אי

י
וי
טרוייא
אפע
כ = : .א נאמען  +וא:ט.אפאפ

|,

צתא תמנן

זאוסום
מפֿוממ1צ ו
פ9ש03בו 00

688818179

 1691 161גע

אמצמזפ

אץזצ0ס

ת2גװזת .)604113זשז

6םססן 6001וו /6 5001ססט { 511/1ס חוס11חטזספסוקן 11סווחוורזסן
1601661 69ג) / /16114וט
16916011661ב) 44 010011נום 5111 ,60114סזחוקן /וווו{ס{רזסוווסנוד ון

א0111א
ממזדאטס צס0ס 8מפופס1צ 8
ט 8996 76א 1,פ9אט טאג
959
 .6טע זאעסאססטופּוםמוצ .ש שאט

א

88דא2ס אסס1151 8ססזצ זאאס1זא א
2 7518111, 5548 189008 9
4516אז8(61151ס0ס1צ
1

| 314 0094-652

6מ0.8עדא8מ68008491סס1צ .צצצלטל

4411
צמ8

8811

ת0ס?

מפ1סםפנצ

סאונסאט?ץ
47161/ם

!צ8

חמסן|8וא

688818179

סטסזצסגע

אעצטךפ

9548

11ז  1װ6910ט) .ם 6/011

1 11176101וטססזם) ,6174 26 041
/ו/נווום 1ווםנווטורזב) זגוסושספ סורך

1ו 011406111101װז1 33. 01/05/111סטזםט 4וום 61טםקן
8042 6506181/

6

1ז60041

װוס061 1104114101

11

5110611/8181

. 6501סן 621/

81/ו/1סזס 4108 68 1ווםזםל
1101164611110:1

זט  1611 611611061 1160קרזזםבן

 81זס פסאמזם? סאג פגמטואמזא סאוא
6116ט) אס 101011 +1/81641ואך

{סטהזץפ 12ת, 81 8 )0001081ע0008סכן  6410זס  666108 600,סח"
הזסז!  8600חסװק 0100זטס זס} תסגז1קפת 1סח . 1ץ61ט861ס ת8ו0} }001
0, 168751-ת/ /61251116ס 1ת461 5072 '/161006 20211סת סח} עס תקו8 564

8101ז עוזסקספקן ! 108 181006116101חק העקסס  8060961 614זס/ת ):6עססם 28ו1 }001בת068וו סתיך

תווז 0ס11טטק סח) תז זסװ11ס  6116 81פ1ת) 08061,טטסתא זטס  1560 10סח) - 01פעססט זטס תז
466106ת 60 641תגס 6 6010חקנזעקסס זתס1זטס סת הסגתשש זס} אזסטט תבּהקזס חג  41 51זס  8604סח ששסתא טסץ  1/זס  -אזסטט פנו )1ס) 6הקוזעקסס  6302תג  6100טסץ 41870.76/106-ת65021ח 1116 18 0עס זס  2 0094-052-314 1018,סתסחקן צט 5ט 60ג!ת0ס 65261קן

יידישע פאלקס-ביבליאטעק
די אצ די םש

 2שש

(אינזש .מ .נגילדענמאַן)

אויפןוועגצום זיג
דער אויפרייס פון אַ סאָלדאָטן-היים
פריר עקידירמא

הילע נעצייכנט

פון משהקע

ריא

ר

באַהעלפער

מיינע

אומפאַרגעסלעכע

קאַמפס-חברים,

וועלכע -ר

זענען געפאַלן פאַרן כבוד פון יידישן פֹאֶלֶּק און  /
וועמענס קברים זענען צעזייט איבער די וועלדער /
פון אוקראינע און װייסהוסלאַנד  --מיט הייליקער  -
יל
פּיעטעט געווידמעט.

אַרויסנע געבן דורך דער אָרגאַניזאַציש פון די פּוילישע יידן

אין פראַנקרייך
יא-בוהה?

7

8מסזס? 522,41 2

681. 81

:

דיאַדיאַ

מ ישאַ
דענמאן

) אינזש.

זֹ

-

מ,

.נילדצג

(

:

,

41

'

:

,

3

י

י

*

א

י

*
:-

0

3

5

א
:

+

ע1נ?

/

:

2
:
'

ֹ :

'

:

:
1

0

:
4

י
:
4

5י

עס

ו

י

1

,

י

יע

1

:

1
שׂ

ו

3
0 5

:

:
:

* ארי

דער אויפרייס
פוז א סאלדאטו-היים
אויגוסט 3491

יעדן טאָג ברענגט דער ראדיאָ פריילעכע ידיעות וועגן הונדערטער
באַפּריייטע דורך דער רויטער אַרמײי שטעט און דערפער און וועגן
טויזנטער געפאננענע דייטשן .ביי אַלֶע פּאַרטיזאַנער איז אַ נעהוי-
בענע שטימונג ,מען פילט אַז נאָר אינניכן װועט זיך ענדיק .דאָס
שווערע און אומנאָרמאַלע לעבן אין די וועלדער ,אַז עס אין שוין
נישט ווייט די צייט ,ווען מען װועט זיך צוזאַמענטרעפן מיט דער
רויטער אַרמײ .יעדע נאַכט ואַרט מען אֶפּ רוסישע אַעראָפּלאַנען,
וועלכע ואַרפן אונז אַראָפּ מיט פּאַראַשוטן געווער ,אמוניציע און
מעדיקאַמענטן .די קאָמאַנדירן פון די פּאַרטיזאַנישע אָפּטיילונגען
האָבן באַקומען אַ באַפּע? פון מאָסקווע ניט צו שיקן קיין גרופּעס
אויף ווייטערע דיוערסיעס ,בכדי די אָפּטײלונג זאָל אין יעדן מאָ-
מענט זיין נרייט ,אין קאָרפּאָרע" אויף זיך צוזאמענצוגיסן מיט דער
ו
רויטער אַרמײ.
די ערשטע שוואלבן פון דער דייטשער מפּלהה זענען געווען די
פריש-אָנגעקומענע פּאַרטיזאַנער ,װאָס זענען באַשטאַנען פון געווע-
זענע אוקראינישע באַאַמטע ,וועלכע האָבן מיטנעאַרבעט מיט דעם
דייטש  --גאַנצע פּאָסטערונקעס פּאָליציי ,רוסישע און ווייסרוסישע
קריגס-געפאַננענע ,וועלכע עס האָט זיך אייננענעבן צו אַנטלויפן פון
די לאַגערס און זיך איינאַרדענען ביי רייכע בעלי-בתים און לעבו
דןע-ר צייט ,ווען זייערע ברידער האָבן פאַרנאָסן זייער
רואיק ,אי
בּלוט אויף די פראָנטן און אין די פּאַרטיזאַנער-אָפּטיילונגען .די אַלַע
האָבן געפילט ,אַז עס הויבט אָן ברענען אונטער זיי די ערד ,אַז זיי
וועלן מוזן אינניכן אָפּנעבן אַ די-וחשבון פאר די צויי יאָר
מלחמה און אַריינטרעטנדיק איצט אקן די פּאַרטיזאַנער-אָפּטײילונגען
5

האָבן

זיי געװאָלט

כאָטש

טיילווייז

אָפּװאַשן

דעם

גרויסן

חטא,

װאָס זיי זענען באַגאַנגען קעגן זייער פאלק און לאַנד .נאָך אַ סע-
לעקציע ,וועלכע האָט ניט איינעם פון די דאָזיקע פאַררעטער געקאָסט
דאָס לעבן -- ,זענען די ערלעכערע אַריינגענוומען געװואָרן אין אונזערע
רייען.
מיר האָבן זיך דאַן געפונען אין די געדיכטע וועלדער פון אִווו-
רוטשער ראיאָן .אין אַלע אַרומיקע שטעט און שטעטלעך האָבן מיר
געהאַט אונזערע פאַרבינדער ,וועלכע פלעגן אונז אינפאָרמירן וועגן
די שטימוננען ביי די דייטשן און דער ציוי?-באַפעלקערונג איז
צוזאַמענהאַנג מיט די גרויסע דערפאָלגן פון דער רויטער אַרמײ.
איינמאָל איז אונזער פאַרבינדער פון אווורוטש ,וועלכער האָט גע-
הייסן קעריל .,געקומען צו אונז מיט אַ פּראָפּאָזיציע פון אַ גרעפע-
רער גרופּע פּאַליציאַנטן פון אווורוטשער פּאַליציי-קאָמאַנדע זיך
איבערצונגעבן צו די פּאַרטיזאַנער מיט זייער גאַנצער באוואפענונג.
צווישן אַנדערן האָט ער אונז אינפאָרמירט וװעגן דעם ,אַז דעם -02טן
יוםזטוב
פּראַװאָסלאַװונער
גרויסער
גוינוסט ,פאַלט אויס דער
,ספאס" און אַז אין דער טאָג וועט זיין דערלויבט אַרײינצוגיין און
אַרוױסצוגײן פון דער שטאָט אָן אַ ספּעציעלער דערלויבעניש ,וי דאָס
איז געוויינלעך נייטיק געווען ביים אַריינגײין אין דער שטאָט דורך רי
וועגן און דורך דעם גרויסן בריק ,וועלכע זענען געווען שטענדיק
באַװאַכט פון דייטשן און אוקראינישער פּאַליציי .דער דאָזיקער
אויסנאַם איז געמאַכט געװאָרן ,לויט דער אינטערווענץ פון דעם
פּראַװאָסלאַוונעם קלער ,בכדי צוצוציען א גרעסערע צאָל מתפללים
אין דעם גרויסן קלויסטער ,וועלכער האָט געטראָנן דעם נאָמען פון
יום-טוב ,ספאס",
איך האָב

באַשטימט

דעם טאָג עטלעכע
צו באַקענען מיט
פונקציאָנירן ,װאָס
און װי איז בכלל

אויסצונוצן

די געלעגנהייט

און אַרײינצושיקן

פּאַרטיזאַנער קיין אווורוטש ,בכדי זיך גענויער
דער שטאט ,זיך דערוויסן וועלכע אנשטאלטן
פאַראַ מיליטער-איינהייטן זענען איינגעקוואַרטירט,
די שטימונג אין שטאָט .איך האָב נעמלעך זיך

/

געטראָגן מיט דעם דרייסטן געדאַנק צו מאַכן אַן איבערפַאַל אייף
אווורוטש ,נאָך איידעה די שטאָט וועט אייננענומען ווערן דורך דער
רויטער אַרמײי ,און פאַרניכטן דאָרט די באך-סטאציע און דעם
בריק אויף דעם וועג פין דער הויפּט-ארטעריע ,װואָס האָט געפירט
פון שעפּיעטאָווקע קיין טשערניגאָוו דורך אוווחוטש .איינצייטיק
מיט דער גרופּע פּאַרטיזאַנער האָב איך אַרױסגעשיקט אויך מאָטע-
לען ,װאָס האָט אַלְס ווייניק-פאַרדעכטיקער ,באַהארפט זיין פֿאַר-
בונדן מיט דער גרופּע ,זי אבסערווירן פונדערווייטנס און באַיד

0

ר2

מיר מיטטיילן אין פאַל ,אויב עמעצן פון זיי וועט עפּעס געשען.
מאַָטעלע האָט מיט זיך מיטגענומען זיין פידעלע אין דעם הילצער-
נעם פוטערא? און האָט באַדארפט אַלס קליין בעטלער? זיך אַװועק-
זעצן ביים קלויסטער שפּילן און קלייבן נדבות .אויף יעדן פאַל האָב
איך אים מיטנעגעבן אַ דאָקומענט אויפן נאָמען פון דימיטרי רובינא,
דער זון פון איװואַן רובינא פון דאָרף ליסטווין ,וועלעדניקער ראיאָן
און דער אויסרייד האָט געדארפט זיין ,אַז ער גייט קיין זשיטאָמיר
אויפזוכן זיין פאָטער ,וועגן וועלכן ס'איז דאָ ידיעות ,אַז ער נעפינט
זיך אין אַ לאַגער פאר רוסישע קרינגס-געפאַנגענע .דער דאָקומענט איז
געווען פארזען מיט די געהעריקע שטעכמפּלען ,וועלכע עס פלענט
קינסטלעך פעלשן איינער פון אונזערע פּאַרטיזאַנער ,אַ געוועזענער
שטעמפּל-מאַכער.
דער גרויסער קלויסטער מיטן ווייסן הויכן מויער אַרום אים האָט
אויסגעזען ווי א פעסטונג פון מיטלדאַלטער .דער פראָנט מיט דעם
אָפענעם ,קינסטלעך-געשניצטן טויער איז אַרױסגענאַנגען אויף אַ
געפלאַסטערטן פּלאַץ ,וועלכער איז פו? נגעווען מיט אוקראינער און
אוקראינערס ,אנגעטוענע אין יום-טובדיקע מלבושים .פאר דעם
אַרײנגאַנג אין טויער זענען געזעסן אויף דער ערד אין צוויי רייען
בעטלער און בעטלערינס .אָט זיצט אַ בלינדער לירע-שפּילער ,וועלכער
זינגט און שפּילט אַ קאַפּיטל פון תהילים .ניט ווייט כוון אים זיצט
אן אינװואַליד מיט איין פוס ,פון דער יאַפּאָנישער מלחמה ,אַ גרויער
פעסטער פּױישר מיט לאַנגע װואָנצעס .ער האַלט אַ האַרמאָניע אין די
הענט און שפּילט דאָס ליד פון דעם אטאמאַן יערמאַק ,וועלכער האָט
באַפרייט סיביר און איז דערטרונקען געװואָרן אין דעם טייך איהטיש.
לעבן אים זיצט אַן אַלטע בעטלערין מיט אַ געשװאָלענער ,אַרומגע-

בוונדענער באַק און בעט מיט אַ פאַרוויינט קול רחמנות צו האָבן
אויף איר און געבן איר אַנדבה .אַ נאַנצע גאַלעריע פון בעטלערס און
קאַליקעס שטייען און זיצן ביים אַרײינגאַנג פון קלויסטער און מיט
פאַרשידענע קולות און אויף פאַרשידענע אופנים פּרווון זיי אַרויס-
רופן צו זיך רחמנות-געפילן ביי דעם יום-טובדיקן עולם .מאָטעלע
האָט זיך אַוװעקנעזעצט דער לעצטער ,אַרױסגענומען דאָס פידעלע
און אַוועקגעשטעלט צווישן די פיס אַ ליימען שיסעלע ,װאָס ער
האָט צו דעם צוועק געקויפט אויף דעם מאַרק.
מאַטעלע האָט געקענט פיל אוקראינישע לידער .יעדן יום-טוב
פלעגט ער שטיין שעהןווייז ביי זיי אין דאָרף לעבן דעם קלויסטער
און זיך צוהערן צום שפּילן און זינגען פון די בעטלערס .ער האָט
אנגעסטראיעט דאָס פידעלע ,גענומען אַ פּאֶר אַקאָרדן און מיט אַן
אנגענעמענער שטימע אנגעהויבן זינגען דאָס ליד פון דער ,מו-
ר

ראַשקע" .די מוראשקע האָט זיך געווענדעט צו גאָט מיט אן אנקלא-
גע וועגן איר ביטער מז?  --קיינער איז ניט אַזױ אַרבעטזאַם און
פלייסיק וי זי און דאָך הראָט איר שטענדיק אַ סכנה ; יעדער טרעט
זי מיט די פיס און זי קען זיך גארניט ווערן קעגן דעם .בעט זי
ביי גאָט ווייניקסטענס א פּאֶר פליגל .מאָטעלע זינגט אָפּ אַ סטראָפע,
דערנאָך שפּילט ער עס איבער אויף דעם פידל .דער עולם האָט
דערהערט זיין יונגע שטים וי אויך די אנגענעמע קלאַנגען פון
פיד? ,וועלכע האָבן זיך אַזױ אויסגעטיילט פון דעם אַלגעמײנעם
כאָר פון בעטלערס ,און זיך אנגעהויבן קלייבן אַרום אים .ער האָט
געענדיקט דאָס ליד ,די פּויערים ווארפן בלייענע פענינס אין דעם

ליימענעם
אין דער

שיסעלע
לייװווענטער

זיינעם,

פּויערטעס

טאָרבע,

וװאָס

רוקן אים אַרין פּיעראָגעס
ער

האָט

געטראַנן

אויף

דער

פּלייצע.
פּלוצלינג איז געװאָרן עפּעס אַ גערודער
מ'האָט זיך אנגעהויבן שפּאַרן ,שאַפּנדיק
דייטשן אֶפיצִיר ,וועלכער האָט זיך באַװויזן
אַ דייטשער קראַנקן-שוועסטער .ווען דער

צווישן די פאַרזאַמלטע
אַ דורכגאַנג פאר דעם
אין דער באַגלייטונג פון
אֶפיציר האָט זיך דער-
נענטערט צו דעם אָרט ווו מאָטעלע איז געזעסן  --איז ער שטיין
געבליבן און זיך אנגעהויבן צוהערן צו מאָטעלעס זינגען און שפּילן.
מאָטעלע האָט אים ניט באַמערקט .ווען דער דייטש האָט מיט זיין
שטעקן ,װאָס ער האָט געהאַלטן אין דער האַנט ,אַ ריר נעטון מאָטע-
לען ביי דעם אַקס?  --האָט ער זיך אומגעקוקט און דערזעענדיק
דעם אֶפיציר ,שנע? זיך אויפנעשטעלט און זיך ניהעריק פאר אים
פאַרנוינט,
,אָם מיט"  --האָט דער דייטש באַפוילן.
 --קמאָטעלע האָט אַ טאַפּ געטאָן צי.ער האָט זיין דאָקומענט ,רואיק
אַרײינגעלײנט דאָס פידעלע אין קעסט? ,באַהאַלטן דאָס געלד פון
שיסעלע און איז אַװעקגעגאַנגען מיט דעם אֶפיציר ,זיי האָבן אויס-
געמיטן עטלעכע געסלעך און זענען צוגעקומען צו אַן אײינשטאָקיקן
מויער ,לעבן וועלכן עס זענען געשטאַנען פיל לימוזינעס און מאָטאָ-
ציקלען.
ביי דעם אַרינגאַנג איז געשטאַנען אַ באַוואפנטער דייטש .זיי
זענען אַרױיפגעגאַנגען אויףה דעם ערשטן שטאָק און אַריינגעקומען
אין אַ גרויסן ליכטיקן זאַל .אַרום פי? טישלעך ,באַדעקט מיט ווייסע
טישטעכלעך ,זענען נעזעסן אָפיצירן ,וועלכש האָבן געגעסן און גע-
טרונקען און הילכיק גערעדט .אין ווינק?ל פון זאַל איז געשטאַנען

אַ גרויסער ברוינער פאָרטעפּיאַן ,לעבן וועלכן עס איז געזעסן אַן
עלטערער
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הער ,אנגעטאָן

אין אַ שװאַהצן

פראַק מיט

לאַנגע נְראֶע

האר .דער אפיציר האָט צוגעפירט מאָטעלען צו דעם אַלטן הער און
זיך געטוישט מיט אים מיט אַ פֹּאָר פראַזן.
 --דו קענסט נאָטן ?  --האָט געפרענט דער אַלטער הער מאָטע-לען אויף רוסיש.
| --יאָ ,האָט מאָטעלע געענטפערט.
דער פּיאַניסט האָט אויסגעקליבן .פון .דעם באַרג מיט נאָטן ,וועל-
כּע זענען געלעגן אויף דעם פאָרטעפּיאַן ,איין בלאַט און אַװשקנע-
ליינט אַנטקעגן מאָטעלען .מאָטעלע האָט אננעסטראָיעט דאָס פי-
דעלע לויט דעם פאַרטעפּיאַן און אנגעהויבן שפּילן.
געווען איז דאָס פּאַדערעווסקיס מענועט ,וועלכן ער האָט ניט
איינמאָל געשפּילט צוזאַמען מיט רייזעלען ביי דעם פּלאַנטאַטאָר אין
פּאַלאַץ .דער אַלטער פּיאַניסט האָט זיך אויפמערקזאַם צונעהערט
צו זיין שפּילן ,אַקאָמפּאַנירנדיק שטיל פריער מיט איין האַנט ,דער-
נאָך מיט ביידע .אין זאַל איז געװאָרן שטילער און שטילער און צום
סוף איז דער זאַל בלויז פול געװואָרן מיט די לירישע קלאַנגען פון
דעם מענועט ,װאָס זענען אַרױיסגעקומען דורך מאָטעלעס דינש פינ-
גער ,און מיטן װירטואָזנעם אַקאָמפּאַנימענט פון דעם אַלטן גע-
'
ניטן פּיאַניסט.
זיי האָבן געענדיקט .דער זאָל האָט אַ ציטער געטאָן פון די אַפּלאָ-
דיסמענטן .דער אִפיציר ,וועלכער האָט געבראכט מאָטעלען איז נע-
שטאַנען אַ צושמייכעלטער ,אַ צופרידענער .מ'האָט מאָטעלען פאָך-
נעליינט בלייבן שפּילן אין קאַנטינע ,צוויי שעה איבערן מיטאָג-עסן
און אין אַװונט פון  7ביז עלף אַזײינער ,און דערפאַר האָט מען אים
פאַרגעלייגט צוויי מארק יעדן טאָג און מיטאָג מיט אֶוונט-ברויט.
מאַטעלע האָט זיך ניט געקאָנט דעצידירן ,װאָס ער האָט צו טאָן.
צוערשט האָט ער נעטענהט ,אַז ער מוז גיין קיין זשיטאָמיר אִפּ-
זוכן זיין פאָטער ,און אַז אינדערהיים איז געבליבן אַ קראַנקע מוטער
מיט דריי קליינע קינדער אָן מיטלען צום לעבן און אַז ער איז זייער
איינציקער שפּייזער .דער אֶפיצִיר האָט אים צונעזאָגט אנצושרייב;
צו דעם זשיטאָמירער אָרטס-קאָמענדאַנס וועגן זיין פּאָטער און אויב
ער איז ווירקלעך אִין לאַנער פאר קרינס-געפאַנגענע ,װושט מען אים
איבערווייזן קיין אוווחוטש .מאָטעלע האָט געמוזט איינניין דארויף
און איז נגעבליבן שפּילן אין קאנטינע.
נאָך דעם שפּילן איז ער אַװעקגענאַנגען צו אונזער פאַרבינדער
קערי? און אים געשיקט צו מיר איבערצונעבן וועגן דער געשאַפע-
נער לאַנע .איך האָב אים באַפוילן דאָרט צו בלייבן ,אַלץ אָבסערווירן,

