
חורבן נאכן ר^דשישטש איו
פארטנאי יעקב

טאלאנטירטער א  פארטנאי (יעקב) יאשקע
האט וואס שטאט, אין איינציקער דער פידלער,
האט ער ; בילדינג מוזיקאלישע הויכע געהאט
ווארשע אין קאנסערוואטאריע די געענדיקט
ביי שפילן פלעגט ער ווען אויסצייכנונג. מיט
געווען אלע זענען צונויפטרעפונגען חברישע
שניי הומאניער דער פאטער, זיין אנטציקט.
פון מייסטער בעסטע די פון געווען איז דער,
גע איז ער שטעטל. אין אונדז ביי פאך זיין
האט וואס מאן, פלייסקער שטילער א ווען
דערנערן צו כדי באנאכט, שפעט ביז געארבעט
קינ זיינע דערמעגלעכן און הויזגעזונט זיין
האט ציפע שוועסטער די בילדונג. הויכע דער

לערערסעמינאר. פוילישן דעם געענדיקט
נישט קען און ישראל אין לעבט יאשקע
אזוי זענען וואס טייערסט זיינע פארגעסן
וויי זיין איז גרויס אומגעקומען. טראגיש
פון און וואנדערונגען זיינע אין וואס טיק,
האט באקומען האט ער וואס קלעפ די
און פינגער די אין מאכט די פארלוירן ער
האנט... אין פידל די האלטן מער נישט קען
שוועשטער זיינע אויך לעבן ישראל אין

חיה. און ציפע

זיך הארבסט, אפילי און זומער סיי פרילינג סיי האט' לואלין אין מיינם שטעטעלע דאס

געוויגט זיך טירן און פענצטער סאמע די ביי האבן אומעטם קווייטן. אין געטונקען

נאסטור גרינס געדיכטן צווישע פון דורכגעשלאגן זיר האבן פלויט יעדן הינטער זונרויזן.
םפעציעל ניט", מיך "פאדגעס הייסן וואס בלימעלעך בלויע די און מאטיאלעס די ציעם,

זשאליבאוו.  געוווינט האבן מיו ווו שטאט טייל זעה אין

און שטאט יעדער ווי ; ווייס זויבערדיק געווארן סעדער די זענען פרילינג אין
הינטער און בייגעסעלעך הויפטגאם, איר פארמאגט ראזשישטש אויך האט שטעטל

אויםגעקרימטע און שייבלעך פארלאטעטע מיט הייזלעך איינגעהויקערטע געסעלעך.
 צענטער אין שול די מיט שינדלדעכלער פארוואקסענע אץ פארשימלטע גאנעקלעך'

הייזלעך די איבער ארומגעגאנגען איז וואס בעלשם' דער געוווינט ס'האט ווי דארטן
איך פריזבע' א מיט שטוב א דערזע גאס' דער מיט זיך לאז איך הייוון. פארקויפן

דערזען איך האב אט באקאנטן. אלטן אן מיט טרעפן זיך זאל איך ווי שטיין' בלייב
אן מיט לאדנס, רויטע מיט גאנעק האלבאיינגעוואלגערטן אי מיט הויז א  חורבה א

וואס צווייגן באהאנגענע געדיכטע מיט בארךבוים א איך דערזע אט ראך. אפגעריסענעם
פלויט. איבערן אריבערגעקראכן זענען

ווייט די פון בלעטל א נאך בלעטל אי געמישט פיבערהאפט האט מיינער זכרון דער

גלעזער דער קלמן געוווינט האט דא ! טעות קיין נישט האב איך ניין, יארן. פארלאפענע
ווייזן מיר זאל עמעצער דארפן ניט וועל איך אז געמיינט, איך האב אוודאי . (גראבארסקי)

זיץ איך פענצטער. ווענעציאנישע הויכע די ארויסגעוקט האבן הויף אין שטוב. מיין
ארויס. ניט מיר צו קומט קיינער שטיין' אייפן פארשמאכט

בעט ער און בעט אויפן טאטן מיטן זיץ איך און שבתדיק איז שטוב אין : חלום איך

ברוך, : האבן ליב פלעגט ער ווי קאנצערטן, פאר א פידל אויפן שפילן אים זאל איך מיר
מענדלסאן. וויוואלדי,

אין שטאט די איבער שניידט וואס סטעה דעמ  טייך רייכן א האט ראזשישטש
אויםגע סיאיז ווער האריזאנט. צוט זיך ציען וואס לאנקעס, העלגרינע די טיילן. צוויי

