פֿערטער טײל
זײן מאָטאָציקל
אין אַ שײנעם טאָג האָט זיך באַװיזן דער לאַגער-קאָמענדאַנט אױף ַ
און אַזױ װי ער האָט אונדז נאָר דערזען איז אים פֿינסטער געװאָרן פֿאַר די אױגן .נאָר
גוט װאָס ער איז איצט געקומען ,װען נישט װאָלט ער מער נישט געהאַט צו װאָס צו
מײסטער ,װי איטשע האָט געזאָגט ,אױס
קומען .ער װאָלט געװאָרן אױס קאַפּעליושַ -
לאַגער-קאָמענדאַנט .דערזעענדיק ,אַז ר'האָט שױן באַלד נישט קײן מענטשן ,איז ער
גלײך אָפּגעשטעלט דעם טראַנספּאָרט און מיטן
געװאָרן אַזױ װילד ,אַז ער האָט ַ
רעװאָלװער אין האַנט אָנגעהױבן צו דראָען ,מאַכן גװאַלדן ,נישט בלױז אױף אונדז
העפֿטלינגען ,נאָר אױך אױף די װאַכמענער און אפֿילו אױפֿן אונטערשאַרפֿירער.
ספּעציִ על האָט ער געהאַט טענות צו די פֿראַנצױזן" :איר פֿאַרפֿלוכטע פֿראַנצאָזן
סאַבאָטירע!" האָט ער אױף זײ געמאַכט יללות" ,װאַרום קענען די יודען גען ,די
זײט!" ער האָט נעבעך נישט געװוּסט ,אַז
שײסע װאָס איר ַ
רוססען ,און ניכט איהר ַ
װײל מע האָט זײ כּמעט אַלע מיט אַ טאָג פֿריִ ער
קײן רוסן האָט ער מער נישטַ ,
לעבעדיקערהײט פֿאַרברענט .און פּאַסירט האָט עס אַזױ:
אױפֿן פּלאַץ װוּ מיר האָבן איבערגענעכטיקט אין מיטן פֿעלד איז געשטאַנען אַ גרױסער
שײער .צו מאָרגנס אין דער פֿרי ,װען מ'האָט געצײלט די מענטשן ,האָבן די רוסן
ַ
אײנגעגראָבן אינעם שטרױ
געפֿעלט .ס'האָט זיך אַרױסגעװיזן ,אַז זײ האָבן זיך פּשוט ַ
שײער און האָבן געהאָפֿט אַזױ אַרום זיך צו ראַטעװען .די אַמעריקאַנער
פֿונעם ַ
װײטנס ,קױם
טאַנקען האָבן מיר שױן געהאַט געזען מיט עטלעכע שעה פֿריִ ער פֿון דער ַ
צײט ,גענױ װי די
עטלעכע קילאָמעטערס פֿון אונדז .די װאַכמענער האָבן אָבער געהאַט ַ
שײער און אים
צײט .זײ האָבן אַרומגערינגעלט דעם ַ
אַמעריקאַנער האָבן געהאַט ַ
אונטערגעצונדן .די װאָס האָבן פּרובירט צו ראַטעװען זיך און זענען אַרױסגעלאָפֿן
דײטשן
גלײך דערשאָסן .ס'האָט אױסגעזען ,װי די ַ
שײער האָט מען ַ
פֿונעם ברענענדיקן ַ
װאָלטן זיך אָפּגעשמועסט מיט די אַמעריקאַנער טאַנקען ,זײ זאָלן צוּװאַרטן אַ ביסל,
װײל זײ האָבן נאָך אָפּצוטאָן אַ שטיקל אַרבעט .ערשט דענצמאָל װען מיר זענען
ַ
אַרײן און פֿאַרנומען דעם פּלאַץ .ס'זענען
אָפּגעטראָטן זענען די אַמעריקאַנער טאַנקען ַ
געװען צװישן אונדז אַזעלכע ,װאָס האָבן געגלײבט מיטן גאַנצן האַרצן ,אַז ס'איז
געװען אַזאַ אָפּמאַך.