זיין פּאָרזיכטיק און מיר מיטטיילן אַלץ דורך קערילן .די קאַנטינע
אָדער װוי זי האָט נגעהייסן

די

סאָלדאַטן-הײם,

איז

געווֹען

איי-
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נער פון די פיל רעסטאָראַנען ,װאָס די דייטשן האָבן איינגעאָרדנט
אויף די וועגן ,דורך וועלכע עס האָט זיך געריכטעט דאָס דייטשע
מיליטער .דאָרט האָבן זיי באַקומען פאר שפּאָט-ביליקע פּרייזן דאָס
בעסטע עסן ,די איידעלסטע פראַנצויזישע וויינען און די ווייטגייענ-
דיקסטע באַדינונג דורך יונגע ,שיינע אוקראינישע קעלנערקעס .דאָס
איז געשאַפן געװאָרן בכדי צו פאַרשיכורן די דייטשן און שאַפן אַ
געהויבענע שטימונג ביי די סאָלדאַטן ,וועלכע זענען געגאַנגען אויף
דעם שרעקלעכן אָסט-פראָנט ,פון ואַנען װייניק האָבן זיך אומנע-
קערט צוריק גאַנץ און לעבעדיק.
מאָטעלש האָט געשפּילט אין קאַנטינע און האָט פאַרצייכנט אין
זכרון די נומערן פון די איינהייטן ,די אוניפאָרמען פון די דייטשן,
וועלכע זענען אָפּנעשטיגן

אין קאַנטינע ,גייענדיק אויף דעם פראָנט.

ער האָט אומבאַמערקבאַר זיך צוגעהערט צו די שמועסן פון די ,וועל-
כע האָבן זיך אוומנעקערט

פון דעם

פראָנט .צווישן

מיטאָג און אַוונט

איז ער אַרומגענאַנגען איבער אווורוטש ,נעלייענט די שילדן פון
מלוכה-אנשטאלטן ,געקוקט ואָס אויף וועלכער נאָס עס האָט זיך
געפונען און אַלֶע אינפאָרמאַציעס מיר שפּעטער איבערנעגעבן דורך
קערילן .דער פאַרוואַלטער פון דער קאַנטינע איז געווען זייער צן-
פרידן פון דעם טאַלענטיהטן ,באַשײידענעם ,יונגן מוזיקער .דער אַל-
טער פּיאַניסט ,אַ פאָלקס-דייטש פון אונטער קאהאסטיען ,האָט זיך
גיך זייער באַפריינדעט מיט מאַטעלען ,זייענדיק ענטציקט פון זייג
פעאיקייטן און מוזיקאַלישער אָריענטאַציע.
אַזױ זענען אַריבער צוויי וואָכן .איינמאָל האָט דער אָרטס-קאַָ-
מענדאַנט ,וועלכער פלענט יעדן אָוונט פאַרברענגען אין קאַנטינע,

באַפױלן מאָטעלען מאָרגן ניין פרי קומען צו אים אין קאַנצעלאַָריע.
אַ ביסל? אַ דערשראָקענער איז מאָטעלע געקומען צום אָרטס-קאָמענ-
דאַנט ,וועלכער האָט אים זייער פריינדלעך אויפגענומען און אַרײינ-
רופנדיק אַ מיליטערישן שניידער ,באַפױילן אים אויפנייען אויף מאָ-
טעלען פון אַ דייטשן שינעל אַ מונדיר ,אַ פּאֶר הויזן און א פילאָטקע
פון דעם זעלבן שטאָף .אין עטלעכע טעג אַרום איז מאָטעלע געקומעץ
אין קאַנטינע אַלס אַ דייטש ,קליין זעלנערל ,װאָס שס האָט אַרויס-
גערופן גרויס צופרידנקייט ביי דעם אַלטן פּיאַניסט און ביי די אננע-
שטעלטע.
און אָוונט-ברויט האָט מאָטעלע געגעסן אין קיך ,וועלכע
מיטאָג
האָט זיך געפונען אין דער סוטערינע .אַראָפּגײענדיק פון ערשטן
שטאָק האָט מען געמוזט דורכגיין דורך אַ שװאַך-באַלױיכטענעם
קאַרידאָר .אין דער רעכטער זייט איז געווען די קיך און די וועשעריי.
אין דער לינקער זייט זענען געווען ,ווייזט אויס ,סקלאַדן .דער דיקער
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קוכער האָט מאָטעלען געגעבן די געשמאַקסטע מאכלים צו עסן און
דערפאַר האָט אים מאָטעלע נעשפּילט אויף דער פידל זיין באַליבטע
ליד ,ראָז-מאַרי".
איינמאָל ,אַרױסגײענדיק נאָכמיטאָג פון דער קיך ,האָט מאָטעלע
באַמערקט װווי איין טיר פון די מאַגאַזינען איז געווען אויפגעעפנט.
פון נייגעריקייט האָט מאָטעלע אַהין אַריינגעקוקט .דורך דער קאר-
נער שיין פון דעם איינציקן פאַרקראַטעװעטן פענצטערל האָט ער
דערזען אַ גרויסן קעלער ,וועלכער איז געווען אָנגעפּאַקט מיט ליי-
דיקע קעסטלעך פון וויין ,פעסלעך פון הערינג און אַנדערע אומ-
נויטיקע מכשירים ,ואָס זענען געווען אנגעשטעלט אין אומאָרדע-
נונג .די וואַנט אנטקעגנאיבער דעם אַריינגאַנג איז געווען צו-
שפּאָלטן .ווייזט אויס ,אַז בשעתן באָמבאַרדירן די שטאָט ,האָט
ערנעץ נאָענט אויפנעריסן אַ באָמבע און פון דער אויפטרייסלונג
האָט נעפּלאַצט די וװואַנט .דער שפּאַלט אין װאַנט האָט זיך געצויגן
אין דער קרום פון רעכטס אויף לינקם.
מאָטעלע ,װאָס פלענט זיך שטענדיק אויפמערקזאַם צוהערן צו די
דערציילוננען פון די פּאַרטיזאַנער ווענן פאַרשידענע דיווערסיעם
און איז שטענדיק נעווען אונטערן איינדרוק פון דעם ,װאָס ער האָט
זיך אָנגעהערט ,איז נעבליבן שטיין װוי אַ צוגעשמידעטער .אַ גע-
דאַנק איז אים דורכגעלאָפן אין מוח ,אַז ווען מען לייגט אַריין אין
דעם שפּאַלט אַ מינע  --װאָלט מען געקענט אויפרײַיסן דעם נאַנצן
מויער צוזאַמען מיט די פאַרהאַסטע דייטשע אָפיצירן .הער געדאַנק
האָט אים שוין נישט געלאָזט צורו .און יעדעס מאָל ,ווען ער איז
דורכגענאַנגען דעם קאָרידאָר ,פלענט ער אַרײנקוקן אין קעלער און
טראַכטן וועגן אַזאַ מין דיווערסיע.
מאָטעלע האָט שנעל דורך קערילן מיר איבערגענעבן וועגן זייז
פּלאַן פון אויפרייסן די קאַנטינע .דער געדאַנק איז מיר געפעלן נע-
װאָרן און איך האָב דעלעגירט פּאָפּאָוון ,דעם פאַבריקאַנט פון מינעס,
וי מיר האָבן אים גערופן ,אויף זיך צוזאַמענטרעפן מיט מאַטעלען
און דערוויסן זיך נגענויער די פרטים.
עס האָט זיך דאַן גראָד אנגעהויבן די שניט-צייט .פּויערים זענען
געפאָרן פון אווורוטש אין פעלד און צוריק ,די וואַך ביים אַרױיס-
פארן פון שטאָט האָט דעריבער ווייניקער קאָנטראָלירט .קערי? האָט
(צונויפנעדרייטע
סמייט ,פּערעוועסלעס"
אַ .װאָגן
אנגעליינט
שטריק פון שטרוי אויף בינדן די סנאָפּעס) און איז אַרױסגעפאָרן
פון שטאָט אין פעלד אַריין .דער דייטש ,וועלכער האָט דורכגעלאָזט
קערילן איבער דעם בריק ,האָט זיך אפילו נישט פאָרגעשטעלט ,אַז
אונטער די ,פּערעוועסלעס" לינט אַ יידיש יונגעלע ,וועלכער פּלאַ-
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הינטער

דער שטאָט ,אויף דעם אָפּנערעהדטן אָרט ,האָט שוין געװואַרט פּאָפּאָון.
מאָטעלע האָט אים פאָרנעשטעלט זיין פּלאַן .פּאָפּאָוו האָט גענוי
אויסנעפרעגט

וועגן דער גרעב פון די ווענט ,צי זיי זענען געמויערט

פון ציג? אָדער שטיינער ,װוי ווייט װועט ער דאַרפן אַװעקלויפן נאָכן
אונטערצינדן דעם קנויט און נאָך אַנהערע דעטאַלן .מיט אַ בליי-
פעדער

אין דער

האַנט

האָט פּאָפּאָוו אויסנערעכנט

אַז מען

דאַרף

דערויף ביז  81קילאָגראַם טאל ,דער איינציקער אויפרייס-מאַטעריאַל,
ווֶעלכן איך האָב דעמאָלט געהאַט.
אין אַ פּאר טעג אַרום האָט פּאָפּאָוו געבראַכט אויף דעם זעלבן
אָרט אַ זאַק מיט טאל .קערי? האָט װידעראַמאָל געבראַכט מאַטעלען
און פּאָפּאָוו האָט אים אנגעהויבן לערנען ,װוי אַזױ צונויפצולייגן די
צינעלעך פון סאל אויף צו מאַכן פון זיי אַ מינע ,וי אַזױ אַריינצוטאָן
העם קאַפּסיל-דעטאָנאַטאָר א .א .װו .פאר מאָטעלען איז די תורה ניט
געווען איננאַנצן פרעמד ,ווייל ער פלענט אָפט בייזיין בשעת פּאַ-
פּאָוו האָט געלערנט די דיװערסאַנטן .נאָך דער לעקציע האָט קעריל
איבערגעפירט מאָטעלען צוזאַמען מיט דעם טאָל צו זיך אין דער
וווינונג.
איצט איז געבליבן ניט קיין גרינגע אויפנאבע אַריבערצוטראָגן
דעם אויפרייס-מאַטעריאַל אין קעלער פון קאַנטינע ,נאָר מאַטעלע
האָט דערצו אויך געפונען אַן עצה .ווען ער האָט נאָך דעם אֶוונט-
ברויט זיך געזעננט מײיטן קוכער און אַרױסגענאַנגען מיט דעם פו-
דעלע אונטער דער האַנט ,איז ער דורכגייענדיק דורך דער טיר פון
קעלער ,שנע? אַריין אַהין ,אַרױסגעכאַפּט דאָס פידעלע פון קעסטל
און עס אַרײנגעלײינט אין אַ ליידיקער פאַס און ווי קיינמאָל גארניט
אַרױסגעגאַנגען פון קאַנטינע מיטן ליידיקן קעסטל פון פידעלע.
דעם צווייטן טאָג איז ער נעקומען פאַר מיטאָנג שפּילן אין קאַנטינע,
האַלטנדיק אונטער דעם ארעם דאָס קעסטעלע און אנשטאט דעם
פידעלע איז דאָרט געלענן פון דריי ביז פיר קילאָנראַם וטאל .איידער
ער איז אַרױפנעגאַננען אין זאַל ,איז ער װוי יעדן טאָג ,פריער אַראָפּ-
געגאַנגען אין קיך עסן מיטאָג .אַרומקוקנדיק זיך פאָרזיכטיק אויף
אַלֶע זייטן ,איז ער אַריין אין קעלער ,אַרױסנעלײנט דעם טאל און -
אַרײנגעלײגט אין קעסט? דעם פידל .אַזױ אַרום האָט ער אין עט-

לעכע טענ אַריבערנשטראָנן אַלע  81קילאָנראַםס טאל אין קעלער.
שפּעטער האָט ער ביי יעדער געלעגנהייט זיך אַראָפּנעלאָזט אַהין,
מיט דער האַנט אַרױסגענוומען עטלעכע שטיינער פון דער װאַנט,
בכדי צו מאַכן אַ נרעסערע נעסט פאר דער מינע .ער האָט אויסגע-
ליינט וי פּאָפּאָון האָט אים געלערנט דעם טאל ,אַריינגעשטעלט דעם
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,יקפארד"-קנויט און אַלְץ פאַרמאַסקירט.
קאפּסו? מיט דעם לאַנגן ב
עס איז געבליבן בלויז אונטערצוצינדן דעם עק פון קנויט און עס

וועט זיך פאַרווירקלעכן דער אַקט פון נקמה ,וועגן וועלכן מאָטעלע
האָט שטענדיק געטרוימט.
מאָטעלע האָט יעדע פרייע צייס צוזאַמען מיט קערילן ,באַטראַכט
די דעטאַלן פון דער דיווערסיע .יעדן טאָג פלענן זיי ניין צום
טייך כלומרשט כאַפּן פיש אָדער זיך באָדן און פאַקטיש האָבן זיי
באַטראַכט אַ באַקװועם ,נישט טיף אָרט אויף דורכצוניין ,בשעת מאָ-
טעלע װועט דאַרפן נאָך דער דיווערסיע ,פאַרלאָזן די שטאָט .זיי
האָבן נענוי פעסטגעשטעלט דורך וועלכע געסלעך ,דורך וועלכע
גערטנער ,מאָטעלע וועט צולויפן צום טייך ,און אויף וועלכן אֶהט,
אויף יענער זייט ,וועלן אויף אים אֶפּװאַרטן די פּאַרטיזאַנער ,בכדי
אים אַוועקצופירן אין װאַלד .אַלץ איז געווען גרייט .מאָטעלע ואַרט
בלויז אויף דעם געהעריקן מאָמענט.
אין קאַנטינע איז אַ שטאַרקע באַוועגונג ,עס קאָכט וי אין אַ
קעס? ,מען דערװואַרט היינט הויכנעשטעלטע געסט .אויף דעם
אָסט-פראָנט נייט א דיוויזיע ס .ס ,.זי נייט ראַטעוען די סיטואַציע,
זי גייט דערמוטיקן די דעזאָרנאַניזירטע דייטשע אַרמײען נאָך די
שטאַרקע קלעפּ ,וועלכע זיי האָבן געכאַפּט אַרום קורסק ,צוליב דער
אומזיכערקייט אויף די באַנען אין דער זשיטאָמירער געננט ,וו
לויט דער סטאַטיסטיק ווערט יעדער פינפטער צונ אויפגעריסן דורך
די פּאַרטיזאַנער  ---האָט מען דִי דיוויזיע אין קאראסטיען איבער-
געזעצט פון די װאַנאָנעס אויף לאַסט-אױטאָס און איצט ריכטן זיי
זיך אויף דעם וועג קיין טשערנינאָוו דורך אװוורוטש-מאזיר .די
קװואַרטיר-אָפיצערן האָבן שוין צונעגרייט אין שטאט וווינוננען פאר
די אפיצירן און סאָלדאַטן ,וועלכע וועלן די נאַכט דאָ נעכטיקן.
מיטאָג און אוונט-ברויט וועלן די אִפיצירן עסן אין קאַנטינע .דער
פּאַרקעט אין זאַל פון קאַנטינע האָט גענלאַנצט וי אַ שפּינל .אויף
שטיען
טישטעכלעך
די טישלעך ,באַדעקטש מיט שניי-ווייסע
בלומען ,די קעלנערקעס אין די אָנגעקראָכמאַלעטע פאַרטעכלעך מיט
די אָנדולירטע פריזורן זעען אויס נאָר יוםזטובדיק .אויף דעם בופעט
שטייען גאַנצע באטעריעס מיט וויינען ,קאָניאַקן און שאַמפּאַנער.
אַחום דריי אַ זיינער נאָכמיטאָג האָבן אנגעהויבן צופאָרן צו דער

קאַנטינע אױיטאָס און מאָטאַציקלען און די זאַלן זענען פאַרפולט
געװאָרן מיט די עלענאַנטע ,אויסנעפּוצטע אָפיצערן פון ס .ס ,.וועל-
| כע זענען צוגעטראטן צום עסן און טרינקן .באַלד האָבן זיך דער-
הערט הילכיקע נעלעכטערס ,קלאַננען פון די באָקאַלן ,קלאפּן פון
געשיר אוֹן איבער אַלעמען האָט זיך נעטראָנן מאָטעלעס שפּילן אויף
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דעם פיד? אונטער דעם אַקאָמפּאַנימענט פון פאָרטעפּיאַן .די אִפי-
צערן פאַרוויילן זיך ,זינגען .פון צייט צו צייט באַפעלן זיי צו שפּילן
טאַנגאָס ,װאַלצן און זיי טאַנצן .מאָטעלע שפּילט מיט קליינע איבער-
רייסן דעם נאַנצן נאָכמיטאָנ .עס איז שוין אַכט ,עס איז שוין ניין,
עס איז שוין צען אַזײיגער אֶָוונט .חורך דעם נעדיכטן רויך פון די
גראָבע ציגאַרן ,װאָס אַלֶע רויכערן ,זשט מאַטעלע די רויטע ,פאַר-
זויפטע פּנימער פון די אָפיצערן ,וועלכע עסן און טרינקען אָן אויפ-
הער .ער הערט די שכורע קולות און געזאַנגען דורך וועלכע עס רייסט
זיך דורך פון צייט צו צייט דאָס וויזנען פון די אוקראַינישע קעל-
נערקעס ,מיט וועלכע די דייטשע אפיצערן דערלויבן זיך אַ ניטר
שטאַרק אנשטענדיקע באַנעמונג .יעדעס מאָל נייט צו צו די מוװוי-
קאַנטן אַן אַנדערער אָפיצער און באפעלט שפּילן בלויז ,זיין ליד".
דאָרט ביי אַ טיש זיצט אַ שכורער און שרייט סיט אַ ווילד קול:
,גייגע ,שפּיל ,פאָלנאַ ,פאָלנאַ" ,אַ צווייטער שטייט אין מיטן זאַל,
האַלט אַרומגענומען אַ פלאַש מיט קאָניאַק ,שאָקלט זיך און זינגט
מיט אַ פאַרוויינטער שטים ,מיין פאָטער קען מיך ניט ,מיין מוטער
לינסט מיך ניט ,און שטאַרבן מאנ איך ניט ,איך בין נאָך יוננ" .די
פיננער טוען שוין וויי פון שפּילן ,די אוינן עסט הער רויך פון די
צינאָרן ,נאָר מאָטעלע שפּילט ,ער שפּילט מיט ברען ,ער שבּילט מיט
חשק, .הייניט שפּיל איך פאר אייך דאָס ?עצטע מאָל" טראַכט ער.
נאָך יעדן ליד אַפּלאָדריהט דער צופרידענער ,שיכורער עולם און מאָ-
טעלע שמייכלט צו זיי און טראַכט בשעת מעשה , :טרינקט ,עסט,