אין אויף זיך וועקן געפילן און דערינערונגען וויפל ווייסט דער שטעטל' א אין וואקסן
די ? אראפ בארג פון טאן קוק א ניט און גיין עס מען קאן ווי נשמה. דער אין און זכרון

קוואקען וואס זשאבעס הערט מען ניטא. זענען וועגענס אויסגעשפאנטע די קוזשניעס'
פון ווי האבן וואס הייזלעך' סארשווונדענע די פין ארט דעם אויף נאר אטשערעט. אין

 אנדערן צום איינס געטוליעט נאנט אזוי זיך לעבן גאנצע דאס מורא און קעלט
דא. גארניט איז

איז דאס אז וויסן ניט זאל איד ווען געווען' וואלט ווי : פרעג א זיר ביי טו איך
איך ? שטעטל מיין אמאל געווען איז דא אז אנגעשטויסן, זיך איך וואלט צי ל ראזשישטש

הויף... יעדן אין כמעט אריין קוק שטיב, יעדער ביי כמעט אפ זיר שטעל

פונאנדער און ערד די צעגראבן האבן גויים די ווי באמערקט איד האב דורכגייענדיק
האבן' יידן די וואס בריליאנטן' און גאלד געזוכט. זיי האבן גאלד הייזער. די גענומען
ארויס ווידער איד בין  הייפן... די אין פארגראבן ווענט' די אין פארמויערט עס, הייסט

הויפטגאס. דער אויף

"פערעסיליענ מיט באזעצט איז ראזשישטש גאנץ דארפישע. א כמעט איז גאס די
דעם ניט דערקען און אתם אזוי זיר איר שפאציר בוג. זייט צווייטן פונעם צעס''



אויסגע ראך איך בין דא וואקזאל. נעבן איך בין אט שטאט. דער פון טייל יוייטערן
אלטער דער ; מויערל ווייס שיין א  וואקזאל איצטיקער דער שטייט אט וואקסן.

געווארן. פארברענט איז וואקזאל
שטאלעכלעך די פון גערטנער. און סעדער  אנדערער דער און שטוב איין צווישן
ביזן אוועק איך שפאציר אזוי און דארף. מיט שמעקט עס חזירים, העדן זיר לאזן
מיטאמאל און טראכט. את שטיי איך זאמדגרובן. די צו גיין זיך לאז און "פערעיעזד"
האבן דא וואם ווייזן אייך ורעל איך קומט'  ארעם דעם אונטער ווער מיך נעמט

מלחמה. דער פון יארן די אין יידן ראזשישטשער אונדזערע מיט דייטשן די אפגעטאן
קאנטאש), דייטש א געוווינט האט (דא דורכהויף א אין אריינגעפירט מיו האט ער
וועלכע איבער בערגלעך' ליימיקע ווייטלעכע די צו פעלה צום געצויגן זיר האט וואס
איז ליימ פארגליווערטן פין בערגלעך די הינטער פון זון. האלבטאגיקע א געהאנגען סיאיז
די קדושים. די פון קברים די שאטן זיין מיט פארשטעלט און וואלקן' א אנגעשווומען
? פארגעסן דאס מען מעג ווי 1 פארגעסן עס מען קאן ווי לייפ, רויטער גריבעה טיפע די

געוואנדן מיר צו זיך האט וועג, שטיק א אפגעגאנגען שוין זענען מיר ווען ערשט
: פויער דער

"1 איר זענט "ווער
זוך. א שניידערס הומאניער דעם פארטנאי, יאשקע בין "איך

שווייגסטו'/ וואס ? לעבן געבליבן ביסטו אזוי ווי אלן גענומען זיך האסטו וואנען "פון
: אגיפגעלייגט ער ווערט מיטאמאל אויסגעשריגן. ער האט

מיטשעק. קאלכאז דעם פון פארזיצער דער בין איך נו, גאםט. א הייסט דאס "אווא,
אדיין אונת צו זיך כאפ ? וואס ווייסטו ל אפגעשטעלט זיך האסטו ווו נישט. זיך שעם

באקאנטע". אלטע מיט טרעפן זיר מיר וועלן פארנאכט,
און גרובן זאמד די פון ארויס זענען מיר ווען טונקל, כמעט געווען שוין סיאיז
אייזנבאךוואקזאיל דעם נעבן הויז, הילצערן א  האטעל צום וועג דעם מיט געלאזן זיר
און דיזשורנע דער טשעמאדאן דעם אפגעגעבן האב איך שטוב). בערגערס (ראםיע
איינ גאס א וואקזאל, נעבן אן זיך הייבט וואס גאס דער איבער שפאציר א געכאפט
ברודער מיין און איר ווי סימנים, די געפונען אויר איך האב דערווייל גרינס. אין געטונקען

פאליטישעי נייער דער אויף ראזשישטש
פון טייל אלס מזרחאייראפע, פון מאפע

סאוויעטןפארבאנד.



