט
ַ
נא
האבן זײ אין ָ
אונדזער לעבן ?װאָ ס װײסן זײ װעגן אונדזערע לײדן ?װאָ ס ָ
פֿאלק פֿון ראָ טשילדס .זײ װעלן
גיװאוסט װעגן ייִדישער נױט ?זײ האָ בן גיװאוסט ,אַ ז מיר זענין ַא ָ
אױך יעצט פֿלײַ סיק צוזאַ מינקלױבן די מאַ רגאַ רין־פּאַ פּירן און װאורשט־בלעזלעך און װײַ זן׃ ייִדן
גראבלין אין מיסט־
ַ
האָ בן זיך נישט־קשה געהאַ ט אין לאַ גער .עס װעט זײ נישט גלוסטן צו
,װאס
אױסגילאשינע אױגן ָ
ָ
קאַ סטן פֿון זכּרון און אַ רױסרופֿן דאָ רט די שאָ טנס די בלײכע ,מיט די
בלאקן און מיט די לעפֿל אין
ָ
האָ בן זיך תּמיד־איבערגעשראָ קינע אַ זױ שטיל גישאַ רט בײַ די
מאל מיט שטעקנס
בלאָ ע פֿינגער גיקראַ צט די פֿעסלעך פֿון זופּ .גיגראַ בלט ,צען ָ
אַ װעקגיטריבענע ,אין די מיסט־קאַ סטנס ,זוכנדיק פֿאַ רשימלטע ברױט־ברעקלעך .די
האבנדיק די
אױסגיגאנגין נישט ָ
ַ
אומגליקליכע ,װאָ ס האָ בן װי די ליכטלעך גיצאַ נקט און
זאט־עסן .די
אײנמאל זיך ַ
ָ
מעגליכקײט צו פֿאַ רװירקליכן זײער אײנציקן טרױם פֿון כאָ טש
"טױזנטער ,אַ ף לאַ גער־לשון אַ זױ גירונפֿינע "מאָ זל־מענער "לגבי װעלכע יעדער "כּלל־טוער
און לאַ גער־פֿונקציאָ נאַ ר האָ ט גיהאַ לטן פֿאַ ר זײַ ן חובֿ מקײם צו זײַ ן די אױשװיטצער מצװה פֿון
שװאכע און"
ַ
עזובֿ־תּעזובֿ ''– מע האָ ט זײ געהאָ לפֿן – שטאַ רבן .דאָ ס זענין זײ ,די
שװאכע פּלײצעס
ַ
אונבאַ האָ לפֿינע ,די טױזנטער אונבאַ קאַ נטע ,װעלכע האָ בן ַאף זײערע
גאנצע – װײַ ל אױך
לאגער .די ַ
גיטראָ גן דעם גאַ נצן עלנט ,די גאַ נצע אכזריות און גרױל פֿונים ַ
לאנג ,ביז זײ זענין
דעם טײל פֿון די פּריװיליגירטע מוזן די שלעפּן ,און זײ האָ בן גישלעפּט ַאזױ ַ
.גיפֿאַ לן און אַ פּאָ ר גיפּוצטע "קאַ פּאָ "-שטיװאַ לעך האָ בן ,װי דיא װערם ,זײ ַאף טױט צוטרעטן
מאכן שטימונג און ַארױסרופֿן
װעגן דעם װעלן זײ נישט דערצײלן ,דען צו װאָ ס קאַ ליע ַ
גישפּענסטער ?בפֿרט ס'אײגענע גיװיסן איז אױך נישט איבריק רײן ...בעסער רעדן װעגן די
גאנצן ים פֿון עלנט און אומגליק
,עטליכע זאַ טע ,װעלכע מע האָ ט גיכער גיקענט .אין דעם ַ
נאך דער
,װאס זענין גיבליבן ָ
זעען זײ נאָ ר די פּאָ ר פֿון אױװן־שװאומינדע אײל־טראָ פּנס ָ
,אז מיר עסן
,זאגן זײ ַ
װײטאג ָ
ָ
,פֿאר
ַ
ציהאַ קטער שיף .יאָ ,זײ ,װען מיר בײַ סן אונדזער אײגן לײַ ב
,דאס מיר װעלן
פֿלײש צו דער זעט ,און װען מע קעפּט אונדזערע עלטער זענין זײ אונדז מקנא ָ
.די מלבושים קענין פֿאַ רקױפֿן
שאפֿן