פרייט זיך פאַרפלוכטע דייטשן  ---דאָס זענען אייערע לעצטע שעהו,
איך וועל אייך היינט אָפּשפּילן אַ ליד ,אַז איר וועט אויף שטיסלעך
צוריסן ווערן  ---טאַנצנדיק".
עלף אַזײיגער האָט דער אַלטער אַקאָמפּאַניאַטאָר געפּועלט ביי דעם
פאַרוואַלטער פון קאַנטינע צו ענדיסן דאָס שפּילן .עס האָבן זיך
געפונען אפיצערן ,װאָס האָבן געקענט שפּילן אויף פאָרטעפּיאַן און
זיי האָבן פאַרטראָטן די פמוזיקאַנטן און די פאַרוויילוננ האָט מען
פאָרנעזעצט וי פריער .מאָטעלע איז װוי געוויינלעך אַראָפּגעגאַננען
אין קיך עסן אַוונט-ברויט .פון דענערווירונג האָט מאָטעלע ניט גע-
קעניט עסן דעם געשמאַקן קאָטלעט .,װאָס דער קוכער האָט אים דער-
לאַנגט .ער האָט דאָס פאַרענטפערט דעם קוכער דערמיט ,װאָס ער
איז שטאַרק מיר פון די  8שעה שפּילן אָן איבערייס .און אַ וווַילע
שפּעטער האָט ער זיך געזעגנט מיטן קוכער און אַרױסגעגאַנגען פון
קיך .אין קאָרידאָר איז געווען פינצטער .ער האָט אנגעטאַפּט די טיר
פון קעלער ,אַרײינגעגאַנגען אינװוייניק און זי פאַרמאַכט נאָך זיך.
אין דער פינצטערניש האָט ער אנגעטאַפּט דעם עק פון קנויט ביי
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דער מינע און אים אונטערגעצונדן .מיט אַ קלאפּענדיק האַרץ איו
ער אַרױס פון קעלער ,הורכגעלאָפן דעם קאָרידאָר און ווען ער איז
שוין געווען ביים אַרױסגאַנג פון קאַנטינע האָט ער פאַרקלענערט
די טריט און זיך דערנענטערט צום דייטש ,וועלכער האָט באַואַכט
דעם אַרײנגאַנג .ער האָט זיך אויף אַזויפי? באַהערשט ,אַז ער האָט
זיך אפילו דערלויבט אויף א ווֹיץ און דורכגייענדיק לעבן דעם
ייטש  --אויסגעצויגן די רעכטע האַנט און אויסנעשריגן , :היילד
היטלער" ,אויף װאָס דער דייטש האָט גוטמוטיק זיך צעלאַכט און
אים אַ זאָג געטון , :אַך דו קליינער ,אוקראַינישער שוויין".
מאַטעלע איז אַרױס פון דער קאַנטינע און גיך פאַרשווונדן אין
דער פינצטערניש, .באַלד וועט עס אויפרייסן  --האָט ער נעטראַכט
 --שנעלער אַװעק ,װואָס ווייטער ,װאָס ווייטער פון דעם אֶָהט!"מיט אַ קלאפּנדיק האַרץ איז ער געלאָפן דורך די באַקאַנטע נעסקעך
צום טייך.
ווען ער איז אָפּנעלאָפן אַ צוויי הונדערט טריט ,האָט ער דערהערט
אַ שרעקּלעכן קנאל .די ערד האָט זיך אַ טרייס? נעטון .דרי שויבן
אין אַלֶע הייזער אַרום זענען אַרױיסנעפלױיגן .באַלד האָט זיך דער-
הערט אַפ.ייפעריי פון פּאליציי ,אַ ליאַרעם פון סירענעס און דריי

רויטש ראַקעטעס זענען אַרױיסגעפלױיגן אין דער לופט ,באַלוױכטנדיק
די גאַנצע שטאָט מיט אַ בלוט-רויטער שיין .מאָטעלע האָט זִיךְ נע-
טוליעט צו די ווענט פון די מויערן און מיט אַ נעמישטן נעפי? פון
פרייד און שרעק איז ער צוגעלאָפן צום טייך .ער איז אַריין אין
קאַלט װואַסער ,װאָס האָט אים ערטערווייז דערגרייכט ביזן האַלדו,
האַלטנדיק מיט ביידע הענט דאָס פידעלע איבערן קאָפּ .ווען ער איז

שוין געווען אין מיטן טייך ,איז געװאָרן מיט אַמאָל ליכטיק .מאָטעלע
האָט זיך אומנעקוקט און הערזען אַ גרויס פייער ,ואָס האָט זיך
אויפגעהויבן איבער דער שטאט ,פארנעמענדיק יעדע וויילע אַלץ
גרעסערע שטחים הימל.
מאָטעלע האָט געיובלט ,ער האָט אין דעם מאָמענט פאַרגעסן אין .
דער שרעק .ער איז געווען בלויז דורכנעדרונגען מיט פרייד און
געפלאַטערט מיטן נעפיל פון נקמה.
אויף דעם צווייטן ברענ ,אוניטער אַ בערגל?ל האָט געװאַרט אויף
מאַטעלען אַ װאָגן ,אין וועלכן עס זענען געווען איינגעשפּאַנט די
בעסטע פּאֶר פערד פון אונזער אָפּטײילונג ,געפירט דורך פינף באַװאָפנ-
טע פּאַרטיזאַנער .צען הענט האָבן אַ כאַפּ געטון מאַטעלען און אים
אַריינגעװאָרפן אין װאָגן .װוי אַ פיי?ל פון בויגן האָבן די פערד מיט
א ווילדן נאַלאָפּ זיך אַ ריס געטון פון דעם אָרט און דער װאָגן איז
גיך פאַרשווונדן אין דעם נאָענטסטן וװאַלד .פון גרויס אויפרענונג
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תקר+5

פרידעק דער מאדיאר
עס האָט נישט געהאָלפן די מאַדיאַרן זייער גרויסע צאָל אַמוניציע,
װאָס זיי האָבן אויסגעשאָסן אין פּאַנישער אומאָרדנוננ און אפילן
נישט די שטיינערנע באַריקאַדעס ,װאָס זיי האָבן אויפנעשטעלט פון
די מצבות ,וועלכע זיי האָבן אַראָפּגענומען פון די קברים אויף דעם
מוכאיעדער קריסטלעכן בית עולם .נאָך אַצװײי שעהדיק ,,פאַרבי-
סענעם קאַמף ,זענען די ווייניק-לעבנגעבליבענע מאַדיאַרן זיך צץ-
לאָפן װוי די מייז ,איבערלאָזנדיק דעם גאַנצן אָבאָז ,פי? טראפייען
און אַ נרויסע צאָל געהרנעטע און שװוער-פאַרווונדעטע קאַמעראַדן.
נאָכן דאָזיקן זיג האָב איך אַ טיי? פּאַרטיזאַנער געשיקט אין דאָרף
מיט דער אויפנאבע צו ליקווידירן די פּאָליצייאישע משפּחות ,װאָס
האָבן דאָרט געוווינט ,ד .ה .רעקוויזירן דעם קעבעדיקן אינווענטאר
אוון פאַרברענען דעם טויטן .די איבעריקע האָבן זיך פּאַרזאמלט אין
דעם נרויסן הויף פון דאָרפס-שול ,און מיט ניינעריקייט באַטראַכט
די נייע איינגענומענע קיך ,אין וועלכער אונזער קוכאר טימקע האָט
געקאָכט אַ שמעקענדיקע זופּ .איך אַלֵיין בין אַװעקנעגאַנגען צו דער
חברטע זאַיאַ --- ,אונזערס אַ ,סװיאַזנאַיאַ? (פאַרבינדערן) ,וועלכע
איז געווען די פאַרװאַלטערן און די איינציקע לערערן פון דער שופ.

ווען איך האָב אָנגעקלאַפּט אין דער טיר פון איר צימער איז זי
אַהײיסגעלאָפן מיר אַנטקעגן און מיט אַ נעהיימנישפולן טאָן א זאָג
געטאָן , :ד,יאַדיא מישא ,ביי מיר אין צימער געפינט זיך א מאַדיאַר,
אַ ייד ,וועלכער .וויל זיך איבערנעבן צו די פּאַרטיזאַנער ,מיר קענען
זיך שוין זינט עטלעכע װואָכן ,איך גאַראַנטיר פאַר אים".
אין מיטן צימער איז געשטאַנען אַ דאַרער בחור פון אַ יאָך צַוויי-
הרייאינצװאַנציק ,מיט אַן איידל נעזיכט אין אַן אוניפאָרם פון אַוּ
אונגאַרישן אוננטער-אַפיצער .איך האָב צוגענומען זיין פּיסטאָליעט,
און אויף יעדן פאַל דורכגעפירט ביי אים אַ פּערזענלעכע רעוויזיע.
נישט נעפינענדיק קיין שום פאַרדעכטיקס האָבן מיר זיך אַװעק-
ניזעצט בַיים טיש ,און אין אַ זאַפטיקן יידיש האָט ער מיר אט
װאָס דערציילט.
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 -איך בין אַ מונקאַטשער .איר האָט נעוויס געהערט ווענן מונ-קאַטשער רבין ? -מיין פאָטער איז נעווען איינער פון זיינע הייסע
חסידים ,און איך בין הויך אױיסגעװואַקסן אין אַן אַרטאָדאָקסישער,
חסידישער סביבה .ביזי  61יאָר האָב איך נעלערנט אין אַ ישיבה ,און

מיין גוטע מוטער האָט שוין געהאָפּט אין אַ פּאָר יאֶר אַרום צו זען .
איר בן יחיד אַלס רב .נאָר איך האָב אירע האָפענוננען פאַרפירט :
אין אַ זומערדיקער נאַכט בין איך אַנטלאָפן פון מונקאַטש קיין בודאַ-
פּעשט ,בכדי זיך צו באַקענען מיט דער גרויסער וועלט ,וועלכע האָט
זיך געפונען אויסער די גרענעצן פון דעם שמאָלן פאַרכישופטן קרייז,
אין וועלכן איך בין דערצויגן געװאָרן .איך בין אַװעק זוכן דעם
קוואל פון וועלטלעכער וויסנשאַפט ,וועלכער איז געווען פאר מיר

פאַרבאָטן ,און .צו וועלכן איך האָב געלעכצט מיט אַלע פיבערן פון
מיין עמפינדלעכער נשמה .אין  4יאֶר אַרום בין איך שוין נעווען
אַ סטודענט פון בודאַפּעשטער אוניווערסיטעט און שטודירט פילאָ-
זאפיע .מיין קאריערע איז אבער ניך איבערנגעריסן געװאָרן; די
היטלעריסטישעע בעסטיע איז אַריינגעדרוננען קיין אוננאַרן און עס
האָבן זיך אננעהויבן רדיפות אויף יידן.
עס איז שווער אין קורצע שטריכן איבערצוגעבן דאָס אַלץ ,װאָס
איך האָב דורכגעמאַכט אין משך פון צוויי יאָר .איך האָב געארבטט
אַלס ערד-אַרבעטער אין שטעטל אוזשגאָראָד ,אויף דער סלאַװאַקישער
גרענעץ; איך האָב געאַרבעט אין זאַלצבורנ אונטער דער ערד ביים
גראָבן זאַלץ; איך בין עטלעכע מאָל געווען אין די הענט פון דער
געשטאַפּאָ און זיך גליקלעך פון זיי אַרױסבאַקומען ; ענדלעך האָט
מיר דער גורל ווידער אַמאָל פארווארפן קיין בודאַפּעשט .איך האָב
דאַן געקלערט אַז דאָס זיכערסטע אָרט פאר מיר ,וואָלט געווען אין
דער אַרמײי .מיין אונגאַרישע פריינדן פון די סטודענטן-יאָרן ,האָט
מיר איבערגעגעבן אַן אַרישן דאָקומענט פון איר ברודער ,װאָס איז
געשטאָרבן פון שווינדזוכט ,און איך בין אַריינגעטראטן אין איינער
פון די אוננאַרישע דיוויזיעס .צום אומנליק איז גראָד די דיוויזיע
אינגיכן אָפּנעשיקט געװאָרן אויפן מזרח-פראַנט .דאָס איז געווען
איינע פון די דיוויזיעס ,װאָס די אונגאַרישע מאַכט האָט באַראַרפט
צושטעלן היטלערן.
עס איז נישט צום באַשרײיבן ,װאָס איך ,אַלס נאַציאָנאַלער ייר,
האָב איבערנעלעבט ,ווען איך האָב באַדארפט בייזיין ביי די ווילדע
ארגיעס ,װואָס מיינע קאָלעגן האָבן איינגעאָרדנט איבער מיינע אוומ-
גליקלעכע יידישע ברידער .אויף דעם פראָנט האָב איך פי? געהערט
ווענן פּאַרטיזאַנער ,און עס איז ביי מיר אַנטשטאַנען דער געדאַנק
צו אַנטלויפן פון דער אַרמײ אין די וועלדער .אין סוף דעצעמבער
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פאָריקן יאָר האָט זיך אין כאַרקאָוו פאָרמירט אַ שטראף-עקספּעריציע
קענן די פּאַרטיזאַנער; איך האָב זיך נעמאָלדן פרייוויליק צו דער
עקספּעדיציע אוװן אין דעם דאָרף ,האָב איך זיך באקענט און באַ-
פריינדעט מיט דער חברטע זאיא ,און איר פאַרנרויט מיין כור ,אין
זי האָט מיר געשאַפן די מעגלעכקייט זיך צו טרעפן מיט דיר .איך
בין .באַזונדערס גליקלעך װאָס איך האָב אננעטראַפן אויף אַ יידישן
פּאַרטיזאַנער-אטריאד ,און איך האָף ,אַז דו וועסט מיר אַרייננעמען
אין דיינע רייען ,ווו איך װועל האָבן די מעגלעכקייט צו קעמפן און
זנקמה צו נעמען פֿאָר אונזערע אומשולדיקע קרבנות .מיין נאָמען
ַ7יז אפרים ,מיין מוטער האָט מיר גערופן פרידעק.
א
דער בחור איִז אנטשוויגן געװאָרן.
== הש
האָב איך אים געזאָגט  ---און פרידעק דער ,.מאַדיאַר",
וי מיר האָבן אַ נאָמען גענעבן דעם מונקאַטשער בחור ,איז שוין נע-
בליבן מיט אונז .מיר האָבן .אים מיטגענומען מיט זיך אין ואַלד,

פרידעקן האָבן אַלע פּאַרטיזאַנער גיך ליב נגעקרינ' .ער איז געווען
דרייסט ,אָבער נישט קיין היץ-קאָפּ .ער פלענט זאָגן , :דער גרינג-
פטער קאָפּ ,איז אַ היץ-קאָפּ ,אַפילו דער ווינט קען אים אַמאָל אַראָפּ-

רייפן .אַלץ דאַרף מען טאָן מיט שכל  --נאַטירלעך .,ווער עס
פֿאַרמאָגט

דאָס דאָזיקע אַרטיקל ,וװואָס הייסט

שכל" .מען האָט אים

אויך ליב געהאט פאר זיין גנוטער שטימונג ,װאָס האָט אים נישט
פאַרלאָזט אפילו אין די געפערלעכסטע מאָמענטן ,און פאר זיין רע-
טארישן טאַלאַנט .ער האָט נעקענט אין אַ וװונדערבאַרער פאָרם דער-
ציילן מעשיות פון רבנים ,ער האָט געקענט די צוהערער אַריינפירן
אין אַ וועלט פון מיסטיק און זיי האַלטן שעהנווייז אין דער גרעס-
טער שפּאַנונג.
אין די לאַננע ווינטער-נעכט פלענן מיר ביי דעם פּאַרטיזאַנישן
פייער פירן אומאויפהערלעכע דיסקוסיעס אויף פאַרשידענע טעמעס.
די דאָזיקע דיסקוסיע-אָווענטן האָב איך איינגעפירט צוליב פאַרשי-
דענע מעמים  :ערשמנם ,צוליבן צייט-פאַרטרייב ,ווייל אין די נע-
דיכטע וועלדער פון אוקראַינע פאַלט צו די ווינטער-נאַכט זייער פרי,
און די  81שעה נאַכט הערעסן ממש .צווייטנס האָב איך נעװואָלט,
אַז די פּאַרטיזאַנער זאָלן ווייניקער טראַכטן פון דער פאַרנאַן-
גענהייט און פון דער גרויזאַמער ווירקלעכקייט ,און דעריבער האָב
,יספּוטן" ,וי מיר האָבן זיי גע-
איך זיך באַמיט פירן די דאָזיקע ד

רופן ,אין אַזאַ צוגענגלעכער פאָרם אַז אַלע אנוועזנדיקע זאָלן קענע!
אין זיי אָנטיי? נעמען .אַחוץ דעם האָב איך אין דעם געזען אַ ויכֵ-
טיקן דערציערישן ווערט ,ווייל מיינע פּאַרטיזאַנער זענען גע

פאַרשידענע ש כטן ,און האָבן אָפּטמאָל אויסנעמייטשט געוויסע
דערשיינונגען אויף זייער איינגנאַרטיקן און אָפּט נישט ריכטיקן
אופן און די דאָזיקע דיסקוסיעס האָבן פאר זיי אוויפגעעפנט נייע
וועלטן און זיי געלערנט טראַכטן מיט נאָר נייע קאַטענגאָריעס .פרידעק
איז אין די דאָזיקע דיסקוסיעס שטענדיק געווען דער אפאנענט .מיט
זיין פלינקן געדאַנק און גרויסן תלמודישן און וועלטלעכן ויסן,
פלענט ער קינסטלעך צעקלאפּן דעם קעגנער און איבערראַשן די צו-
הערער מיט זיינע קלונע און אָפּטמאָל גאַנץ אַרינינעלע נעדאַנקן.

איך דערמאן מיך װוי מיר האָבן עטלעכע אֶוװונטן נאָכאַנאַנד געד-
פירט אַ דיסקוסיע אויף פאָלגענדער טעמע :צי מוזיק בלייבט שא

דיק בלויז די אָפּשפּינלונג פון דער נאטור פון דעם לאַנד און פון דע
מענטאַליטעט פון דעם פאָלק ,אָדער גרויסע געשעענישן קענען האָבן

אַ .ווירקונג -אויף די מוזיקאַלישע שאַפונגען פון א פאָלק און בייטן

זייער כאַראַקטער ?
די דאָזיקע דיסקוסיע האָט אַרױיסנגערופן מיינער אַ רעפעראט ,װאָס
איך האָב געהאַלטן פריער מיט אַן אַװונט ,אויף דער טעמע , :מוזיק
ביי פעלקער און לענדער" .איך האָב מיינע טעזן דעמאָנסטרירט אויף
אַ פיד? .די פּאַרטיזאַנער האָבן זיך זייער פאַראינטערעסירט מיטן
רעפּעראַט ,און נאָכדעם האָט זיך אנטוויקלט אַ לעבהאַפטע דיסקוסיע,
אין פאַרלויף פון וועלכער עס איז אַרױסגערוקט געװואָרן די אויבנ-
דערמאַָנטע טעמע .אַלע פּאַרטיזאַנער זענען געווען מסכים מיט דעם
זייער באַנאַבטן ענגן רוס ניקיטאַ קאַלאָסאָוו ,וועלכער האָט געהאַלטן,
אַז גרויסע געשעענישן בייטן דעם כאַראַקטער פון דער מוזיק פון
דעם פאָלֶק .אַלס ביישפּיל האָט ער גענומען די רוסישע מוזיק ,וועלכע
איז יעדן געווען באַקאַנט .אין סוף ניינצטן און אנהויב צװאַנ-
ציקסטן יאָרהונדערט האָבן דאָמינירט אין דער רוסישער מוזיק די
מעלאַנכאָלישע ,טרויעריקע לידער פון לערמאַנטאָוון און נאדסאנען
און די סענטימענטאַלע װאַלסן ; די מוזיקאַלישע שאַפונגען ,דאַקעגן,
פון נאָך דער רעװאָלוציע זענען אַן אָפּשפּינלונג פון אָט דעם גרויסן
געשעעניש און עס פילט זיך אין זיי דער ריטם פון אַ באַפרײיט פאָלק,
דער אויפשווונג און דער מאַרש מיט זיכערע טריט צו אַ בעסערן,
ליכטיקן מאָרנן.
פרידעק האָט וי געוויינלעך אפאנירט

קעגן קאָלאָסאָווס אויספי-
דונגען ,אַרויסרוקנדיק די טעזע ,אַז דאָס קען זיין בלויז אַ ספּאנטא-
נער אויסדרוק פון נעפילן ,וועלכע באַקומען זייער אויסדרוק אין די
מוזיקאַלישע שאַפונגען פון איין צייטאָפּשניט ,אבער ווען דער
שטאַרקער איינדרוק פון די ,געשעענישן ווערט שװאַכער ,קערט זיך
די ידיל צו אירע נאָרמאַלע פאָרמען .אַלְס ביישפּיל האָט ער
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גענומען די פראַנצויזישע מוזיק ,וועלכע איז באַקאַנט פון אַלע יאָרן
מיט איר עספּרי .,מיט=איר לייכטן זשאנר .אויב רוזשע דע פיל

האָט

אין

9971

נעשאַפן

די

מאַרסעליעזע,

וועלכע-

דערמוטיקט

מיט אירע קלאננען ,באַפליגלט און רופט צום קאַמף און באַפרייאונג,

איז זי בלויז אַן אויסדרוק פון דעם גהויסן ענטוזיאַזם װאָס האָט
אַרומגעכאַפּט דאָס פאָלק אין יענע טעג פון דער גרויסער פראַנצוי-
זישער רעװאָלוציע ,ווען דאָס פאָלק האָט נעשטורעמט די באַסטיליע,
א סוף געמאַכט מיט תפֵּשֵׁףּ אַבסאָלוטיזם און איבערגענומען די מאַכט
אין זיינע הענ
צי האָט אבער די .פראַנצויזישע מוזיק פו! דאן באַאָומען אַן אַנדער

קאָלאָריט ? ניין .די איינציקע מאַרסעליעזע איז נעבליבן וי איין
איײיביקער .דענקמאָל פון יענע גרויסע טענ ,און דער לייכטער ,שפּי
לעוודיקער זשאַנר אין דער פראַנצויזישער מוזיק איז געבליבן דער
= +זעלבער ביזן היינטיקן?טאָג ,װי ער איז געווען פאר דעם שאַפן פון
=
דער מאַרסעליעזע.
דאָסמאָל האָט פרידעק נישט געהאַט דאָס לעצטע װאָרט .ער האָט
געמוזט קאַפּיטולירן פאַר קאָלאָסאָנון ,וועלכער האָט באַװיזן ,אַז.