איצט האָט דער קאָמענדאַנט געסטראַשעט מיטן רעװאָלװער ,אַז מיר מוזן גײן! װען
נישט  --װען נישט ,איז װאָס? װעט ער אונדז דערשיסן? "נישט מער שיסן!" האָט דער
קאָמענדאַנט באַפֿױלן ,בלױז אַזעלכע װאָס קענען איבער הױפּט נישט גײן .אָבער װער
נײעם באַפֿעל
האָט דען יאָ געקענט גײן? באַלד האָבן די העפֿטלינגען אױסגענוצט דעם ַ
און װי נאָר זײ האָבן דערזען עפּעס אַ פֿאַרפֿױלטן קאַרטאָפֿל אָדער אַ בוריק אין מיטן
גלײך אַרױסגעלאָפֿן פֿון דער רײ און זיך אױף אים געװאָרפֿן .ביז איצט,
פֿעלד זענען זײ ַ
װער ס'האָט נאָר בלױז פּרובירט מאַכן אַ טריט אױסער דער רײ ,האָט תּיכּף געכאַפּט אַ
קױל אין קאָפּ .איצט אָבער ,נאָכן באַפֿעל פֿון קאָמענדאַנט ,האָט אַזאַ קאַצעטניק גאָר
געסטראַשעט דעם װאַכמאַן מיטן פֿינגער" :ניכט שיססען ,הער װאַכמאַן! ניכט
שיססען! באַפֿעל איסט באַפֿעל!" און ער איז צוריקגעקומען אַ גליקלעכער מיט דעם
אוצר .אָבער באַלד האָט זיך אַרױסגעװיזן ,אַז דער אוצר איז נישט מער װי אַ שטיק
לײנע ]אַזױ[.
פֿאַרטריקנטע ַ

אױסגעטײטשט" :װאָס איז שױן װערט אַ
ַ
איטשע ,דער פֿערד-סוחר האָט דאָס אַזױ
פֿערד-סוחר אָן פֿערד און װאָס איז שױן װערט אַ לאַגער-קאָמענדאַנט אָן
װײל װאָס ,מישטײנס געזאָגט ,קאָן
קאַצעטניקעס? ער דאַרף אונדז מער ,װי מיר איםַ ,
ער אױפֿטאָן אָן אונדז?  --גײן אױפֿן פֿראָנט ,און פֿאַר דעם ציטערט ער װי אַ טכױר".
דאָס ערשטע מאָל נאָך צװײ װאָכן מאַרשירן האָט מען אונדז געגעבן אַ זופּ .אָבער די
װײטער "סאַבאָטירט" דעם
אײנע זופּ האָט אַ סך נישט געהאָלפֿן .די מענטשן האָבן ַ
װײטער נישט געקאָנט גײן.
קאָמענדאַנט|ס באַפֿעל ,זײ האָבן ַ
נײע סדרה .יעדער אײנער האָט געמוזט שלעפּן אַ
צו מאָרגנס האָט זיך אָנגעהױבן אַ ַ
צװײטן ,דאָס הײסט :יעדער האַלב אָפּגעשטאָרבענער האָט געמוזט שלעפּן אַ
צײט אַזאַ
דרײפֿערטל אָפּגעשטאָרבענעם .איך ,למשל ,האָב שױן געשלעפּט אַ לענגערע ַ
ַ
מין קױם זשיפּענדיקן פֿראַנצײזישן סאַבאָטאַזשניק ,װי דער קאָמענדאַנט האָט זײ
גערופֿן .אין אָנהײב האָט ער זיך יאַקאָש געשלעפּט ,אָבער מיט יעדער מינוט איז ער
מײנע אױגן ,ביז
געװאָרן שװאַכער און שװאַכער ,פּשוט אױסגעגאַנגען װי אַ ליכט פֿאַר ַ
ער האָט זיך אין גאַנצן אָפּגעשטעלט און מער נישט געקאָנט ,צי נישט געװאָלט מאַכן
אפֿילו קײן אײן טריט פֿאָרױס .מיט אַלע כּוחות האָב איך פּרובירט אים צו שלעפּן,
אָבער גײ שלעפּ אַ מת .דער גאַנצער טראַנספּאָרט איז שױן באַלד געװען אַדורך און
מיר זענען געבליבן די לעצטע .איך האָב מורא געהאַט ,אַז די װאַכמענער זאָלן מיר
נישט דערשיסן ,מײנענדיק ,אַז אױך איך קען נישט מער גײן .און דעם אמת געזאָגט,
מײנע זענען שױן געװען געשװאָלן װי צװײ פֿעסער
האָב איך דען יאָ געקענט גײן? די פֿיס ַ
און געװוּסט האָב איך ,אַז װי נאָר דאָס געשװילעכץ װעט זיך אַרױסכאַפּן העכער צום
האַרץ ,איז אױס מיט מיר.
בײ
"קום פֿראַנסע!  --האָב איך פּרובירט מיט גוטן און מיט בײזן ,שלעפּנדיק אים ַ
דער האַנט  --קום ,װען נישט ,דו פּאַף!"  --און אים געװיזן מיטן פֿינגער אױפֿן קאָפּ,
אַז מע װעט אים דערשיסן .דער פֿראַנצױז האָט געקוקט אױף מיר װי אַ מומיע ,מיט
צעעפֿנטע אױסגעלאָשענע אױגן.