דאס ַאף ָאפּשרײַ בן און ַ
מיר מוזן אַ לײן דערצײלן װעגן זיך .מיר גיבן זיך אָ פּ אַ חשבון ָ
טראגעדיע פֿעלט אונדז
ַ
אַ זעלכעס ,װאָ ס זאָ ל אָ פּשפּיגלין און געבן אַ ן'אױסדרוק אונדזער
װאג־
ליטערארישער ָ
ַ
כּוחות .אָ בער – דאָ ס גישריבינע דאַ רף בכלל נישט גיװאױגן װערן ַאף דער
דארף גינומין װערן אין
שאַ ל .דאָ ס מוז באַ טראַ כט װערן װי אַ דאָ קומענט און אַ לס ַאזעלכעס ַ
באריקזיכטיקן צײַ ט און
,נאר מען מוז ַ
אַ כט ,נישט דער קינצטלערישער װערט פֿון דער זאַ ך ָ
.נאר פֿונים ַארטיסט ַאף דער
פֿאט ָ
אָ רט .און צײַ ט איז׃ קורץ פֿאַ רן טױט און אָ רט׃ אַ פֿן עשאַ ָ
.סצענע פֿאַ רלאַ נגט מין ,ער זאָ ל שרײַ ען װײנין און קרעכצן לױט ַאלע כּללים פֿון דער קונסט
װײַ ל אים טוט נישט װײ ,סוף כּל סוף װעט דאָ ך קײנער נישט פּרואװן צו קריטיקירן דעם
.באַ טרעפֿנדן קרבן ,דאָ ס ער קרעכצט צו הױך ,אָ דער װײנט צו שטיל
שטאמלער .מיר װעלן דערצײלן
ַ
און צו זאָ גן האָ בן מיר װאָ ס ,הגם מיר זענין ליטעראַ ריש גינומין
,װי מיר קענין ,אַ ף אונדזער שפּראַ ך .אױך גאַ נץ־שטומע ,װען עס טוט זײ װײ קענין נישט שװײַ גן
באנטשעס .די
נאר די ָ
,דאס טוען ָ
זײ רעדן דאַ ן ,נאָ ר אַ ף זײער שפּראַ ך׃ שטום־לשון .שװײַ גן ָ
דארט
.נאר ערשט ָ
גיהאט ָ
ַ
זאגן
מאַ כן אַ גיהײמניספֿולע מינע ,װי זײ װאָ לטן מי יודע װאָ ס צו ָ
זאגן זײ אױס דעם סוד פֿון זײער
אױפֿן עולם־אמת ,װאו פּאָ זע און אָ נשטעל גילט נישט מער ָ
!לעבן – אַ בולקע מיט פּוטער
*

נארביט פֿון דורות .יהודה
דער שפּיל איז שױן צו ענדע .עס איז אָ פּגיטאָ ן אַ גיגאַ נטישע ַארביט ַא ַ
גלאװניעס
ָ
פֿארלעשט שױן די
.איז אָ פּגיװישט געװאָ רן פֿון דער אױבערפֿלאַ ך פֿון דער ערד .מע ַ
פּא ,דער מוסטער בױ פֿונים
אײרא ַ
ָ
מע צונעמט די קױמינס ,די קולטור־מאָ נומענטן פֿונים נײַ עם
מאכן ַא ברכה "על כּסוי דם
",נײַ ־גאָ טישן סטיל .מע װאַ שט זיך שױן אָ פּ די הענט און מע גײט ַ
טאריומס
קרעמא ָ
ַ
.מילא מיט ַאש איז דאָ ך אַ קנאַ פּע דאגה בײַ אַ זעלכע פֿינף ליכטיקע
און די שחיטה איז גיװען אַ הומאַ ניטאַ רע׃
גאנען .די פֿענצטערלעך
װא ָ
אַ פּרעכטיקער זומער־טאָ ג .עס פֿאָ רט אַ צוג "אױסגיזידלטע ".פֿי ַ
װאפֿנונג .דורכן
בא ָ
לדאט אין פֿולער ַ
סא ַ
ָ
מיט שטעכל־דראָ ט פֿאַ רקלאַ פּט .אַ ף יעדן טרעפּל אַ
,קלארע תּמימותדיקע
ָ
פֿאַ רקראַ טיװיטן פֿענצטערל קוקט אַ רױס אַ קינד .אַ ליכטיק פּנימל