אויב דאָס איז אַזױ געשען אין הער אָפַראַנצויזישער מוזיק ,איז עס

בלויז געווען דערפאר װאָס די רעװאָקוציע אין פראַנקרייך האָט אין
קעננזאַץ מיט דער רוסישער רעװואָלוציע ,נישט נעהאַט אַזעלכע ווייט-
גייענדיקש און דויערנדיקע קאַנסעקּענצן...
)
פרידעק איז געווען רעליגיעז .יעדן טאָג האָט עהאגעדאַוונט אין
תהילַים .ווען די חברים"האָבן אים ינעד
אָפּגעזאָגט  01יי
פֿען דאָס דערקלעהן ,װאָס ער עסטי חזיר ,טוט
פרעגט ,וי אַזױ קען
אנדערע עבירות און גלייכצייטיק דאַװונט ער ? אויף דערויף פלעגט
פרידעק ענטפערן מיט אַ שמייכ?, :זינט איך נגעדענק זיך האָב איך
יעדן .טאָג געדאַװונט ,און דאָס איז ביי מיר געװאָרן א געוווינהייט,
און אַ נעוווינהייט ווערט די .צווייטע נאַטור .און אויסער דעם האַלט
איך ,אַז מיט מיין דאווענען באַער .איך דעם אָנדענק פון מיינע רע-
ליניעזע עלטערן ,וועלכע פרייען זיך אין קבר ווען זיי זעען אַז זייער
זינד? האָט נאָך נישט פאַרנעסן אין נאָט".
װוי איך האָב אויבן דערמאַנט ,איז פרידעק נגעווען אַ מיסטיקער
און ווען ער האָט נעהאַט די מענלעכקייט זיך אַריבערצוטראָנן אין
דער דאָזיקער וועלט ,איז ער נעווען נליקלעך .דא האָט ער נעקענט
אויסנוצן זיינע גרויסע קענטענישן אין פילאָזאָפיע .ער האָט אֶפע-
רירט מיט מעטאַפיזישע באַנריפן ,ציטירט שפּינאָזען און אַנדערע
פילאָזאָפּן או :צוליב דעם ואָס דער גרעסטער טיי? פון אױידיטאָרי'ם
21

איז ער געוען

איז באַשטאַנען פון מענטשן מיט קליינער בילדונג,
|
נישט צום באזיגן.
איינמאָל האָט פרידעק אַרױסנעזאָגט אַ גאַנץ אַריגינעלן געדאַנק ;
אַז מען קען דינען נאָט מיט געווער .און ער האָט ד
באָּסאַנרינדעם אויף

פאַלגנדיקן אופן  :די נאַנצע מענטשהייט װואָלט מען געקענט צעטייל
אויף צוויי לאַנערן ..איין טייל גלויבט אין נאָט און ריכטעט זיך לויט
די דאָנמעס פון דער יידישער און קריסטלעכער רעליגניע ,ד .ה .לויט

דער עטיק פון דער תורה ,און די נאָבעלעאָגעבאָטן פון קריסטוסן.
זיי גלויבן אַז ווען די נאַנצע מענטשהייט װעט נאכטאָן זייער ביי-
שפּיל ,װעט דאן אנהויבן הערשן אויף דער וועלט פרידן ,גלייכהייט

און פרייהייט ,און עס װעט קומען /משיח .ד ,ה .עס װעט קומען די
הוהיה באחרית
ערע װואָס די יידן באַצייכנען מיטן אויסדחוק:
הימים" ,ווע אַ שאָף וועםט זיך פּאַשען מיט אַ װואָלף ,און אַ קינד
וועט זיך שפּילן מיט אַ לייב.
זייער טרוים אָבער לאָזט נישס פאַרווירקלעכן .דער צווייטער .טייל
מענטשהייט ,וועלכער גלויבט נישט אין נאָט ,נאָר אין שטן .די דאָ-
זיקע מענטשן לאַכן זיף אויס פון עטּיק ,פון מאָראַל ,זיי באַשמוצן

אַלֶע איידעלע געפילן ,זיי זייען/מאָס צווישן פעלקער ,און אָנשטאט
משיחןפ

דערנענטערן

זיי :מנָשְׁ+זייער באַנעמונג

די הערשאַפט

פון

אומרעכט ,פינצטערניש און ברוטאַלער סאַכט .דער שטן האָט
אַנענטן ,וועלכע העלפן אים פאַרטירקלעכן זיינע שטרעבוננען ,דאָס
זענען די היטלערס ,די מוסאַפּילשױפו! אַלֶע עפּאָכעס,

עס איז אויףאפאראן" איך

על

זיי אנהופן,

,גאָטס

אַגענטן",

וועלכע האָבן נשגּלויבט ,אַז מיט תפילות און מָעשִים טובים קּען מען
זיך קעגנשטעלן דער מאַכט!פון דעם שטן ,נאָר דאָס איז געווען אָן
דערפאָלג .דאן איז געקומען אונזער דור ,וועלכער האָט פאַרשטאַנען
אַז נאָר מיט געווער אין דער האַנט קען מען זיך קעננשטעלן די פינצ-
טערע כוחות ,און אין אַריינגעטראטן אין אַן אַנטשײדענעם קאמף.

מיר פּאַהטיזאַנער זענען אַזױ אַרום נישט סתם מענטן! נאָר שליחים,
וועלכע קעמפן .אין נאָמען פו .נאָט ,פאר דער דעהנענטערונג בון
משיחס אָנקום .מיר ווייסן אַז מ'קען דינען נאָט אויף פארשידענע
אופנים ,צום ביישפּיל ,אויב אַ מענטש קען טאַנצנדיק אַריין אין אַזאַ
עקסטאַז ,אַז ער פארנעסט אין דער ווירקלעכקייט ,רייסט זיך פון
איר אָפּ אוּן באַהעפט זיך מיט גאָט ,קען דאָס הייסן ,אַו ער דינט
נאָט מיט טאַנצן ; אויך מיר ,פאַרניכטנדיק די חיילות פון שט; ,דער-
נענטערן דערמיט די גאולה און דינען אַזױאַרום צו נאָט; און אַן
מיר הרגענען א היטלעריסט ,איז פּונקט וי מיר ריכטן אפ אַ
'
תפילה,,,

קָקָ

דער דאָזיקער אויספיר איז אַזױי געפעלן געװואָרן מיינע פּאַרטיזאַ-נער ,אַז ווען אַ גרופּע פלעגט זיך אומקערן פון אַן אַקציע ,אין אנ-
שטאט צו פרעגן, :וי אַזױ איז דורכגענאַנגען די אָפּעראַציע ?"
פלענט מען זאָגן , :װיאַזױ האָט זיך געדאַװונט ?"
און אויף דעם איז געפאַלן אַן ענלעכער ענטפער , :גאַנץ גוט ,מיר
האָבן אָפּנעריכט זעקס וװאָכנדיקע און איין יום-טובדיקע תפילה".
דאָס האָט באַדייט ,אַז מען האָט פאַרניכּטעט זעקס דייטשע סאָל-
דאָטן און איין אָפיצער.
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פרידעק האָט געמוזט האָבן עפּעס אַ באַשעפטיקונג ,וועלכע זאָל
אים אַזוַ פאַראינטערעסירן ,אַז ער זאָל קענען אויסלאָדן די גאַנצע
ענערגיע פון זיין אימפּולסיוון כאַראַקטער און אויספילן די פרייע
צייט .אַ פּאָר מאָנאַטן איז ער געווען שטאַרק פאַרטאָן אין זייגער-
מאַכערײי .פון יעדער אָפּעראַציע פלענט ער ברעננען פולע טאַשן
מיט צעבראַכענע זייגערלעך ,און גאַנצע טעג פלענט ער זיך אין זיי
גריבלען ביז ער פלעגט זיי ברענגען אין אָרדענונג .זיין געצייג אין
באַשטאַנען פון אַן אֶל ,אַ פְּאָר שוסטערשע צװאַנגען און אן אט
פּינצעט װאָס אונזער דאָקטאָר האָט אים נעשענקט ,און דאָך האָט
ער אינגיכן אַזױ באַהערשט דעם פאַך ,אַז די גרעסטע פּעסימיסטן
צווישן מיינע פּאַרטיזאַנער האָבן אים אננעהויבן פאַרטרויען זייערע
זיינערלעך צום פאַריכטן.
נאָך דעה ,זײינערמאַכערײ האָט ער זיך גענומען צום רעמאַנטירן
געווער .זיין ;גייער פאך איז געווען פאר אוֹנז זײיער נוצלעך ,ווייל
מיר האָבן געהאט טראפייען-נעווער פון אַלערלײ מינים ,אָנהײיבנדיק
פון אַ הוסישער וױינטאָווקע פון פאר דער מלחמה ,און ענדיקנדיק
מיט דעם לעצטן טיפּ קױילנוואַרפערס פון די טשעכישע פאַבריקן אין
פּוילן .ווען אַ וועלכער עס איז טיי? פון נעווער איז צעבראָכן גע-
ווצה! אָדער פאַרליירן געגאַנגעןן איז שוין' דאָס נאַנצע געווער געווע;
פרידעק האָט זיך אונטערגענומען אויסצופאַרטיקן
א
7
אָפּטמאָל נאַנץ פּרעציזע טיילן ,און האָט דאָס ,אַ דאַנק זיין נעדולר
און פעאיקייטן מיט דערפאָלג דערגרייכט .איך האָב ספּעציעל גע-
מאַכט אַן איבערפאַל אויף די נאַראַזשן פון דער אַרגאַניזאַציע ,טאָט"
לּעבן דעם שטעט? ליגין ,און פארשאַפט פאַר זיינעטוועגן א נאַנצן
נאָפּינירט פאר
קאַמפּלעט נויטיקע אינסטרומענטן ,און האָב אים
דעם ,ארוזשעינעם מייסטער" פון מיין אָטריאַד,
איינמאָל ,זעצט זיך פרידעק אַװעק לעבן מיר ,און הו בט אָן אַנט-
וויקלן אַזא געדאַנק :דער נאַנצער דערפאָלג פון דעם פּאַרטיזאַנישן
קרינ באַשטייט אין דעם ,װאָס די פּאַרטיזאַנער אַטאַקירן דעם שונא
לֹ
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דאן

ווען ער :דערװואַרם:זײי

אַפַװוײיניקסטן,

און דאָרט

װו ער ריכט

זיך אויף זיי צוֹם װוינציקסטן .בכדי עס זאָל נאָך בעסער געליננען
דעם פּאַרטיזאַנער דער דאָזיקער מאַנעװור ,מוז ער באַזיצן אַזאַ נע-
ווער ,װאָס זאָל אים דערמעגלעכן צו פּאַראַליזירן דעם שונאס פאָר-
פּאָסטנס און זיי אומשעדלעך צו מאַכן .דערצו פאַרמאָגן מיר אַ נע-
וויסע צאָל ,בעז-דשומקעס" (אַ ביקס ,װאָס אַדאַנק אַַ ספּעציעלן
אַמאַרטיזאַטאָר וועלכן מען טוט אָן אויף דעם עק לופע ,שיסט.אינ-
גאַנצן אָן רעש ,מען הערט נאָר דעם קלאפ פון צינג?) .זיי האָבן
אבער דעם חסרון ,װאָס אָפּטמאָל פאַרווונדן זיי בלויז דעם שונא,
ער הייבט דאַן אָן צו שרייע; און די פּאַרטיזאַנער ווערן אויפנעדעקט.
איך האָב אייסנעפינען אַזאַ געווער ,ואָס ניט די מענלעכקייט

דעם פאָרפּאָסטן אָן רעש און אים אומשעדלעך צו
אַראָפּצונעמען
מאַכן -- ,דאָס איז אַ לאַסאָ ,אַ געוויינלעכע לאַסאָ װאָס מען באַנוצט
אין די פּרעריעס אויף כאַפּן ווילדע מוסטאננען .יעדער פּאַרמיאַו
מוז באַהערשן די לאַסאָ ,און זי שטענדיק .מיטטראָגן מיט זיך ,זי
האָט װײיניק װואָג און קען אויך נוצן צוֹ אַנדערע צוועקן ,למש?  :צו
בינדן דעם שונא ,אָדער זיך איבערצוציען איבער אַ טייכל .דעריבער,

דיאַדיאַ מישאַ ,לייג איך דיר פאָר אַז דו זאָלסט געבן אַ באַפּעל ,דאָס
אַלע פּאַרטיזאַנער זאָלן זיך פּאַרשאַפן לאַסאָס ,און זיך אויסלערנען
וי אַזױ מיט איר זיך צו באַנוצן ,און וועסט זען ,אַז דיין ביישפּילֿ
וועלן נאָכטאָן אַלֶע .קאָמאַנדירן פון די אָטריאַדן אין נאַנץ אוקראינע
|
און װייסהוסלאַנד.
ער האָט נאָך לאַנג געלויבט די מעלות פון דער לאַסאָ .איך האָב
געקענט פרידעקן ,און האָב געוווסט ,אַז אויב ער שלאָגט זיך עפּעס
אַריין אין קאָפּ ,װועל איך פון אים שוין אַזױ לייכט נישט פּטור ווערן,
דעריבער האָב איך מיט אַן ערנסטער מינע אַ זאָג געטאָן :
 --דאָס איז אַ געניאַלער געדאַנק ,און ער געפעלט מיר זייער ,נאָרדו מוזט דער ערשטער באַהערשן די לאַסאָ ,און דיינע קענטענישן
דעמאַנסטרירן פאר די פֿאַרזאַמלטע פּאַרטיזאַנער ,און אויב עס ווע
זיך ווירקלעך אַרױסוייזן פאר אַזאַ נוצלעך געווער ,דאן װעל איך

אויפפאָדערן ,אַז אַלֶע פּאַרטיזאַנער זאָלן דאָס באַזיצן.
פרידעק האָט באַקומען זיידענע שנורן פון פּאַראַשוטן ,זיך אויסגע-
פלאָכטן אַ שטריק פון עטלעכע צענדליק מעטער און איז צונעטרעטן
צו דער אַרבעט .לאַנגע שעהן איז ער געשטאַנען אויף אַפרייען פּלאַץ
און האָט מאַניפּולירט מיט דער לאַסאָ ,ביז ער איז ענדלעך נעקומען
צו מיר און ראפּאָרטירט

אַז ער איז גרייט

צו דעמאַנסטרירן

קונסט,
אויף אַן אָפענעם פּלאַץ האָט פרידעק אַװעקגעשטעלט
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זיין

א ,שונא".

דאָס איז געווען אַ שטעקן אויף וועלכן ער האָט אַהױיפנגעצױגן אַ פּאָר
הויזן און א מאַרינאַרקע ,אָנגעשטאָפּט מיט שטרוי .און פון אויב
אַ היטל? .אַלע פּאַרטיזאַנער האָבן זיך פאַרזאַמלט אַרום און מיט אַ

ביס? איראָנישע בליקן געקוקט אויף דעם ,קונצן-מאַכער" .,פרידעק
מיט דער לאַסאַ אויף דער האַנט איןז אָפּנעגאַנגען אַ  02מעטער און
זיך אונטערנענומען אַרױפוװאַרפן די לאַסאַ אויף דעם שונא'ס גוֹף,
אויף וועלכן אָרט מען װועט אים פאָרלייגן.
 -כאַפּ דעם דייטש פאר דעם גאָרגל -- .האָט איינער געזאָגט.די לאַסאָ האָט אַ פייף געטאָן אין דער לופט און איז נגעפאַלן אויף
:
דעם באַשטימטן אָרט.
 --װואַרף אַרויף די לאַסאָ צווישן דעם ערשטן און צווייטן קנעפּל.עס פליט די לאַסאָ און װוי אַ שלאַנג כאַפּט זי אַרום דעם ,שונא"
אויף דעם אָנגעוויזענעם אָרט .די פּאַרטיזאַנער זענען ענמציקט און
באַוװונדערן זיינע פעאיקייטן.
נאָר דאָך איז פרידעק נעבליבן דער איינציקער ,וואָס האָט באַ-
הערשט די לאַסאָ ,וויי? עס האָט זיך נישט געפונען קיין איינציקער
פון די פּאַרטיזאַנער ,װאָס זאָל האָבן פרידעקס געדולד .אינניכן האָט
פרידעק געהאַט די מעגלעכקייט אויסצונוצן זיין לאַסאָ נישט אויף
אַ מאנעקין ,נאָר אויף אן אמתן שונא.
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די אוקראינער ,וועלכע האָבן מיטנעאַרבעט מיט דעם דייטש זענען
געווען אָפּטמאָל פי? ברוטאַלער פון דעם דייטש גופא .דער ,פּרעדסע-
דאַטיע?" (פאַרװואַלטער) פון ,סאָווכאָז" (שטאטס-נוט) לוטשינקי,
פאמא דוליא ,איז געווען איינער פון די נעטרייע דייטשע משרתים,
וועלכע פלעגן קריכן פון דער הויט אויף צופרידנצושטעלן דעם נאַ-
צישן באלעבאס ,און ער האָט זיך אפילו נישט אָפּנעשטעלט פון
פּייניקן זיינע איינענע ברידער ,בלויז פרויען זענען געווען די אַר-
בעטערנס פון סאָזוכאָז ,וויי? דער גרעסטער טייל מענער אין מאָ-
ביליזירט געװואָרן אין די ערשטע טעג פון דער מלחמה אין דער
רויטער אַרמײ און די איבעריקע האָט דער דייטש אַרויסגעפיהט קיין
דייטשלאַנד אויף אַרבעט.
פֿאָמאַ דוליא איז נעווען א פאַרביסענער שונא פון דער ראַטנ-
מאַכט ,וועלכע האָט אין די יאָרן פון קאַלעקטיװויזאַציע ,ביי אים
צונענומען די נרויסע שטחים ערד װאָס ער האָט פאַרמאָנט און זיי
איבערגעגעבן דעם סאַָווכאָז .מיט היטלערס קומען קיין מזרח-
אוקראַינע ,האָט ער נעהאָפט ,אַז עס וועלן זיך אים אומקער' די
;אַלטע גוטע צייטן" און ער האָט זיך באַלְד נעשטעלט צו זיין פאַר-
פיגונג .אַלע אָרעמע אַרבעטער האָט ער באַהאַנדלט וי זיינע שקלאַפן.
=
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פאר נישט אויספירן זיינע פאַרלאַנגען האָס ער זיי איבערנעגעבן צ
דער געשטאַפּאַ אָדער ער האָט אַליין מערדערלעך געשלאָגן מיט זיין
גראָבן שטעקן .זיין פרוי ,װאַסיליסאַ ,האָט מיטגעהאָלפן איר מאַן און
געמ ) אין די /קזעקוציעס,
האָט אָפּטמאָל אַליין אויך ר
אין יעדן אַרומיקן שטעטל אָרער דערפ? האָב איך געהאַט מיינעם
אַ ס,וװויאַזנױי" (פאבינדער) וועלכער פלעגט פון ציִיט צו צייט קומען
אין מיין לאַנער און איבערגעבן אינפאָרמאַציעס וועגן אַלע װיכַטיקע
געשעענישן און מיטנעמען צום פאַרשפּרײיטן פלונדבלעטלעך און
אַנדערע פאַרבאָטענע ליטעראַטור .מיין סוואזנאיא אין דאָרף לוטשינ-
קי איז געווען אַ יוננע אוקראינערן מיטן נאָמען קאַטיאַ .אירע דער-
ציילונגען ווענן די צרות ,װאָס די פרויען פון קוטשינקער פאַָװוכאָז
האָבן אויסצושטיין פון דעם ווילדן פּרעהסעדאַטיעל ,פלענן אַרױיס-
רופן גרויס אויפרענוננ ביי מיינע פּאַרטיזאַנער .איינמאָל האָט זי
געשילדערט ויאַזױ דער פּרעדסעדאַטיעל האָט באַשטראָפט אַ שװאַנ-
גערע פרוי מיט  92שטעקנס .בּכרי דער בויך זאָל איר נישט שמערן
זיך אַװעקצולײינן ,האָט ער א יסגענראבן אַ נריבל? אין דער ערד אז',
איר געהייסן זיך אויסליינן מיטן בויך אין דעם נריבל .ווען ער האָט
איר דער?אנגט דאָס צענטע מאָל מיט דעם שטעקן האָט די אוםט-
נליקלעכע פרוי באקומען פריצייטיקע געבורטסווייען און אין עט-
לעכע שעה אַרום איז זי געשטאָרבן .דער דאָזיקער פאַל האָט אַזױ
אויפנעבראַכט מיינש פּאַרטיזאַנערנס ,אַז זיי האָבן מיר אננעהויבן