פון ביתקברות אלטער געשענזעטער דער
אהרן פון מצבה די בלויז ראזשישטש
אין געשטארבן איז וואס ז"ל, פערל שמואל

גאנץ. געבליבן איז ,1940

בארן אנרייסן און גארטן אין אריין פלויט' דעם איבער איבערשפרינגען פלעגן מענדעק
נאכיאגן. אונדז פלעגט בערגעה ראסיע באלעבאסטע, די עפל. און

מען האט אביםל, צושפארן זיר און האטעל אין אריינגיין באוויזן ניט כ'האב
פארפאלק. שיינענדיק א צימער אין אריינגערוקט זיר האט עם און טיר אין אנגעקלאפט

עס מען גיט ווי טאמאשעוויטש. איז פאמיליע אונדזער דיר. נאד געקומען זענען ,מיר ,
פאר. מיר ער וואר*ט "1 ווימן צו ניט

גרויסער דער פון עפעם דאר קומט ער דערציילן. עפעס גאסט דער בעסער ,זאל ,
ליב", שטארק שטעטישע, מיינע ליב האב איד : איינס זאגן איר קאן זיר וועגן וועלט.

פחי. די אן זיר רופט
מארק אויפן מארק. צום אוועק פירט וואס גאס דער דויד מיר איד גיי צומארגנס
שטעטלדיקן פונעם שטילקייט דער אין ליידיק. שטייען טישלעד די  נישטא קיינער איז
אומבא טאקע איר בין אזוי רו. שבתדיקער אמאליקער דער פון עפעס פאראן איז מארק
שטייט מיר אנטקעגן ארט. הייליקן ביזן כמעט מהלך היפשן גאנץ א אפגעגאנגען מערקט
און באקאנט, געוואלדיק מיר איז פנים זיין האנט. דער אץ קאסע אי מיט מענטש א
אנשטרענגען איר מוז דאר געזען, ערגעץווו מענטש דעם כ'האב אז ווייס, איר כאטש

קענטלירל אזר מיר ער איז פונוואנען : זכרון דעם
רעדט' ער וואס אוקראיניש זיין אין ווערטער יידישע אריינגעמישטע די מיט יא. נו
קלייבע די פון בהלה גרויסע ,די , שלוםעליכמס פון כוועדארן מיר ער דערמאנט

שווארצקאפ. איז דאס נאר מענטשעלעד"'
"? ייד ליבער מיין דא' עס איר זוכט "וועמען

בין. איך ווער פאר אים זיר שטעל איד
איד צו מעשה א טעאטער. גארענשטיינס נעבן איר האט געוווינט טאק. "טאק'
שטאט אין אונדז ביי שניידער בעםטער דער ? פארטנאי ראובן טאטן דיין געקענט האב
פארוואקסענע די צווישן אחום איך גיי ? נישט דא איד קען דאראגאי, וועמען, געווען.
שטיין נישט זע איר אבער .ן דארט. אפשר און דא... אפשר טריט, פארכטיקע מיט קברים
איבערגעלאזט". ניט דייטשן די האבן מצבות די אפילו צעווארפן. קברים אלע מצבות. קיין
שחיטה היטלערישע דער פון ברודערקבר פארוואקסענעם דעם ביי שטייענדיק
ניט קיינער שוין מיר וועט ? מענדל ברודער מיין פון קבר דער איז ווי : מיר איד פרעג
דאן איז וואס פויגל, דער ניט געשטאנען. דארט איז וואס בוים דער ניט  אנווייזן
אין געפאלן איז רויטארמייער דער ברודער מיין וועלכער פאר ערד, די דורכגעפלויגן.

איבערגעאקערט... מאל עטלעכע גראנאטן אין באמבעס די האבן שלאכט,
און פארגאנגען שוין זון די איז ביתעולם פונעם אוועקגעגאנגען בין איך ווען

פארשווונדן. אלץ איז מיטאמאל