אױגן ,דער בליק אַ זױ נײַ געריק און דרײסט .עס אַ נט קײן שלעכטס ,עס זעט׃ ַא גרױס ,ברײט־
פּארן ...װעלדער און
,פֿארביקע – ָ
ַ
צועפֿנט קאָ לירט בילדער־בוך׃ פֿעלדער און לאָ נקעס
...פֿארבן
ַ
פֿארשװאונדן
לב־ראד און ַ
ָ
הא
ַ
סעדער ,הײַ זער און בױמער ,רוקן זיך ,קרײַ זן אַ רום אין אַ
פֿארלױרן
באלד גײט עס ַ
גיסן זיך צוזאַ מין אין אײן שטיק ,און דאָ ס שטיק דרײט זיך ַא װײַ לע ,און ַ
,באװעגן זיך ,גײען און
ַ
פֿאַ רן אױג ...מענטשן און פֿערד ,קלײנטשיקע װי לעבידיקע שפּילצײַ ג
דאס
פֿארט ָ
פֿארט אױך  –...װאו ָ
שטײען דאָ ך אַ ף אײן פּונקט ,נאָ ר דער פּונקט זעלבסט ָ
???...אַ לעס
שװארצער טײַ װל ,ער פֿאַ רשטעלט די
ַ
פּלוצים לױפֿט אָ ן מיט רעש און אימפּעט אַ צוג װי אַ
גאנין לױפֿן ,אײנער װיל
װא ָ
פּאַ נאָ ראַ מע ,פֿאַ רלעשט די זון און מאַ כט אָ פּ אַ שטיקענדן רױך ...די ַ
,אזעלכע משונהדיקע
,כאַ פּן דעם אַ נדערן ...דורכן פֿענצטער קוקן אַ רױס מענטשן אין מונדורן ַ
...אך ,דער רױך ...ער
שװאַ רצע ,אין רױך אײַ נגיהילטע ,קוקן אױס עפּיס ,װי נישט־גוטע ַ
פֿאַ רשטעלט אױך דאָ ס אַ פֿילו ...ענדלעך – דער צוג איז דורך און װידער ס'זעלבע בילד׃
טאלן ,פֿליסן זיך ַאזױ רואיק און
פֿעלדער און װעלדער ,לאָ נקעס און גערטנער ,בערג און ָ
פֿארשװאונדן ערגיץ אין דער
גימיטלעך ,רוקן זיך אַ ף אַ ריזיקער טאַ שמע ,גײען פֿאַ רבײַ און ַ
װײַ ט ...הײַ זלעך און פּאַ רקנס ,בױמער און טעלעגראַ פֿן־קלעצער שװאומין װי דורך ַא גרױס
מאדנע װי אין די
,אזױ ָ
באװעגט זיך ,אַ לץ לעבט ַ
.אלץ ַ
.אלץ גײט ַ
גיװיטער אַ װעק גישלעפּט ַ
דאס אַ לץ
?...מעשׂהלעך װאָ ס די מאַ מע דערצײלט ...װאוהין גײט ָ
קלאפּט
ַ
אינװײניק זיצט די מוטער .דער קאָ פּ צװישן די הענט .ס'גיזיכט פֿינצטער .ס'האַ רץ
גאנצן לעבן׃ קינדהײט ,יוגנט
,עפּיס אַ זױ מאָ דנע .פֿאַ ר די אױגן לױפֿן פֿאַ רבײַ בילדער פֿונים ַ
,ס'קורצע פֿאַ מיליען־גליק׃ הײם ,מאַ ן ,קינד ,עלטערן־הױז ,ס'שטעטל ,פֿעלדער ,װעלדער
ס'אנדערע ,און ַאף דעם
ַ
,אלץ לױפֿט ,מישט זיך דאָ רט װי קאָ רטן ,אײן בילד טרײַ בט
גערטנער ַ
פֿאמיליען
אַ לים אַ שװאַ רצער פֿלעק׃ די הפֿקר־גילאָ זינע חרובֿה װאױנונג ,די צישטערטע ַ
נגיװארפֿינע
ָ
,א
,צובראכן גישיר ָ
ָ
נעסט׃ ציפּראַ לטע טירן און פֿענצטער ,אױפֿגיריסענע שענק
פֿארט מין
גיװאלט ,װאו ָ
ַ
?!...צוטרעטינע מלבושים ,דאָ ס ַאלץ גילאָ זן אונטער זיך און יעצט׃