אַגיטירן איך זאָל מאַכן אַן איבערפאַל אויף לוטשינקי און אָנלערנען
דעם פּרעדסעדאַטיעל .איך האָב זיך דעמאָלט גראָד געגרייט צו אַ
וויכטיקער אָפּעראַציע און נישט געקענט דערפילן זייער ווונטש .אי
עטלעכע טעג אַרומּ איז צו מיר געקומען אַ דעלענאַציע פון ד
פּאַרמיזאַנערנס- ,מיט .דער דרייסטער קיובאַ .אַנדדאפאווא .בראש,
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און מיר געמאָלדן ,אַן זיי האָבן אויסגעאַרבעט אַ .פּלאַן וויאַזוֹי צו

פאַרניכטן דעם פּרעדפעדאַטיעל
אויפנאבע

וועלן אָנטײיל

נעמען

פון לוטשינקער
בלויז

זעקס

סאָווכאָז .אין דער

פרויען

אֶן געווער און

פרורעק מיט זיין לאַסאָ .איך האָב זיי דאַן די עקספּעדיציע דערלויבט.
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אין א פריען פרימאָרנן זענען פון אונזער לאַנער אַרײיס;ענאַנגען
 ?7פרויען ,אָנגעטאָן װי די אָרטיקע פּויערטעס ,מיט נעפלאַכטענע
קאָרבן אויף די אַקסלען ,אַזװי ווי זיי װאָלמן זיך אַרױסגעקליבן אין
װאַלד אויף צו זאַמלען שוואמען אָדער יאַנאָדעס .עס איז שווער
געוושן צו דערקענען אין איינער פון די פּויערטעס ,מיט אַ קאַלירטער.
פאַטשיילע אָנגערוקט אויף דעם שטערן ,אונזער פמונקאַטשער בחור,
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פרידעק

דעם מאַדיאַר .עס האָט אים אפשר

בלויז אַביס? פאראטן

זיינע צו נרויסע הענט און פיס .אין קאָרב
צוגעגרייטע שוואמען איז נגעלעגן זיין לאַסאָ.
אויף דער גרויסער לאָנקע ,וועלכע איז געשטאַנען אין דער מיט
פון אַ געדיכטן װאַלד ,האָט געזשומעט וי אין אַ בינשטאָק .אין איין
אונטער

עק

האָט

געאַרבעס

אַ טראַקטאָר,

וועלכער

האָט

די פארויס-

געבראכט

אין

באַ-

וועגונג א מאַשין ,װאָס פּרעסט היי .אָננעלאדעוועטע פורן מיטי היי
פון די אַרומיקע דערפער ,זענען אָן אויפהער צוגעקומען צו דער מאַ-
שין ,ווו צענדליקער פרויען האָבן זיי באַלד אויסגעליידיקט און אי-
בערגעװואָרפן אויף דעם טראַנספּאָרטירער .אין אַ פּאֶר מינוט איז שוין
פון דעם ווייכן היי געװואָרן שווערע פופציק-קילאָנראמיקע ,פאַר-
דראַטעװועטע טיוקעס ,וועלכע זענען מיט אוױיטאָס אָפּנעשיקט נע-
װאָרן צום -צונ אויף אָפּצוטראַנספּאָרטירן זיי אויפן פראַנט .אויף
דעם צווייטן עק לאָנקע איז נעווען אַ ברונעמק ,וווהין די צעהיצטע
אַרבעטאָרנס פלענן גיין מיט די ליימענע קרינלעך נאָך װאַסער .אַ 51
מעטער פון דעם ברונעמ? האָבן זיך פאַרמאַסקירט אין די געדיכטע
קוסטעס,

מיינע  7פּאַרטיזאַנערנס און געװוארט.

אַרום  9אַזײינער איז אַרויפנעפאָרן אויף דער לאָנקע אַן אַלטמא-
דישער גאבריאָלעט אויף הויכע רעדער מיט רעסאָרן ,און עס אִיז
פון אים אַראָפּנעקראַכן אַ דיקער מאַן .,אויסנעפּאַשעט וי א חזיר ,אין
אַ לישונטענעם ,ווייסן אזצוג ,שטרייענער שליאַפע .מיט א וראָר
באמבוק-שטעקן אין דער האַנט .פון אונטער דער צעקנעפּלטער
מאַרינאַרקע האָט אַרױסגעבליאַסקעט אַ ברייטע גאָלדענע קייט ,פאַ-
רוקט אין ביידע זייטיקע טאַשן פון שװואַרצן ,סאמעטענעם זשיליעט.
דאָס איז נגעווען דער פּרעדסעדאַטיעל פון סאָווכאָן :פאָן פאמא
דוליא .באַלר האָט זיך דערהערט זיין שטאַרקע שטים ,וועלכע האָט
איבערגעשריען אַלץ אַרום ,אפילו דאָס ליאזנען פון טראַנספּאָרטירער
און דאָס קלאפּן פון טראקטאָר .װוי אַ משונענער איז ער געלאָפן פון
איין אַרבעטאָרן צו דער צווייטער ,נעשרינן ,נעיאַנט שנעלער צו אַר-
בעטן ,נעקלאַפּט מיט דעם שטעקן אויף רעכטס און אויף לינקס .ער
איז נגעווען שטאַרק אויפנערענט אויף די ,סאַבאָטאַזשניקעס" ,װאָס
ווילן נישט פאַרשטיין ,אַז מיט זייער פוילקייט קאנען זיי גורם זיין
דערצו ,אַז די דייטשע פערד אויף דעם פּראָנט זאָלן חלילה אויס-
פּנרן פון הוננער.
אונזער סוויאזנאַיאַ קאטיא ,האָט זיך פּלוצלונג אָפּנעטײלס פון

י"ק
==

,רינאַדע" .,וועלכע האָט נעאַרבעט ביי אויסלאַדעװען די װאָננס
איר ב
מיט היי ,און מיט אַ ליימענעם קרינל אין דער האַנט זיך געלאָזט
גיין צום ברונעמ? .זי האָט אַרױיפנעשלעפּט אַ קרינל מיט ואסער; זיך

21

און רואיק

זיך אַועקגעזעצט

אויףה

דעם

ראַנד

פון

אָנגעטרונקען
ברונעם..
דער פּרעדסעדאַטיעל האָט באַמערקט איר אָפּװעזנהײט ,אַ קוק
נעטאָן מיט זיינע ווילדש אוינן אַרום ,און דערזעענדיק זי זיצן ,זי
אָנגעהויבן רופן .קאַטיאַ האָט זיך געמאַכט נישט הערנדיק.
 --שנעלער ,ניי צו דער אַרבעט ,דו סאָוויעטישע קאַנאַליע!איך על באַלד צו דיר צוניין װע? איך דיר אַלע ביינער צעברעכן !
קאַטיאַ רירט זיך נישט פון אָרט .זיין געדולד האָט שוין נעפּלאַצט,
און מיט דעם שטעקן אין דער אויפגעהויבענער האַנט האָט ער זיך
געלאָזט לויפן צװם ברונעם.
וואָס דער
דער פּראָטאַקאָל פון דער אױיספאָרשונגס-קאָמיסיע,
נעביט-קאָמיסאַר פון אוורוטש האָט צונעשיקט ,בכדי פעסטצושטעלן
ביי װאָס פאַר אַ אומשטענדן עס איז פאַרשווונדן געװואָרן זיין איבער-
געגעבענער פּרעדסעדאַטיע?ל ,האָט אַזױ געלויטעט:
 ,,...און ווען פאמא דוליא האָט זיך דערנענטערט צום ברונעם ,האָט

ער פּקוצלונג אַ פאַל געטאָן אויף דער ערד ,און װוי אַ שלאננג זיך
אַוועקגעגליטשט אין די קוכטעס ,און פון האן אָן זענען אַלע זיינע
שפּורן פאַרשווונדן"..,
זיבן פּאָר הענט האָבן זיך אָנגעכאַפּט אין דער לאַסאָ װאָס פרידעס
האָט אַזױ קונציק פאַרוואָרפן דעם פּרעדסעדאַטיעל אויפן האַלז ,און
אים אַרײינגעשלעפּט אין די נעדיכטע קוסטעס .די פּאַרטיזאַנערנס
האָבן אים געבונדן די הענט און די פיס ,פאַרשטאָפּט דאָס מוי? מיט
אַ שמאטע און בויגנדיק זיך אונטער דער שווערער לאַסט פון אויס-
געפּאַשעטן אוקראינער ,אים אַװעקגעטראָגן אַ  008מעטער ,ווו עס
האָט שוין געװואַרט אויף זיי אַ װאָגן איינגעשפּאַנט אין אַ פּאַר פריו-
לעכע פּאַרטיזאַנישע פערדלעך.
פאמא דוליא איז אין אַ שעה אַרום געלעגן אַ געבונדענער אינמיטן
לאַגער און אַרום אים זענען געשטאַנען די צאָרנדיקע פּאַרטיזאַנערנס
און זיך באַראַטן ,וועלכן טויט אים נגעבן .פון אַלע פאַרזאַמלמטע איז
איין ביילקע נאַװאָגרודקער געווען נישט איננאַנצן צופרידן.
 --װאָס קומט אַרױס וװאָס מיר האָבן דעם פּרעדסעדאַטיעל ---האָט זי געטענהט  --אַז זיין פהוי ,די פוריע פון טויזנט און איין
נאַכט ,איז אויף דער פריי ,און וועט ווייטער פּײיניקן די אָרעמע
סאָווכאָזניצעס ?
אזּן דאָ איז ווידער געקומען צו הילף דער ,העלד פון טאָנ" --
פרידעק

דער

פֿאַדיאַר,

 --איך האָב דערצו אן עצה -- .האָט ער נעזאָגט .ער האָט אִפּ-נעבונדן דעם געפאַנגענעם די הענט ,אים נענעבן אַ בלייפעדער און
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א ביינעלע פּאַפּיר ,און נ
,שבעטן" אָנשרייבן צו זיין פרוי אַ בריוו
מיטן פאלננדיקן

אינהאַלט :

מיין פיל נעליבטע פרוי װאַסיליסאַ !
איך בין גאָט צו דאַנקען געזונט און געפין זיך שוין צווישן
אונזערע גוטע פריינט .איך האָב געפּאָלגט דיין עצה און אַוועק
צו די פּאַרטיזאַנער ,און איך בין גליקלעך ואָס איך האָב דאָס
באַצייטנס נעטאָן ,וויי? אין אַ פּאָר װואָכן אַרום װאָלְט שוין
אפשר געווען צו שפּעט ,אונזער ראַדיאָ גיט איבער אַז די רויטע
אַרמײי איז שוין ביים דניעפּר .פארברען אַלע דאָקומענטן און
נעם צו זיך אונזער גאָלד ,װאָס איך האָב פאַרמויערט אין דעם
פּריפּעטשאָק ,אונטער העם ערשטן ציגל? פון לינקס ,און זיי
גרייט ,איך װעל אַ ליאַדע נאַכט נאָך דיר קומען .איך קוש דיר
און אונזערע קינדערלעך (דאָ האָט ער אויסגערעכנט אַלע ביים
נאָמען)
דיין איבערנעגעבענער .מאַן
פאָמאַ .דוליא.

דער דאָזיקער בריוו איז נעװאָרן אַריינגעװאָרפן אין נאַענטסטן
דאָרף אין אַ פּאָסט-קעסטל ,און האָט גענעבן דעם דערוואַרטן רעזו?-
טאַט .וואַסיליסאַ איז נעמלעך געווען אַן אַנאַלפאַבעטן ,און ווען זי
האָט דערהאַלטן דעם בריוו האָט זי אים אַװעקגעטראָגן ,װוי פרידעק
האָט עס אויסגערעכנט ,אין סעל-ראדא (דאָרפס-פאַרװאַלטינג) ,כדי
עמיצער זאָל אים איר איבערלייענען .אַזױאַרום האָט זיך באַלד צע-
טראָגן איבערן דאָרף די ידיעה ,אַז פאָמאַ דוליא איז אַװועק צו די
פּאַרטיזאַנער .עס האָבן זיך באַלד געפונען גוטע פריינט וועלכע האָב;
וועגן דעם מיטגעטיילט דער מאַכט ,און אין אַ שיינעם פרימאָרגן
איז געקומען די נעשטאַפּאָ און כּאַרנומען װאַסיליסן מיט די קינדער
קיין אוורוטש ,פון װואַנען זיי האָבן זיך שוין מער נישט אומנגעקערט.
װאָס שייך דעם פּרעדקעדאַטיעל פאָמא דוליאא האָט ער נע-
האַס נאָך אַן ערגערן סוף פאַר זיי  :די פּאַרטיזאַנערס האָבן שוין
גוט געזאָרנט דערפאַר...
פרידעק דער מאַדיאַר האָט באַוויזן װאָס פאַראַ נוצלעך געווער עס
קען ווערן די לאַסא אין נוטע פּאַרטיזאַנישע הענט.
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רייזל אסטערמאן
ווען באָריס האָט אויפגעעפנט די אוינן ,האָט ער זיך געזען לינן
אויפן דיל אין אַ גרויסן ,העל באַלויכטענעם צימער .קיין מעבל איז
אין אים נישט געווען ,בלויז אין ווינק? קעגנאיבער איז געשטאַנען
א ,סטאַנאָק" ,װאָס מען קען זען אין קאַזאַרמעס און װאָס דינט אויף
אנצושפּאַרן ביקפן .אויף איין װאַנט איז אין אַ שווערער געשניצטער
ראַם געהאנגען היטלערס פּאָהטרעט.

,ווו בין איך ?"  ---האָט ער אַ וטראַכט געטאָן .ער
אַז ער חלומט ,און האָט צוריק פאַרמאַכט די אויגן.
ער דערשפּירט אַ טעמפּן ווייטיק אין לינקן אָרעם .ער
זיך אויפזעצן און האָט דערפילט ,אַז די הענט און די
אים נגעבונדן.

האָט געמיינט,
פּלוצלונג האָט
האָט געװאָלט
פיס זענען ביי

,איך בין אין נעפעננעניש ביי די דייטשן!?  --האָט אים וי
מיט אַ האַמער אַ קלאַפּ געטאָן אַ געדאַנק ,נאָר ער האָט נישט גע-
קענט זיך דערמאָנען ווי אַזױ דאָס איז נעשען .ער גיט אַ פיר מיט
די אוינן איבער די גרויע ווענט פון צימער ,אויף אַ וויילע שטעלט
זיך אֶפּ זַיין  בליק אויף היטלערס .פּאָרטרעט .עס קוקן אויף אים
צוויי אַרױסנעשפּאַרטע ,בייזע אוינן ...ער שטרענגט אָן דעם זכרון,
און װוי דורך אַ נעפּל שוועבן אַרױס אָפּנעריסענש בילדער ... :זאלבע
אַכט נייען זיי אַרױס פון אַ וואַלד ,לויפן שנעל אַריבער דעם וועג
און דערנענטערן זיך שוין צו די אָפּגעהאַקטע ביימער ,וועלכע ליגן
אנגעוואלנגערט אויף דער צווייטער זייט וועג ..עס דערהערן זיך

עטלעכע שאָסן ,נאָר זיי זענען שוין אַריין אױן דער געדיכטעניש פון
די צוויינן און פארנעמען אַ פאַרטיידיקונג-פּאָזיציע ...די דייטשן
גרייפן אָן ...באָריס וועלכער פירט אָן מיט דער גרופּע ,הייסט שיסן
פאָרזיכטיק --- ,ווייל זיי האָבן װייניק קוילן .דער שונא ווערט מיט
יעדער מינוט אַלץ אַגרעסיוער ...באָריס ניט אַ באַפע? צוצוגרייטן
די גראַנאַטן ...די דייטשן שפּרינגען אַרױס פון זייער באַהעלטעניש
און לאָזן זיך לויפן איבערן וועג בכדי צו אַטאַקירן די פּאַרטיזאַנער...
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עטלעכע גראַנאַטן פליען אין דער ריכטונג פון די אנגרייפער ..,אויס-
נוצנדיק די בהלה ,קויפן דאַן די פּאַרטיזאַנער שנעל אַדורך דעם
פרייען פּלאַץ ,װאָס טיילט זיי אָפּ פון אַ צווייטן באַרג אָפּנעזעגענע
ביימער ,הינטער וועלכע עס הויבט זיך אָן אַ געריכטער ואלר..
בּאָרים קויפט דער לעצטער ; ער הערט די ווילדע נגעשרייען פון די
פאַרווונדעטע דייטשן ...ער פאַרהאַלט זיך .אַ וויילש צוליב אַ גראָבן
דעמב ואָס לינט אויף דעם וועג ...נאָר אַריבערקריכן איבער אים,
און זיי זענען געראַטעװועט ...איין פוס האָט ער שוין אַריבערגעװאָרפן
איבער דעם בוים ...ער דערפילט פּלוצלונג אַ שאַרפן ווייטיק אין
לינקן אָרעם ...געלע און רויטע קרייזן הייבן אָן שוועבן פאר זיינע
אויגן און -- ...װאָס ווייטער געדענקט ער נישט ..,די דייטשן האָבן
אים ,ווייזט אויס ,פאַרכאַפּט אַ פארחלשטן ...זיינע חברים האָבן
אוודאי נישט באַמערקט אַז ער איז פאַרוװונדעט געװאָרן ; זיי װאָלטן
איגן
זייערע
אים זיכער נישט איבערגעלאָזט; איינשטעלנדיק
:
לעבן װאָלטן זיי אים געראַטעוװועט...
זיינע נעדאנקן האָבן איבערגעריסן שווערע טריט ,וועמענס עכאָ
האָט הילכיק זיך אָפּנעקלאפּט אין דעם הויכן ,ליידיקן צימער .אַ
דייטש ,סיטן אויטאָמאַטישן געווער אין די הענט האָט זיך דער-
נענטערט צו אים .ער האָט אַויילע נעקוקט אויף באָריסן מיט
צינישן שמייכל , זיך אויסנעדרייט אויף די קנאַפל און מיט גע"
מאָפטענע טריט אַרױסגענאננען פון דעם צימער .אַ פּאָר מיניט
שפּעטער איז אַריינגעקומען אַ דייטשער אָפיצער אין באַגלייטונג פון
אַ יוננער פרוי און פון צוויי באַוואפנטע דייטשן .דער אָפיצער איז
צוגענאַנגען צו באָריסן און אָנגעשטעלט אויף אים זיינע שפּיציקע,
גרויע אוינן .װי אַ יענערהונט האָט אויסנעזען דער הויכער ,דאַרער
דעם שפּיצרוט אין דער האַנט ,מיט אַ שמאָל ,לענגלעך
דייטש מיט
געזיכט ,דינש ליפן ,אַביס? אַרױסנערוקטער נאָמבע או! אַ לאַנגער
רויטער נאָז.
 -צעבינדט אים !  --האָט ער באפוילן .די דייטשן האָבּן באָרים;!אַוועקגעשטעלט .,,און אים באַפּריײַט די הענט און די פיס .באָריס
האָט וי אַ שכור זיך אַ פּאָר מאָל אַ װאַקל געטאָן און קוים איינגע-
האַלטן דאָס גלייכגעװויכט .מיט נרויס אנשטרעננונג האָט ער אויפ-
געהויבן די לינקע האַנט ,פילנדיק דערביי אַ שטארקן ווייטיק ,נאָך
מיט צופרידנקייַט האָט ער פעסטנעשטעלט ,אַז דער ביין איז נישט
צעבראָכן.
 -פַּרּעג אים וי איז זיין נאָמען ? --- .האָט דער אָפיצער זיךנעוואנדן צו דער פריילן .,זי האָט באַלד איבערנעזעצט זיין פראַנע
אויף אוקראיניש.
:
*י
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באָריס האָט געשוויגן.
{ַ --אין וועמענס אָטריאַד איז ער?  --איז געפאַלן די צווייטע
א

באָריס האָט געשוויגן.
 -זאָג אים  --האָט דער אָפיצער זיך נעוואנדן צו דער דאֵל-מעטשערן  --אַז איך האָב פאַרשידענע מיטלען אויף צו צווינגען
אים

רעדן.

ער זאָל אנהויבן

באָריס האָט אַלץ געשוויגן.
דער אָפיצער איז צוגענאַנגען צום פענצטער און האָט אים אוים-
געפּראַלט .צוזאַמען מיט דעם שטראָם פרישע לופט ,האָט זיך אַריינ-

געריסן אין צימער דער ריחפון בליענדיקע אַקאַציעס .ער האָט זיך

אַוועקגעזעצט .אויפן פענצטער און באַפױילן באָריסן זיך אַװעקצױ-
שטעלן אנטקעגן אים .דרייענדיק מיט צוויי פיננער דעם שפּיצרוט,
האָט ער זיך לעוואָנדן הורן דער דאָלמעטששערן צו באָריסן.
 -דו ביזט נאָך יונג .דו קענסט און דאַרפסט נאָך לעבן אױןברענגען נוצן דיין פאָלק .דו יא זיך געלאָזט פאַרפירן דורך די
,יודעא-קאַמוניסטן"

וועלכע.

האָבן

נעװואָלט

פֿאַרואַנדקען

אייער

פעלד פאר סטאַלינס ווילדע
אוקראינש אין אַן סע
אידייען .איצט האָט אינזער פירער באַפרייט אייער לאַנד פון דער
באַלשעװויפּטישער פּעסט ,און מיט דער הילף פון אייער פאָלֶק וועט
ער אויפשטעלן אן אומאָפּהענגיקע ,זעלבשטענדיקע מלוכה.
,ער ווייסט נישט ,אַז איך בין אַ ייד?  --האָט באָריס אַ טראַכט

געטאָן סיט צופרידנקייט.
 ---ליינ זיך איבער

--

האָט

דער

דייטש

פארגעזעצט

מיט

א

געמאכטער פריינדלעכער שטים ,און ווענדנדיק זיך צו דער אוקראי-
נערן האָט ער צוגעגעבן  :ברענגט צו אים די קראַנקן-שװעסטער ,זי
די ווונד ,ניט אים אָפּעסן ,און דאן פירטי אים
זאָל-אים איבן 1
אַריי} אין מיין קאַבינעט אויף הדעם פאַרהער,
זיי זענען אַרױסגענאַנגען פון צימער .באָריס איז מיט נישט זי-
כערע טריט צוגעגאַנגען צום פענצטער און אַרױסגעקוקט .דער צימער
האָט זיך געפינען אויף דעם פערטן שטאָק פון אַ געמויערטער נע-

ביידע ,וועלכע האָט אויסגעזען װי אַ שלאָס ,אָדער אַ קלויסטער.
אויף וויפל דאָס אוינ האָט פאַרכאַפּט האָט זיך געצויגן אַ פּרעכטי-
קּער אויבסט-נאָרטן .צווישן די ביימער האָבן זיך נעפּאַשעט הויכע
דייטשע פערד מיט געפּענטעטע פאָדערשטע פיס.
,זי וועלן מיר מאַטערן בכדי אַרױסצובאַקומען אינפאָרמאַציעס --
האָט באָריס געטראַכט  --נאָר זיי מעגן פון מיר רייסן שטיקער
פלייש ,וועס זיך זי ניישט אייננעבן מיר אײינצוברעכן ..ער האט
ללף

אַראָפּגעקוקט אויף דער ערד .אַ וואסערע צוואנציק מעטער האָט
אים אָפּנעטײלט פון איר .א
,ון אפשר זיך אַרױסװאַרפן פון פענצ-
טער און מיט איין מאָל מאַכן אַן ענדע צו די לייךן ?"
אין דעם מאַמענט האָבן אים צוויי שטאַרקע הענט אַ כאַפּ געטאָן
ביי .די אַקסלען און אָפּגעצוינן פון פענצטער .דאָס איז געווען דער
דייטש װאָס האָט געהאַלטן די װאַך ביים אַרײיננאַנג .ער האָט באַ-
ריסן אַוועקגעשטעלט ביי דער װאַנט און אָן ווערטער אים אַ ווייז
נעטאָן אויפן פענצטער און דערנאָך אויף דעם אױטאָמאַט .דאָס
האָט ער אים נעגעבן צום פאַרשטיין ,אַז אויב ער וועט זיך דער-
נענטערן צום פענצטער וועט ער ווערן געשאָסן,
עס זענען אַריינגעקומען די דאָלמעטשערן מײט אַ קראַנקן-שוועט-
טער .די לעצטע  --אַ יונגע געזונטע דייטשקע ,מיט נרויע ,קיילעם-
ריקע אוינן אָן קיין שום אויסדרוק און מיט א רויטן קרייץ אויף דער
הויכער ברוסט איז אָן ווערטער צונעטראָטן צום איבערבינדן באַ-
ריסן די פאַרווונדעטע האַנט .די ווונד איז געווען נישט קיין גע-
פערלעכע -- ,די קויל איז דורכנעגאַננען דורך דעם ווייכן פלייש
נישט אָנרירנדיק דעם ביין.
די אוקראינערן האָט איר געהאָלפן .באָריס האָט אָבסערווירט די
צוויי פרויען .מיט פאַרווונדערונג האָט ער פעסטנעשטעלט ,אַז די
אוקראינערן רופט ביי אים נישט אַרױס דאָס געפיל פון פאַראַכטונג,
װאָס די פּאַרטיזאַנער פילן געוויינלעך צו די אַלֶע אוקהאינער ,וועלכע
אַרבעטן מיט מיט דעם דייטש .אָט די אַלע פאַרװאַלטערס פון די
קאַאָפּעראַטיוון ,די פאָרזיצער פון די דאָרפס-ראטן ,די דאָל-
מעטשערנס האָבן די פּאַרטיזאַנער נעהאַלטן פאַר פיל נעפערלעכער
פון די דייטשן .נאָר די אוקראינערן מיט דעם איידעלן ,בלאַסן געזיכט,
מיט די גלאַט צוגעקעמטע ,אויף דער מיט צעטיילטע האָר ,מיט
דעם -נלייכן לעננלעכן נעז? ,מיט דיי הינע נאַזלעכער; .מיט דעם
שיין-אויסגעשניטענעם מויל ,איז מערער ענלעך געווען צו אַ גריכן
וי צו אַן אוקראינערן .עס איז אים אפילו אנגענעם געווען ווען זי
האָט אים .פאָרזיכטיק אונטערגעהאַלטן ביי דעם עלנבוינן ,בעתן
איבערבינדן די ווונד און האָט אים אַלע מאָל געפרעגט מיט מיטלייר,
צו עס טוט אים נישט וויי.
אַ דייטש האָט אַרײינגעטראָגן א טעלער מיט זופּ און אַ גרויסע
שטיק ברויט .ווען באָריס האָט דערזען דאָס עסן האָט ער ערשט
דערפילט וי הונגעריק ער איז ,נאָר ער האָט זיך באַהערשט און
|
זיך נישט צונערירט צו דעם.
 -פּאַר װאָס עסטו נישט ?  --האָט .געפרענט די דאָלמעטשערן. --איך דאַרף שוין נישט קיין עסן  ---האָט באָריס מיט פאַרבו?
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טערונג געענטפעהט  --איך ווייס ,אַז איר ווילט איך זאָל זיך
שטאַרקן ,בכדי צו קענען לענגער אויסהאַלטן די טארטורן.
 --זע נישט אַלץ אין אַזױנע פינצטעהרע פאַרבן .אפשר דאַרפסטוזיין שטאַרק נישט אויף אויסצוהאַלטן ,נאָר גאָר אויף אויסצומיידן
די טאָרטורן --- .האָט געזאָגט די אוקראינערן מיט אַ ווייכער שטים
און איז צוזאַמען מיט דער קראַנקן-שװעסטער אַרױסגענאַנגען פין
צימער.

,װאָס האָבן באַדייט' די ווערטער פון דער אוקראינערן ?" האָט
באָריס געטראַכט בלייבנדיק אַליין אין צימער .ער האָט זיך דערמאָנט
אירע לעננלעכש וי מאַנדלען אויגן ,וועלכע האָבן געקוקט אויף אים
מיט מיטלייד און וי מיט אַ פאַרבאָרגענעם טרויער ,און טיף אין
זיין האַרץ האָט זיך דערוועקט אַ פונק פון האָפענונג .נאָר באַלד האָט
ער זיך דערמאַנט די פיל פאַלן ווען פרויען האָבן געשפּילט אַ גרויסע
ראָל בעת די ראַפינירטע דייטשע אויספאָרשונגען ,און ער האָט באַ-
שטימט צו זיין זייער פאַרזיכטיק און זיך נישט לאָזן פאַרפירן דורך
דער שיינער אוקראינערן ,וועלכע איז ניכער א געניטע דייטשע
אַנענטן.

2
עס זענען אַריינגעקומען צוויי באַװאָפנטע דייטשן און באַפּױלן
באָריסן צו גיין פאָרויס .דורך אַ לאננן ,שװאַך באַלייכטענעם קאָרי-
דאָר ,האָבן זיי אים צונעפיהט צו אַ טיר מיט אן אויפשריפט  :קאָ-
מענדאַנט פון זשאַנדאַרמעריע ,הויפּטמאַן דיכריטש+
זיי האָבן אננגעקלאפּט.
 --אַריין!  --האָט זיך דערהערט אַ באַפעלערישע שטים.זיי זענען אַריינגעגאַנגען אין אַ גרויסן קאַבינעט .ביי אַ שווערן
דעמבענעם טיש ,אויף וועלכן עס זענען געלעגן פיל פּאַפּירן ,איז גע-
זעסן דער אפיצער ,וועלכן באָריס האָט שוין געקענט .מיט די הענט
אין די הויזן-טאַשן ,דאָס היטל מיט דעם ברייטן דאַשעק אַרויפגערוקט
אויפן שטערן און די אויגן פאַרמאַכט  --איז דער קאָמענדאַנט גע-
זעסן אין אַ טיפן ,ווייכן שטול און האָט געמאַכט דעם איינדרוק וי
ער װואָלט געשלאָפן .די דייטשן האָבן אַ קלאפּ געטאָן מיט די געקאָ-
וועטע קנאַפל ,אויסגעצוינגן די רעכטע האַנט און וי איין מענטש
אויסגעהאווקעט ; ,הייל היטלער !" דער אָפיצער האָט מיט אַ פוי-
לער באַוועגונג אויפגעהויבן זיין רעכטע האַנט ,געענטפערט, :הייל
היטלער" און איז ווידער געבליבן זיצן אָן באַוועגונג מיט פאַרמאַכטע
אויגן.
עטלעכע מינוט האָט געהערשט אַן אומאַנגענעמע שטילקייט .ביי
אַ קליין טישל אין אַ זייט איז געזעסן די דאָלמעטשערן און האָט
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נערוועז געביסן דעם עק פון בלייפעדער .באָריס האָט געקוקט אויף
דעם אָפיצער ,אויף דעם גרויסן פּאָהטרעט פון היטלערן ,געמאפּט מיט
טונקלע אייל-פאַרבן ,מיט דער אונטערשריפט אין אוקראיניש:
,היטלער ,דער באַפרייער" .ווען זיין בליק האָט זיך צוזאַמענגעטראָפן
מיטן בליק פון דער דאָלמעטשערן האָט ער באַמערקט וי זי האָט
זיך פאַרויטלט און אַראָפּגעלאָזט די אויגן אויף דעם ווייסן בויגן פּאַ-
פּיֹר ,װאָס איז פאר איר געלעגן.
דער קאָמענדאַנט האָט אויפנעעפנט די אויגן און נישט בייטנדיק
זיין פּאַזיציע זיך געווענדעט צו דער אוקראינערן :
 , -פרענג אים ,װוי פילט ער זיך "די דאָלמעטשערן האָט איבערנעזעצט די פראַגע אויף אוקראיניש.
 -איך פיל זיך גענוג שטאַרק ,אויף אויסצוהאלטן אייערע גרעס-טע פּייניקונגען און נישט פאַרראַטן קיינעם פון מיינע חברים-- .
האָט געענטפערט באָריס.
 --ער זאָנט אַז ער פילט זיך פיל בעסער ,הער קאַמענדאַנט --האָט געזאָגט די דאָלמעטשערן  --און ער דאַנקט אייך דערפּאַר װאָס
איר האָט אים געשיקט די קראַנקן-שװעסטער.
באָריס ,וועלכער האָט פּערפעקט באַזעסן די דייטשע שפּראַך ,אין
דערשטוינט געװואָרן פון דער איבערזעצונג פון דער אוקראינערן און
האָט נישט נעוווסט מיט װואָס דאָס צו דערקלערן,
 -אויב ער װועט ענטפערן אויפריכטיק אויף מיינע אַלע פראַנעס,װועל איך אים האַלטן נאָך אַ קורצע צייט פאַרשפּאַרט און דערנאָך
אַרױסלאָזן אויף דער פריי --- .האָט פאָרגעזעצט דער קאַמענדאַנט.
נאָך איידער די אוקראינערן האָט באַוויזן צו איבערזעצן דעם אִפי-
צערס רייד ,האָט באָריס שוין אויסגעשריגן :
, -אומזיסט אייערע רייד ! איך ווייס װאָס מיר דערװואַרט ,אירמענט שוין צוטרעטן רייסן מיין פלייש און ברעכן מיינע ביינער,
אָבער

נעדענקט,

אַז אייך דערוואַרט

אין דער נאָענטסטער

צוקונפט

נצך אפיל ערנערס זי
 --װאָס זאָנט ער ?  --האָט געפרעגט דער קאַמענדאַנט. -ער זאָנט אַז ער פילט זיך נאָך זייער אָפּנעשװאַכט און דער-שעפּט ,און בעט אייך אַז איר זאָלט אים אַ טאָנ ,צוויי לאָזן צורו,
און דאַן וועט ער אייך גערן נעבן די נויטיקע אינפאָרמאַציעס.
באָריס האָט געװאָלט אויסשרייען ,אַז נישט דאָס האָט ער געזאָגט,
נאָר אַן אינערלעך קול האָט אים דיקטירט זיך אָפּצוהאַלטן דערפון
און ער האָט בלויז געקוקט אויף דער אוקראינערן מיט פאַרווונדערונג.
 --איך וועל אים לאָזן צורו אַ פֹּאֶר טאָג ,נאָר פאר דעם מוז ערמיר ענטפערן אויף פאָלננדיקע פראַנעס  :צי ווייסט ער נישט וועלכע
ָ
'
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פּאַרטיזאַנער-אָפּטײילונג האָט אַרנאַניזירט אין שטעט? נאראווליע
דעם אויפרייס אין קינאָ ,בשעת דער נאַלאַ-פאָרשטעלונג אין צוזאַ-
מענהאַנג מיט דער צווייטער יאָרצייט פון דער מלחמה. 4
 --די פּאַרטיזאַנער-אָפּטײלונג פון  דיאַדיאַ מישאַ"  ---האָט גע-ענטפערט באָריס.
 -ווער זענען זיינע פאַרבינדעטע פון דער אָרטיקער באַפעלקע-רונג אין נאראווליע ?
 --איך ווייס נישט. --צי קענסטו מיר נישט זאָגן ווו עס געפינט זיך איצט דער לאַ-,יאַדיש מישאס" אָפּטײילוננ ?4
גער פון ד
:
באָריס האָט געשוויגן.
 --ענטפער שנעלער ! ...זאָג װאָס עס זאָל נישט זיין ,נאָר שווייגנישט ...רעד ,דאָס איז פאר דיין טובה וועגן ...נלויב מיר ,איך בין
דיין פריינד ,איך על דאָס נאָך היינט דיר באַוייזן --- ...האָט זיך
געווענדעט די אוקראינערן צו באָריסן מיט אַן אויפנערענטער שטים.
באָריס האָט געשווינן.
דער קאָמענדאַנט האָט זיך פּלוצלונג אויפנעריסן פון זיין שטול,
צוגעלאָפן צו באָריסן און אים אַראָפּנעלאָזט צוויי הילכיקע קלעפּ
איבערן פּנים .באָריסן האָט אָנגעהויבן שווינדלען פאר די אויגן און
דער גאַנצער צימער האָט אנגעפאַנגען איינזינקען אין דער פינצטער-
ניש .ער האָט זיך אַ װאַק? נעטאָן ,נאָר דייטשן .װאָס זענען געשטאַ-
נען הינטער אים ,האָבן אים אונטערנעכאַפּט אונטער די אָרעם .ווען
ער איז געקומען צו זיך האָט ער דערפילט אַ װאַרעם פליסיקייט אויף
דער אויבערשטער ליפ .טראָפּנס טונקל בלוט האָבן גערונען .פון
זיין נאז אויף דער מאַרינאַרקע און זיך לאַננזאַם אַראָפּנעגליטשט
אויף דעם גלאַנצנדיקן פּאַרקעט.
 --איך װועל דיר צווינגען צו רעדן ,דו קאָמוניסטישער שוויין { ---:
האָט אויסגעשריגן דער קאָמענדאַנט.
 --צו װאָס זיך אויפרעגן ,הער קאָמענדאַנט ? דאָס שאַדט דאָךאייער געזונד --- ,האָט זיך אנגערחופן די דאָלמעטשערן מיט אַ פריינד-
לעכער שטום -- .איר קענט דאָך די איינגעשפּאַרקײט פון אָט די
באַנדיטן .מיט בייזנס װעט איר פון זיי נאָרנישט אַרױסבאַקומען.
די אַרױסגעזאָגטע ווערטער פון דער אוקהאינערן וועלכע האָבן פאַ-
ראַטן אַ געוויסע אינטימקייט װאָס האָט נגעהערשט צווישן איר און
דעם צעווילדעװועטן אָפיצער ,האָבן אים אַביס? באַרואיקט ,און מיט
א שולדיקן שמייכל האָט ער זיך צוריק אַוועקנעזעצט אויף דעם שטול.