דער צוג גײט פּאַ מעליך װי אַ לויִה־צוג .װי ער װאָ לט װעלן די קרבנות זײער לעצטן כּבֿוד
קראט און
ַ
פּלוטא
ָ
אָ פּגעבן .אין צען מינוט גײט ער צוריק אַ לײדיקער .דער ייִדישער
פֿארניכטן איז שױן ַאף
באלשעװיסטישער ייִד ,װאָ ס האָ ט זיך פֿאַ רמאָ סטן די אַ רישע װעלט צו ַ
ָ
ך־װארימע קלײדער ַאף די
ַ
נא
אײביק אונשעדליך .די אױפֿלאָ דינגס־קאָ מאַ נדאָ פּאַ קט שױן די ָ
באשטעלונג פֿון דער מלוכה ַא
אױטאָ ס ,לאַ אַ וס ,לאַ אַ וס ,דאָ רט אין יעקע־לאַ נד איז אַ ף דער ַ
האט שױן
ייִנג קין־דל גיבױרן גיװאָ רן ,די רײַ כס־קאַ סע צאָ לט פּרעמיען מלאָ כה־געלט ,קרופּ ָ
מאמע־
דאס אַ בֿרהמלעס װײַ סע דורך ציטריקע ַ
פֿאַ ר אים אַ ביקסל גרײט .פֿאַ ר אים פֿירט מין ָ
.האַ נט אױסגיהאָ פֿטינע העמדלעך

און די װעלט ?די װעלט טוט מסתּמא אַ לעס װאָ ס זי קען .מע אינטערפּעלירט און מע
קלאפּט מיט
ַ
פּראָ טעסטירט ,מע רופֿט צונױף קאָ מיטעטן פֿון  13, 5און , 18דער רױטער קרײץ
מאכן הספּדים ,דער ערצבישאָ ף פֿון
ַ
די "צדקה תּציל ממות "פּושקע ,די פּרעסע און ראַ דיאָ
זאגט מען "קדיש "און די װעלט
קענטערבורי מאַ כט אַ ן "אל מלא רחמים ",אין קלױסטערס ָ
האבן ַאנ'עליה
זאלן ָ
בעלי־בתּימלעך טרינקין "לחיים "און װאונטשן זיך "מזל־טובֿ ",די נשמות ָ
.און מיר אַ ישועה
*
האט צײַ ט .ער
דער שטריק איז פֿאַ רװאָ רפֿן אױפֿן האַ לדז .דער תּליון איז גרױסמוטיק .ער ָ
ציגארעט ,און
ַ
.פֿארױכערט ַא
ַ
שפּילט זיך מיטן קרבן .ער טרונקט דערװײַ ל אַ קופֿלע ביר
שמײכעלט אַ צופֿרידינער .לאָ מיר אױסנוצן דעם מאָ מענט ,װען דער הענקער איז מיטן זױפֿן
זאגן
האבן צו ָ
װאס מיר ָ
פֿאַ רנומין ,די תּליה װעלן מיר אַ לס שרײַ ב־טיש באַ נוצן ,און אױפֿצײכנין ָ
.און דערצײלן
װאס זענין אונדז גיבליבן צום
אַ לזאָ חבֿרים ,שרײַ בט ,צײכנט קורץ און שאַ רף ,קורץ װי די טעג ָ
פּאר
.זאלן בלײַ בן ַא ָ
לעבן און שאַ רף װי די מעסערס װאָ ס װערן אין אונדזערע הערצער גיצילט ָ
,בלעטלעך פֿאַ רן ייִװאָ ,פֿאַ רן ייִדישן װײטאָ גס־אַ רכיװ ,זאָ לן עס אונדזערע בײַ ם לעבן גיבליבענע
.פֿרײַ ע ברידער לײענין און אפֿשר װעלן זײ דערפֿון אױך עפּיס לערנען
און מיר בעטן בײַ ם גורל׃
דאס – שתשים דמעותינו בנאדך
כאטש ָ
יהי רצון מלפֿניך ,אינו שומע קול בכיות ,טו אונז ָ
,זאלן זײ קומין אין ריכטיקע
להיות – באַ האַ לט די בלעטלעך פֿון טרערן אינים לאָ גל פֿון זײַ ן ָ
.הענט און גיפֿינין זײער תּיקון
ק .ל .אױשװיטץ ,דעם 3טן יאַ נואַ ר 1945