 --איך קען זיך נישט באהערשן ווען איך זע אָט די ווילדע װואַלד-מענטשן ,וועלכע ווילן נישט פאַרשטיין דאָס גוטס װאָס די דייטשע
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ווערמאַכט האָט זיי געבראַכט ,אוּן אנשטאט העלפן אונז צו רעאַלי-
זירן דעם גרויסן פּלאַן פון דער נייער אָרדענוונג אין אייראָפּע ,שטערן
זיי נאָך אונז.
 -זיי לאָזן זיך העצן דורך די קאָמוניסטישע אַגיטאַטאָרן ,וועלכעדרייען זיך אַרום צווישן פאלק און זייען בלינדן האַס צו זייערע באַ-
פרייערס -- .האָט צוגעגעבן די אוקראינערן.
דעם שמועס האָט איבערגעריסן דאָס קלינגען פון טעלעפאָן .נאָך
אַ קורצן געשפּרעך האָט דער קאָמענדאַנט אַװעקנעלײגט דאָס טרייבל
און זיך געוואנדן צו דער דאָלמעטשערן :
 -עס בלייבט ווו דו זאָנסט .הייס אים אַרײנטראָגן אין צימעראַ מאַטראַץ און גענוג עסן און מאָרנן װועלן מיר פארזעצן דעם
פאַרהער.
באָריס איז ווידער אַריין אין דעם גרויסן ליידיקן צימער .אַ דייטש
האָט אַרײנגעטראָגן אַ מאַטראַץ ,אַ שטיק ברויט און א טעפּ?ל װאַסער.
באָריס האָט זיך אויסגעצויגן אויף דעם מאַטראַץ .אין קאָפּ האָט
אים נאָך געשווינדלט פון די קלעפּ ,װאָס ער האָט געכאַפּט ,און אין
גאַנצן קערפּער האָט ער געפילט אַ נאָגנדיקע מידקייט, .עס איז
געקומען דער סוף"  ---האָט ער געטראַכט ,און באַלְד האָבן זיך אים
פאָרגעשטעלט שרעקלעכע בילדער װוֹי די דייטשן פּייניקן אים בכדי
אַרוױסבאַקומען פון אים ידיעות וועגן די פּאַרטיזאַנער ,אַ שוידער איז
אים אַדורכגעגאַננען

איבערן

לייב פון די דאָזיקע געדאַנקען:

,ניין,

איך על נישט װאַרטן ביז זיי וועלן מיך טויטן ,ווען עס װועט ווערן
| פינצטער וװועל איך זיך אַרױסװאַרפן פון פענצטער ,אָדער איך ,װעל
זיך װאַרפן אויף דעם דייטש װאָס שטייט ביי דער טיר און ער ,פאַר-
פיירוקנדיס .זיך -,וועט :מיר שיסן.-
דער באַשלוס האָט אים אַביס? באַרואיקט ,און זיינע געדאַנקען
האָבן זיך אַריבערנגעטראָגן צו דער אוקראינישער דאָלמעטשערן מיט

דעם בלאַסן ,איידעלן געזיכט און מיט די שיינע אויגן פול מיט טרויער
און מיטלייד .ער האָט זיך דערמאנט אירע ווערטער, :גלויב מיר,
איך בין דיין פריינד ,איך וועל דאָס נאָך היינט דיר באַווייזן .".װאָס
האָט זי נעמיינט מיט די ווערטער ? צי האָט זי אים געװואָלט בלויז
טרייסטן ? און אפשר מיינט זי אויפריכטיק אים מיט עפּעס צו העלפן.
.פיל אוקראינישע באַאַמטע און נאנצע אָפּטײלונגען פון דער אוקראי-

נישע פּאַליציי פאַרלאָזן דאָך איצט זייערע פּאָסטנס און אַנטליפן
אין די וועלדער צו די פּאַרטיזאַנער ...נאָך די גרויסע נצחונות פון
דער רויטער אַרמײ ,פילן זיי זיך וי די שטשורעס אויף אַ זיך טרינ-
קענדיקער שיף .זיי פילן ,אַז אינניכן וועלן זיי דאַרפן אָפּנעבן אַ דין
וחשבון דער סאָוויעטישער מאַכט פאר זייערע מעשים טובים אין
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משך פון די צוויי יאָר וואָס זיי האָבן מיטנעאַרבעט מיטן אַקופּאַנט,
און איבערגייענדיק צו די פּאַרטיזאַנער מיינען זיי אַזױ אַרום זיך
ריינצווואַשן .אפשר איז די דאָזיקע אוקראינערן אויך אַזאַ ,און זי
וועט אים העלפן זיך אַרױסבאַקומען פון די נזלנישע הענט ? ...מיט
די דאָזיקע געדאַנקען איז באָריס איינגעשלאָפן מיט אַ שווערן שלְאֶף.
באָריס האָט נישט געהערט װווי דער דייטש װואָס באַװאַכט אים,
האָט אַפּאָר מאָל אויפגעעפנט די טיר און האָט אַרייננעקוקט אין צי-
מער .ער האָט נישט נעזען וי די גאָלדענע שטראלן פון דער פאַר-
נייענדיקער זון האָבן זיך אַריינגעריסן דורך דעם פענצטער אין דעם
ליידיקן ,אומעטיקן צימער און עס אָננעפילט מיט פרייד און מיט
היימלעכקייט .ער האָט נישט געהערט דאָס מוקען פון די קי און שאֶף,
װאָס האָבן זיך אומגעקערט פון דעם פעלד אַ היים ,און האָט נישט נע-
פילט וי עס פאַלט לאַננזאַם צו די זומערדיקע נאַכט און דער צימער
ווערט איינגעהילט אין פינצטערניש .ער איז געווען איצט אין זיינע
חלומות אין זיין היימאַט-דאָרף אנדרוסייעוו נעבן שטעטל מעזע-
ריטש אויף װאָלין ...עס איז ערב יום כפּור ..,זיין פאָטער און מוטער,
אָננעטאָן אין יום-זטוב'דיקע מלבושים קלייבן זיך ניין אין שטעט? צו
כ? נדרי ...באָריס ליגט אין עס-צימער אויף אַ קאַנאַפּע ...דער פאָטער
ווענדעט זיך צו אים מיט אַ ביס? אַ בייזלעכער שטים , :נאָך לאַננ
וועסטו ליגן ? צוליב דיר וועלן מיר פאַרשפּעטיקן ,מיר האָבן דאָך
איבער דריי קילאָמעטער צו גיין "...באָריס וויל זיך אויפהויבן און
קען נישט ...דער נאַנצער קערפּער איז װווי מיט בליי אָנגענאָסן און
ער קען נישט רירן מיט קיין אבר ...פון אַ זייטיקן צימער נייט אַריין
די אוקראינישע דאָלמעטשערן מיט אַ ווייס ,זיידן טיכ? אויף דעם
קאָפּ ,מיט אַ קליין מחזור? אין דער האַנט , :צעטשומע זיך ,פּאַרטי-
זאַנער ! -די צייט איז קורץ  --זאָגט זי מיט אַ ווייך אננגענעמער
שטים ,און נעמט אים אונטער די אָרעמס און זעצט אים פאָרזיכטיק

אויף.
 --איך אייל זיך ,הער מיר אויס...אַ שטאַרקע שיין פון אַן עלעקטריש לעמפּ? האָט אים אַ בליץ גע-
טאָן אין די אוינגן און ער האָט זיך אױיפנעכאַפּט פון שלאָף .די
אוקראינערן ,װאָס ער האָט אַקאָרשט געזען אין חלום איז געשטאַנעו
איבער אים איינגעבוינן ,און הינטער איר איז נעשטאַנען אַ באַװאָפנ-
טער דייטש.
 -אָט דאָ האסטו אַ קאָלדרע  --האָט זי געזאָגט מיט אַ סודות-פולער שטים  --וועסט זי אויפוויקלען ווען מיר וועלן אַװעקגײין.

דו וועסט גיין גלייך פאר זיך ביז עס ענדיקט זיך דער גארטן ,דאָרט
אויף דעם שליאך װועל איך דיר אָפּווארטן.
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זי האָט אַװעקגעלײגט אַ פּעקל אויפן מאַטראַץ און האָט צוזאַמען
מיטן דייטש פאַרלאָזט דעם צימער.
דאָס איז פאָרגעקומען אַזװי שנעל ,אַז באָריס האָט זיך גלייך נישט
אָריענטירט צי דאָס איז אַ חלום צי ווירקלעכקייט ,נאָר אָט פילט עף'
וי אויף זיינע פיס לינט עפּעס .אין דער פינצטער האָט ער אננע-
טאַפּט אַ קאָלדרע .מיט ציטערנדיקע הענט האָט ער זי אנגעהויבן
אויפצווויקלען און צו זיין גרויס איבעראַשונג דערפילט ער אונטער
די הענט אַ פּיסטאָלעט ,אַ דינע ,שטאַרקע שטריק און אַ קרומען
מעסער ,װאָס גערטנער נוצן צום אָפּשנײידן טרוקענע צווייגלעך .ער
רוקט שנעל אַרונטער דעם מעסער און די שטריק אונטער דעם.
מאַטראַץ און באַהאַלט דעם פּיסטאָליעט אין טאַש .פון גרויס אויפ-
רעגונג הלאפּט אים אין די שלייפן און עס דאַכט זיך אים ,אַז דאָס
האַרץ װעט אים באַלד אַרױיסשפּרינגען פון פרייד .נאָר באַלד באַ-
הערשט ער זיך און עס קערט זיך אים צוריק זיין פּאַרטיזאַנישע
.
גלייכנעוויכט.
,כל זמן אַלֶע וועלן נישט איינשלאָפן קען מען נישט טראַכטן וועגן
האָט ער אַ טראַכט געטאָן ,און
זיך אַרויסבאַקומען פון דאַנען".
בכדי נישט אַרויסצורופן קיין פאַרדאַכט ,האָט ער זיך הערווייל אַועק-
געפּייגט אויפן מאַטראַץ ,זיך צונעדעקט מיט דער קאָלדרע און גע-
מאַכט דעם אָנשטעל ,אַז ער שלאָפט .לאַנג איזן ער אַזױ געלעגן אֶן
באַװוענונג און זיך צוגעהערט צו אַלץ װואָס קומט פֿאֶר אַרום .שוין
דאָס צווייטע מאָל װוי מען האָט נעביטן די װואַך הינטער זיין טיר,
פון שכנותדיקן צימער האָט זיך געהערט אַ רויע מענער-שטים ,וועל-
כע האָט אָן אויפהער געזונגען , :פּופּכען ,מיין ליבע פּופּכען" ,און
ענדלעך איז זי אנטשוויגן געװאָרן .אַ טויטע שטילקייט האָט שוין נע-
הערשט אַרום ,עס האָבן בלויז זיך געהעהט די דיטמישע טריט פון
דעם

סאָלדאַט

װואָס האָט

נעהים

דעם

אַרײננאַנג

אין

באָריסעס

צימער.
באָריס האָט זיך אויפגעשטעלט און אויף די שפּיץ-פינגער צונע-
גאַנגען צום פענצטער און אים שטי? אויפנעעפנט .וי א טונקל
בלויער סאַמעט האָט אויסנעזען דער הימל מיט די פיל בלישטשענ-
דיקע שטערן .עס איז געווען אַזױ פינצטער ,אַז די בוימער האָבן זיך
צוזאַמענגענאָסן אין איין געדיכטער מאַסע .ער האָט אַראָפּגעקוקט
פֿון פענצטער אויף דער ערד און האָט אַ ציטער געטאָן -- .װי אַ
שװואַרצער אָפּגרונט האָט זיך פאר אים אַנטפלעקט .נאָר די אַרו-
מיקע פינצטערניש האָט אים נישט בלויז געשראָקן נאָר אויך גלייכ-
צייטיק

נגעפרייט,

באָריס האָט צונעבונדן

איין עק שטריק

צום פענצטער.

פֹאֶרזִיב-
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טיק אַ קוק גענעבן אַרום ,און אָנבאַפּנדיק מיט ביידע הענט די שטדיק
זיך אנגעהויבן אַראָפּנליטשן .אין אַ פּאָר סעקונדעס אַרום איז ער שוין
געלענן אויפן פייכטן גראָז .ער האָט זיך צוגעהערט אַװיילע .אַרום איז
געווען שטיל ...קיין שום פאַרדעכטיקס ...ער שניידט אָפּ אַ שטיק
שטריק און לאָזט זיך קריכן אויף אַלע פיר אין דער קעגנריכטונג פון
מויער .די .פאַרווונדעטע האַנט דערקוטשעט אים אַביסל ,אָבער דער
ריח פון דער פייכטער ערד און פון דער הויכער גראָז באַדעקט מיט
טוי .,האָט אים אָפנעפרישט און ער רוקט זיך גאַנץ שנעל פארויס.
ער בּאַמערסט נישט ווייט אַ באַוועגלעכע סילועט ,און דעההערט דאָס
פירקען פון אַ פערד און דאָס מאלן פון די שטאַרקע ציינער דעם
זאַפטיקן גראָז .באָריס דערנענטערט זיך צום פערד ,גיט זיך האַסטיק
אַ שטעל אויף און כאַפּט אים אָן פאר דער גריווע .באָריס איז אויפ-
געװואַקסן אין אַ דאָרף און ווייסט װווי אַזױ מען באַניײט זיך מיט
פּערד .ער גיט אים אַ פּאַר מאָל פריינדלעך אַ גלעט איבער דעם האַלז
און בינדט אים אויס אויפן קאָפּ אַ פּראָװיזאָריש ציימל פון דעם
שטריק װאָס ער האָט געהאַט .מיט דעם מעסער צעשנייט ער די
פּענטעס מיט וועלכע עס זענען געווען פאַרבונדן די פאָדערשטע פיס
פון פּערד און לאָזט זיך פאָרזיכטיק גיין פאָרויס מיטפירנדיק דעם
געהאָרכזאַמען פערד .אין אַ פֹּאֶר מינוט האָט זיך געענדיקט דער
געדיכטער נארטן און עס האָט זיך באַוויזן אַ ברייטער פעלד-וועג.
באָריס איז געבליבן שטיין און פאָרזיכטיק זיך אַרומגעקוקט .זיינע
אויגן האָבן זיך-צונעוווינט צו דער פינצטערניש און ער האָט שוין
נאַנץ דייטלעך געזען די אַרומיקע קעגנשטאַנדן .אויף יענער זייט
שליאך איז געווען אַ שטיק פעלד און ווייטער אויף דעם האָריזאָנט
איז װוי אַ שװואַרצע ואַנט געשטאַנען דער וואַלד .ער האָט זיך שוין
געקליבן אַרױסגײין אויף דעם שליאך ,וי ער האָט פּלוצלונג באַ-
מערקט וי עפּעס אַ שאָטן דערנענטערט זיך צו אים פון רעכטס .ער
האָט שנעל אַרויסגענומען דעם פּיסטאָליעט און געבליבן שטיין אויף
דעם אָרט וי פּאַרגליווערט ,זייענדיק דעצידירט אויף אַלץ .ווען דער
שאָטן האָט זיך דערנענטערט ,האָט באָריס דערקענט אַ דייטש ,װאָס
האָט ,ווייזט אויס ,באַװאַכט דעם שליאך .ער האָט באַשטימט אים
דורכצולאָזן און ווען ער װועט זיך דערווייטערן װועט ער דאן פאַרזעצן
זי וועג .ער האָט אָבסערװווירט דעם דייטש ,וועלכער האָט מיט גע-
מאָסטענע טריט געשפּרײזט פארויס .אין דעם האָט ער פּלוצלונג באַ-
מערקט וי אַ צווייטע פינור איז וי אַרױסגעשװװומען פון דער פינצ-
/
טערניש אגונןכענענדיק זיך נאָכגעגאַנגען דעם דייטש.
ווען דער דייטש איז שוין געווען אַ פּאֶר מעטער פון דעם אָרט ווו
באָרּיס איז געשטאַנען ,האָט די לופט פּלוצלונג דורכגעשניטן אַ הי?-
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כיק פייפן און עס האָבן זיך גלייך דערהערט געשרייען פון דער ריכ-

טונג פון מויער און אַ חויטע ראַקעטע אִיז אַרופגעפלױגן אין רערלופט.

:

,זיי .האָבן באַמערקט מיין אַנטלויפן  --האָט באָריס אַ טראכט
געטאָן  ---איך בין אַ פאַרפאַלענער".
אין דעם זעלבן מאָמענט האָט דער דייטש װאָס האָט באַװאַכט
דעם וועג אנגעצונדן אַן עלעקטריש לעמפּל און אנגעהויבן װאַרפן זיין
שיין אויפן נארטן .באָריס האָט שוין אננעשטעלט דעם פּיסטאָליעט
אויף דעם דייטש בכדי אים אָפּצורוימען פון וועג .נאָר ער האָט נאָך
נישט באַװויזן אַ צי טאָן דאָס צינגל וי עס האָבן זיך דערהערט צוויי
שאָסן; און דער דייטש איז אומגעפאַלן ,און באַלד אין וי פון הער
עֶרד אַרױסגעשפּרונגען די אוקראינערן מיט אַ פּיסטאָליעט אין דער
האַנט.
באָריס איז אַרױף אויף דעם שליאך, .שנעלער ,לאָמיר אַװעק פי'ן
דאַנען"  --האָט זי אַרױיסגעשטאַמלט מיט אַ הענערווירטער שטים.
העלפנדיק איינער דעם צווייטן זענען זיי אַרױף אויף דעם פערד און
אין נאַלאָפּ אַוועק אין דער ריכטונג צום וואלד .דאָס פערד האָט דער-
פילט אויף זיין רוקן אַ געניטן רייטער און וי אַ פייל פון בויגן גע-
*אָפן פאָרויס .באָריס האָט אַרומגעכאַפּט דאָס פערד אַרום דעם האַלדז
ל
און מיט אַ ווילדן פייף אים צונענעבן לוסט צום לויפן .די אוקראַינערן
האָט באָריסן אַרומגענומען ,זיך צו אים צונעקלאַמערט און ווי זיך
צוזאַמענגעגאָסן מיט אים .ער האָט נעפילט דאָס װאַרעמקײיט פון איר
יונגן קערפּער .דאָס געפיל פון דאַנקבאַרקײט צו דער נאָבעלער
אוקראינערן ,וועלכע האָט מיט אַזאַ צוטרוי זיך צונעטוליעט צו אים
האָט אים אננעפילט מיט נאָך מער מוט און דרייסקייט און ער איז
איצט גרייט געווען צו קעמפן מיט נאַנצע מחנות גזלנים און דאָס
לעבן אַװעקגעבן בכדי איר זאָל קיין שלעכטס ניט געשען .ער האָט
געקלאפּט מיט די פיס איבער די זייטן פון פערד ,וועלכער האָט זיך

מיט אַ ווילדן גאַלאָפּ געטראָגן איבער די געשלענגלטע ,שמאָלע װאַלד-
שטענלעך .די צוויינלעך האָבן ביז בלום צושמיסן דאָס פּנים און
די הענט ,נאָר ער האָט דאָס נישט נעפילט.
מיט יעדער מינוט זענען זיי געווען אַלץ ווייטער און ווייטער פון
דער געפֿאַר .די נאַנצע צייט האָבן זײַ געשוויגן .בלויז איין מאָל האָט
זי אים געפרענט , :וי אַזױ איז דיין נאָמען ,פּאַרטיזאַנער ?" און
באָריס האָט איר נגעענטפערט, :באָריס נאַלדפאַרב ,אַ דיװוערסאַנט
פון דיאַדיאַ מישאַס יידישער פּאַהטיזאַנער-אָפּטײלונג" .באָריסן האָט
זיך אויסנעוויזן ,אַז ביי די ווערטער האָט זי אַ ציטער געטאָן און
האָט זיך צו אים שטאַרקער צונעדריקט.
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דאָס פערד האָט שווער נגעאטעמט און װאָס ווייטער אַלץ אָפטער
װאָס האָב
זיך אנגעהויבן פאַרטשעפּען אין די גראָבע ווארצלען
אַרױסגעסטאַרשעט פון דער ערד.
 -דאָס פערד איז שוין שטאַרק מיד ,מען מוז אים געבן אֶפּרוֹאויף אַ פּאַר מינוט  --האָט געזאָגט באָריס  ---מיר זענען שוין אַזױ
ווייט ,אַז מיר קענען זיך דאָס דערקויבן.
זיי האָבן זיך אַראָפּגעגליטשט פון פערד ,ואָס איז געווען אינ-
גאַנצן װוי איינגעטונקען אין ווייסער פּיאַנע ,און מידע זיך אַװעקגע-
לויגט אויפן גראָז .אַ לאַנגע וויילע זענען זיי נעזעסן און אָן ווערטער
באַטראַכט איינער דעם צווייטן ,באָריס האָט געפילט אַז עס װאַקסט
אין זיין האַרצן אַ גרויס געפי? צו דער איידעלער אוקראינערן ,וועלכע
האָט ,איינשטעלנדיק איר אייגן לעבן ,אים געראַטעװעט פון אַ שרעק-
לעכן טויט.
ער האָט איר אנגענומען ביי דער האַנט און אַרײינקוקנדיק אין אירע
אומעטיקע ,שיינע אויגן ,געזאָגט :
 --דערלויב מיר דיר צו דאַנקען .איך װעל דאָס אייביק גערענקע!,װאָרעם דו האָסט מיר געראַטעװעט פון אַ זיכערן טויט .זאָג מיר ווער
ביסטו ,פון װאַנען שטאַמסטו ,און וי אַזױ רופט מען דיר .איך וויל
וויסן וועמען איך האָב צו פאַרדאַנקען מיין לעבן .איך וויל וויסן דעם'
נאָמען פון דער ,װואָס איך על אייביק טראָנן אין האַרצן.
 -נישט דו מיר ,נאָר איך דיר דאַרף דאַנקבאַר זיין ,װאָס דו האָסטמיר געגעבן די מענלעכקייט זיך אַרױסצורײיסן פון דעם גיהנום ,אין
וועלכן איך האָב זיך געפונען אין משך פון אַנדערטהאַלבן יאָר ,אין
צו ענדיקן מיט דער פאַלשער ראָל ,װאָס איך האָב געשפּילט .איך
בין זיכער ,אַז דו האָסט זיך שוין פון לאַנג אָנגעשטױיסן ,דאָס די
דאָזיקע ראָל האָב איך אויסגעפירט לויטן אויפטראג פון אונטערגרונט.
איך האָב זי שוין געזאָלט ענדיקן מיט עטלעכע חדשים צוריק ,אָבער
נישט געהאט די געלעגנהיײט דערצו .פרעגסט סיר ווער איך בין ?
איך בין אַ שאָכטער פון אַן אָרימען יידישן שניידער פון אַ קליין
שטעטל אויפן דניעפּר און מיין נאָמען אין רייזעלע אָסטערמאַן..
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דוד יארעוויטשער
,בם ניע בראַט" ! דער פראָסט צעגיים זיך אין יעדן אבר,
ש
װוי .דער שבתדיקער כריין ,װאָס מיין באָבע מירטשע פלענט מאַכן".
 -מיט די ווערטער האָט דוד יאַרעוויטשער אָנגעשפּארט זיײַן רו-סישע ביקס מיטן גלאַנצנדיקן ,שאַרפן באַננעט אין אַ בוים ,און
אויסגעצויגן די בלויע ,פאַרפרוירענע הענט איבערן הייסן פּאַרטיזאַ-
נישן פייער .מיט אַ צעשמייכלטן בליק האָט ער װוי איבערנעציילט
די מענטשן ,װאָס זענען געזעסן אַרום פייער ,און .האָט מיט אַ באַ-
פעלערישן טאָן צונענעבן :

= --אַלֶע זענען שוין דאָ ? מיר קענען זיך גרייטן אין וועג.
צום פייער איז צונעקומען אַ הויכער יוננערמאַן מיט אַ גרויסן פּאַק
שמאַטעס .אויף דעם האַלדז איז ביי אים געהאַנגען אַ סאַנטימעטער
און אין קלאַפּע פון דער מאַרינאַרקע זענען געווען אַריינגעשטעקט
צוויי נאָדלען ; :איינע מיט אַ לאַננן ווייסן פאָדעם און די .צווייטע,
מיט אַ שװאַרצן .דאָס איז געווען ,אַברהם וויטעבסקער ,דער שניידער.
| --איצט וװועל איך אייך אויפקלערן אייער אויפגאַבע  --האָבאיך זיך געווענדעט צו די פאַרזאַמלטע .די פּאַרטיזאַנער האָבן אונ-
טערנעװואָרפן פרישע צווייגלעך אויפן פייער און זיך צוגנעהריקט
נענטער צו מיר.
 -חברים -- ,האָב איך אננעהויבן  --עס איז דערהאַלטן דע-װאָרן פון מאָסקװע אַ האַדיאָגראַמע ,אַן אַ פּאַנצער-צוג ,וועלכער
באַשטײיט פון  22װאַנאָנעס ,פיהט קיין קורסק עטלעכע הונדערט
דייטשע פּילאָטן ,װאָס האָבן געענדיקט די פּילאָטן-שילע אין מינכען.
זיי דאַרפן דאָרט איבערנעמען די אַעראָפּלאַנען ,װאָס געפינען זיך
שוין אויפן דאָרטיקן אַעראָדראָם .נעכטן אינדערפרי איזן דער צוג
דורכגעפארן דורך פּראָסקוראָוו ,ביינאַכט דורך שעפּעטאָווקע ,און
היינט נאָך האַלבער נאַכט אָדער מאָרגן פאַרטאָג װועט ער זיין אויפן
וועג צווישן סיעמיגאָראָד און קאראסטיען.
אויף דעם אָפּשניט סיעמיגאָראָד-טשאָפּאָוויטשי מוז דער צוג אַרױויף
אויף דער מינע ,װאָס איר וועט אַװעקלײגן .איר מוזט וויס ,אַז
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ענלעכע ראַדיאָגראַמעס האָבן באַקומען אויך דער פּאַרטזאַנישער
ָ,טריאַד" אונטערן נאָמען  52,יאָר אוקראינע" ,די ,שיטאָווצעס",
א
וי אויך אַלע איבעריקע אָפּטײילונגען ,וועלכע נעפינען זיך אײין די
און
וועלדער פעננאויס דער באַןליניע שעפּעטאָוקאַ-טשערניגאָוו,
דער צוג װועט געוויס נישט דערגיין ביזן פראָנט .אבער אונזער אַמ-
ביציע און נאציאָנאַלער כבוד פאָדערן ,אַז די עטלעכע הונדערט
יוננע דייטשע מערדער זאָלן אומקומען דורך דער מינע ,װאָס דווקא
יידישע פּאַרטיזאַנער האָבן אונטערגעליינט .אַלזאָ ,דוד ,דו ביזט
פאַראַנטװאָרטלעך פאַר דער דאָזיקער אָפּעראַציע .דעם וועג ווייסטו
און די מינש וועסטו אַװעקלײיגן אונטער דעם שמאלן בריקל ,װאָס
איך האָב דיר יענע ואָך אנגעוויזן בעת מיר זענען אַריבערַגעגאַנגען
די באַ-:ליניע .יעדער זאָל מיטנעמען מיט זיך אַ גענוננדיקע צאָל
שמאַטעס און אַז איר וועט אַרויפניין אויף דעם אוווראטשער וע:
זאָלט איר מיט זיי אַרומבינדן די שיך ,נאָר געהענקט :עס טאָר-
נישט בלייבן קיין שטיקל שמאַטקע אָדער שטריקל .נאָך דער די-
ווערסיע ,ווען איר וועט צוריק אַרויפניין אויף דעם ווענ דאַרפט
איר שנע? אַראָפּנעמען די שמאַטעס און זיי מיטנעמען מיט זיך.
מיט דעם מאַנעוור װועט איר דערנרייכן צוויי צילן  :ערשטנס וועלן
נישט איבערלאָזן קיין שפּורן אויף חעם
די' אַרומגעבונדענע פיס
שמאַרק-פאַרפראָרענעם שניי .נאָר דער עקר איז ,אַז אויב די דייטשן
וועלן נאָך דעם אויפרייס אַרױיסשיקן נאָך אייך שפּיר-הונט וועלן
זיי נאָך אייך נאָכגיין בלויז ביזן אָרט ווו איר װועט אַראָפּנעמען די
שמאַטעס און דאַן וועלן זיי פאַרלירן אייערע שפּורן און ווערן
דעזאָריענטירט .דאָס איז אַלֶץ ,זייט פאָרזיכטיק ,מוטיק ,טראַכט
נישט וועגן טויט און זייט זיכער אין דעם דערפאָלנ .הער הימ? איז
זייער פאַרװאָלקנט ,אַזױ ,אַז עס װועט זייא שטאַרק פינצטערע נאכט,
נרייט זיך נלייך צו ,װאָרעם אין אַ שעה ארום וועט איר קענען
אַרױסגײן.
די פּאַרטיזאַנער זענען געזעסן מיט ערנסטע פּנימער און געקוקט
אויף דעם פייער .עס -האָט שנעל אננעהויבן צופאַלן די ווינטערדיקע
נאַכט .איינער פון די פּאַרטיזאַנער האָט אַרױפגעװאָרפן אויף דעם
פייער עטלעכע סאָסנעהצווייגן ,וועלכע האָבן טרעשטשענדיק אנגעהויבן
ברענען מיט אַ העל פייער ,באַלײיכטנדיק די אַלטע סאָסנעס ,װאָס
זענען געשטאַנען אַרום מיט די איינגעבוינענע צוויינן ,באַדעקט מיט
אַ נראָבן שיכט שניי.
דוד יארעוויטשער האָט פאַרדרייט אין אַ שטיק? דייטשער ציי-
טונג אַ גראָבן פּאַפּיראָס ,אַרױסגענומען פון פייער אַ ברענענדיק
צווייגעלע און אין אים פאַרויכערט .װוע! ער האָט אַ פּאָר מאָלּ
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אַ:רַיינגעצזיגן אין זיך דעם שטאַרקן רויך ,האָט זִיךְ אויף זיין ביז
דאַן ערנסטן פּנים באַוויזן אַ גוטמוטיקער שמייכ? .ער האָט אַ
געשטאַקן שפּיי געגעבן אין אַ זייט און זיך געווענדעט צו די חברים :
== װאָס זיצט איר וי אין ראָס?? צי געדענקט איר ,אז היינט
איז ערב פּורים ? ווער האָט זיך געקענט פאָרשטעלן ,אַז דוד יארע-
וויטשער ,דער טֿראַנספֿאָרטניק ,אָדער װוי מען פלענט אים שמאָל
רופן ,דוד דער בעל עגלה ,וועט ערב פּורים זיצן אין װאַלד באַהאַלטן
מיט גראַנאַטן װוי אַ וואַלד-גזלן און זיך קלייבן גיין אויפרייסן א צוג
מיט דייטשע ליאָטשיקעס (פליער) ?
מ!יטאַמאָל איז ער ערנסט געװאָרן און קוקנדיק פאַרטראַכט אין
איין פּונקט האָט ער אנגעהויבן רעדן וי צו זיך אַלֵיין.
 --וי אַ לעבעדיקער שטייט פאָר מיינע אוינגן מיין פאָטער איןדער אַטלאַסענער קאַפּאָטע ...מיר קומע! בייהדע פון בית מדרש..
אַן אורח האָבן מיר אויך מיט זיך געבראַכט ...אין שטוב איז ליכטיק,
װאַרעם ,ריין .עס שמעקט אין יעדן ווינקעלע ...אויף דעם טיש ,באַ-
העקט מיט אַ שניי-ווייסן טישטעך ,ברענען די ליכט אין די אויס-
געפּוצטע ,גלאַנצנדיקע ,מעשענע לייכטער ...אויף דעם טישטעך ליגט
אַ

גרויסער

פּורים-קוילעטש...

אַ

פּאַלאָמיסעק

מיט

שמעקנדיקע

קאַרפּן אין אַ טיפע שיס? מיט קאָמפּאָט...
ביים דערמאַנען אַזעלכע געשמאַקע מאַכלים האָבן אַ פּאָר פּאַר-
טיַאַנער אױיסגעשפּינן די סלינע ,װאָס איז זיי געקומען אין מויל
'
אַריין..
 --מיין שרהלע  --האָט דוד פאָרגעזעצט  --װי אַ בת מלכהאין אַ ווייס פאַרטעכל ,מיט אַ הויט קאָפּדטיכ? פון אונטער וועלכן
עס האָבן אַרױיסגעשפּארט די שװואַרצע געקרייזלטע האר ,האָט נע-
בעטן זיך זעצן צִוֹם .טיש ..,אויף די קני .האַלט איך טיינע צװי
טייערע יקינדערלעך...
דוד בלייבט אויף א וויילע שטיל און ניט אַ טיפן זיפץ.
 -אַלֶע האָבן די דייטשן דערמאַרדעט ,אַלֶע |...ביי די ווערטער גיט ער האַסטיק אַ שליידער דעם ניט-דעררוי-
כערטן פּאַפּיראָס אין פייער אַריין ,און מיט פאַרביילטע פויסטן,

ווייזנדיק אויף דעם װאַלד ,שרייט ער אויס :
יעדער טראָפּן

 -נקמה ! יידן ,מיר דאַרפן נעמען נקמה! פאריידיש בלוט דאַרפן מיר פאַרגיסן טייכן דייטש בוט !
עס איז אויף אַ וויילע שטי? געװאָר! ,עס האָט זיך בלויז געהערט
דאָסּ טרעשטשען פון די טרוקענע צוויינלעך אין פייער און פון צייט
צו צויט דאָס ווייטש וואיען פון די וועלף.
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 -בעסער נישט טראַכטן דערפון  ---האָט דוד צוגעגעבן נאָך אַלאַנגער פּויזע --- .לאָמיר בעסער רעדן וועגן אונזער אקציע .אַלזאָ,
גייען מיר אויפרייסן דעם פּאַנצער-צוג .איך שטעל זיך פאָר וי אין
די וואַרעמע װאַנאָנעס זיצן די אױסגעפּאַשעטע ,ריין אָפּנעראַזירטע
דייטשוקעס .קיין איין לויזן אונטער דער פּאַכוװע דערקוטשעט זיי
נישט .עס קלינגט נאָך אין זייערע אויערן די אָפּשיידס-דעדעס פון
זייערע לערערס .זיי פאָרן קיין קורסק איבערנעמען די סאַמאָליאָטן
(אַעראָפּלאַנע;) ...זיי זענען דרייסט ,מוטיק ...זיי מיינען ,אַז זיי
וועלן זיך אַװעקזעצן אויף די שטאָלענע פויגלען ,מיט די ווייס-

שװאַרצע

קרייצן אויף די פלינלען ,און װעלן געבן אַ פלי אויף

מאָסקוע און זי באַװאַרפן מיט אַ האָג? פון באָמבעס .זיי וועלן צע-
קלאפּן דעם ,נאַרישן רוס" ,גלויבן זיי און זיי זעען שוין אויף זייערע
מונדירן די אייזן-קרייצן און אַנדערע אויסצייכענונגען ...און דער
עקר  --די חוסישע פרויען און הי טראַפייען ...אַזױ טראכטן זיי-- ,
די עטלעכע הונדערט דייטשע אַװיאַטאָרן ,זיצנדיק אין די געפּאַנ-
צערטע װאַנאָנעס ביי אַ גוט גלעזל פראַנצויזישן וויין ,און פאַר-

בייסנדיק מיט אַ פעט שטיקל אוקראינישן ,שפּעק" (חזיר-פלייש)...
אבער איך ,דער יאַרעוויטשער בעל עגלה ,טראַכט אַנדערש .אט
איז  דער הויכער ,נאַסיפּ" ,און אונטער דעם בריק? וועל איך אונ-
טערלייגן די מינע"  --טראַכט איך איננאנצן א באַנאַָסענער מיט
שווייס פון דעם  .08קילאָמעטערדיקן שפּאַציר מיט דער צוועלף
קילאָמעטערדיקער מינע אויף די פּלייצעס ...און װוי אַ קאַץ דראפּע
איך זיך אַרױף אויף דעם ,נאסיפּ" ,ליינ אונטער די מינע און אין
אַ פּאָר מינוט אַרום קריך איך שוין אַראָפּ צוריִק ,לויף אָפּ אַ פּאָר
הונדערט מעטער און נראָב זיך איין אין שניי ,האַלטנדיק פאֶרזֹּיכ-
טיק אין דער האַנט דעם זיידענעם פעסטן שנור ,וועמענס צויי-
טער עק איז צוגעבונדן צו דעם ,בעזפּעטשניק" ביי דער מינע .מיט
איך ,דער יארעוויטשער בעל עגלה,
אַ קלאפּענדיק הארץ ואַרט
אויף דעם אַנגייענדיקן צוג ...אַ  מינוט איז אַ יאָר ..,איך ליג און

טראַכט ...עס איז דאָ פון װאָס צו טראַכטן, ...א שטיק לעבן אָפּ-
געלעבט ,געהאָרװועט שווער ,אבער ערלעך פאַרדינט אויף דעם שטיקל
ברויט 9 ...יאָר פאר דער מלחמה התונה געהאַט ,געהאט קינדערלעך
װוי צוויי מלאכימלעך ...נעטאָן אַלץ ,אַז די שטוב זאָל האָבן פון
כל טוב ...דעם אַלטן פאָטער ,װואָס איז נישט פעאיק נגעווען צו
אַרבעטן האָט גארנישט געפעלט ...און אַזױ .האָט מען געלעבט .עס
איז געווען פריידן און ליידן ...איך האָב געטראַכט ווענן דערציען
קינדער ,איך האָב זיך נעקליבן אויסבויען א ניי הויז מיט אַ נרע-
פערן שטאַל פאַר די פערד ...אַ שטיק לעבן אָפּנעלעבט און צום סוף
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האָט זיך אַרױסגעויזן ,אַז דער גאַנצער חשבון איז געווען אַ פאַל-
שער...
דוד האָט זיך אָפּגעשטעלט אַ וויילע און דאַן פאָרנעזעצט:
אין דעם דערהער איך דאָס וויזנען פון די אנגעפרוירענע רעלסן
און אין אַ וויילע אַרום באַווייזן זיך ווייטע פייערלעך פון דעם לְאַ-
קאָמאָטיוו ,וועלכע ווערן יעדעס מאָל אַלץ גרעסער און נאָענטער ...מיט
אַ פאַרכאַפּטן אָטעם ואַרט איך אויף דעם אָנגייענדיקן צוג ...פון
אנשטרענגונג רוישט אַזש אין די שלייפן ...איך הער דאָס קלאפּן
פון אייגן האַרץ ...דער צוג איז שוין גאָר נאָענט ,עס הערט זיך שוין
דאָס קלאפּן פון די רעדער און דאָס שווערע סאַפּען פון לאָקאָמאָ-
טיוו ...אָט איז ער שוין אַרויפגעפארן אויף דעם אָרט ,ווו עס איז
אונטערגעלייגט די מינע ...מען טאָר מער נישט װאַרטן...
..איך ניב דאן האַסטיק אַ צי דעם זיידענעם שנור ..,עס דערהערט

זיך אַ געװואַלדיקער קנאַל .דער װאַלד ,װאָס ציט זיך אויף ביידע
זייטן וועג ,װידערהאָלט אים פיל מאָל ..,באַלד נאָך דעם קומט די
שרעקלעכע טראַסקערײי פון די וואַגאָנעס ,ואס פליען אַרױף איינער
אויף דעם צווייטן און ווערן צעקוועטשט וי קעסטלעך שוועבעלעך,
און דאן ערשט הויבט אָן אויפרייסן די אַמוניציע ,װאָס געפינט זיך
אין דעם זעלבן צונ ...עס קלאפּט ,עס הילכט ,עס ברענט ,עס שיסט,
עס איז אַ חיות צו הערן און אַ נחת צו זען...
אָבער לאַנג טאָר מען דאָ נישט לינן ,וויי? באַלד וועט זיך אנ-
הויבן אַ שיסעריי אויף דעם ואַלד און אַפילו אפשר אַן אָבלאַוע...
,חברה ,אַנטלויפט !" גיב איך דאַן אַ באַפעל ...און אויף צומאָרגנס
ביײינאַכט קומען מיר אַלע צוזאַמען ,לעבעדיקע און געזונטע .איך
| גיב זיך אַ שטעל אַװעק פאָר דעם דיאַדיאַ מישאַ און ראַפּאָרטיר אִפַּ

בזה הלשון , :אייעה אויפגאבע
צער-צונ

איז אויפגעריסן

האָב איך אויסנעפירט!

דער פּאַנ-

געװאָרן 22 ,װאַגאָנעס מיט דעם לאַקאָמאַָ-

טיוו זענען צעשמעטערט 889 ,דיייטשע ליאָטשיקעס האָבן לכבוד
פּורים געהאט המנס מפּלה ,און די איבעריקע .זענען געבליבן ווער
אָן הענט ,און ווער אָן פיס ,דער וועג איז איבערגעריסן געװאָרן
מינדעסטנס אויף  01טעג"...
די פּאַרטיזאַנער זענען געווען אַזױ פאַרכאַפּט פון דודס שילדע-
רוננען וועגן פאַרלויף פון דער דיווערסיע ,אַז ווען ער האָט שוין
געענדיקט זענען זיי נאָך א לאַננע וויילע געזעסן שטיל ,נאָר די
פריערדיקע ערנסטקייט איז פון זייערש פּנימער געווען פארשווונדן
און איז פאַרביטן געװאָרן מיט אַן אויסדרוק פון מוט און האָפענונג.
 -חברה ,עס איז שוין צייט !  --האָט דוד נעגעבן אַ באַפעל.די פּאַרטיזאַנער האָבן זיך פריילעך אויפגעריסן פון די ערטער
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און אנגעהויבן איינציען פעסטער די פּאַסקעס ,איבערקוקן דאָס 1
ווער ,און אַרײינלײנגן די שמאטעס אין די רוקזעק.
 --און איצט אי מיר אָפּזאָגן תפילת הדרך  --האָט זיך דודפון זיין לעדערנעם
געווענהעט צו די הברים ,אַרױסנעמענדיק
פּאַטראָנען:טאַש אַ קליין סידורל און מיט אַן אָנגענעמענער שטים
י ;ח.י רצון מלפניך",.
אננעהגיבן זאגן :
פיל פון די פּאַרטיזאַנער האָבן שטיל נאָכנעזאָגט .אויסטערליש
האָט אויסגעזען בשעת דער תפילה ,די גהופּע יידן באַוואפנטע מיט
ביקסן און באַהאנגענע מיט גראַנאַטן ,אויף דעם פאָן פון געהיימ-
נישפולן וואַלד...
מיט גחויס כונה האָט דוד צוויי מאָל איבערנעחזרט די ווערטער :
,ותצילנו מכף כל אויב" (באַשיץ אונז פון יערן פיינט).
דוד האָט דאַן אַ ווייז געטאָן מיט דער האַנט אויפן קעסטל מיט
דער מינע ,װאָס איזן נעלענן לעבן זיינע פיס ,און זיך נעװאָנדו
צו מאָטעלע בערזשניצער :
 -בינד מיר נאָר צו העם שלח מנות אויף די פּלייצעס ,נאָךאַזױ אַז זי זאָל מיר נישט אָפּרייבן די אַקסלען ...אַלץ איז פאַרטיק.
מיר קענען גיין.
 --גייט געזונט ,און קומט געזונט  --פיט די ווערטער האָבן מירגעזעגנט דודן מיט זיין גרופּע ,וועלכע זענען געגאַנגען נקמה נעמען
פאר דעם פאַרגאָסענעם יידישן בלוט.
איינציקווייז ,װוי שאָטנס ,זענען די פּאַרטיזאַנער אַװעקגעגאַננען
מיט דעם שמאלן װואַלדדשטעג ,און זענען גיך פאַרשווונדן ,װוי איינ-
געשלוננען דורך דער פינצטערניש פון דער נאַכט.
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