"קום! האָב איך אים געהאַלטן אין אײן שלעפּן  --דו מוזסט גײן! װען נישט ,דו
קאַפּוט! קאַפּוט! פֿאַרשטײסטו! פֿראַנצעװאַטער פֿראַנצױז װאָס דו ביסט!"  --האָב
איך זיך אױפֿגערעגט.
דײטשן( קאַ-פּוט אַ-ל-ע-ס קאַ-פּ-ו-ט
"איך קאַ-פּוט ,דו קאַ-פּוט ,לע-באָש )געמײנט די ַ
אײנגעהילט
 האָט ער מיר רויִ ק געענטפֿערט און זיך אַװעקגעזעצט אױף דער ערד ,זיך ַזײן דעק איבערן קאָפּ ,געמאַכט אַ צלם און געװאַרט...
מיט ַ
די לעצטע צװײ װאַכמענער האָבן זיך דערנענטערט און איך האָב קױם געכאַפּט די פֿיס
נאָכיאָגנדיק זיך נאָכן טראַנספּאָרט ,מורא האָבנדיק זיך אפֿילו אומצוקוקן .כ'האָב
דערהערט אַ שאָס און זיך באַטאַפּט לױפֿנדיקערהײט ,צי די קױל איז אַ מאָל נישט
געװען פֿאַר מיר .נײן ,דאָס מאָל נאָך נישט פֿאַר מיר...
בלײבסט
איטשע האָט מיך דערזען און זיך געבײזערט" :װאָס ביסטו משוגע געװאָרן? ַ
בײ מיר און שלעפּ נישט די פֿױלע
בלײב דאָ ַ
פֿון הינטן? מ'עט דיך נאָך אַװעקשיסן! ַ
פֿראַנצױזן! אױ ,ס'איז נעבעך אַ בראָך צו זײ -- ,האָט איטשע געקלאָגט  --אַ רחמנות,
כ'לעבן ,בלױז אַ פּאָר חדשים אין לאַגער ,אפֿשר אַ יאָר אין גאַנצן ,און זע װי אַזױ זײ
דרײ יאָר אין דעם גיהונם און דאָך האַלטן מיר
זעען אױס .מיר ייִ דן זענען דאָך שױן ַ

זיך יאַקאָש ]זע פּױליש _jאַקאָס_ 'װי ניט איז'[[ .און זײ האָבן דאָך צו װאָס צו לעבן,
װײבער ,מאַמעס ,טאַטעס ,קינדער ,אַ לאַנד
מען װאַרט דאָך אױף זײ אין דער הײם ַ --
פֿראַנקרײך! װער מישטײנס געזאָגט ,װאַרט אױף אונדז?
ַ
פֿראַנקרײך ,װי גאָט אין
ַ
אפֿילו קײן הונט נישט .און דאָך װילן מיר לעבן .אױ די פֿראַנצױזן ,די פֿראַנצױזן ,נאָר
װײבער גיב זײ! אָן דעם טױגן זײ אױף כּפּרות"...
װײן און ַ
ַ
אָבער מיט עטלעכע טעג שפּעטער האָבן מיר אױך שױן געטױגט אױף כּפּרות.
מיט אַ מאָל זענען אַלע קאַפּאָס פֿאַרשװוּנדן .זײ האָבן דאָס גאַנצע קרעמל שטײן
געלאָזט אין מיטן דערין און געמאַכט אַ ויבֿרך .מ'האָט געזאָגט אַז זײ האָבן
אונטערגעקױפֿט דעם אונטערשאַרפֿירער .מן הסתּם האָבן זײ געװוּסט ,אַז מען גײט
אונדז אַלע "דערלײדיקן ".אַנדערע האָבן גאָר געטענהט ,אַז זײ האָבן אַלײן געזען ,װי
אַרײן און אַז דער
אַרײנגעפֿירט אין װעלדל ַ
מ'האָט די קאַפּאָס אין דער לעצטער נאַכט ַ
קאָמענדאַנט איז געגאַנגען פֿון הינטן מיטן רעװאָלװער אין דער האַנט .זעט אױס ,אַז
צײטנס באַזאָרגט ,כּדי נישט צו האָבן קײן עדות קעגן זיך ,איבער
בײ ַ
ער האָט זיך ַ
דײטשע קאַפּאָס מיט די
הױפּט אַזעלכע שישקעס װי אונדזערע קאַפּאָס .בלױז די צװײ ַ
דרײעקן אױף זײער ברוסטקאַסטן זענען געבליבן און איבערגענומען דאָס
גרינע ַ
מלחות.
אַצינד האָט זיך ערשט אָנגעהױבן דאָס ריכטיקע גיהנום .די צװײ קאַפּאָס האָבן זיך
צײט ,װאָס זײ האָבן זיך נעבעך געמוזט
איצט נוקם געװען פֿאַר דער גאַנצער ַ
צײטן פֿון בוכענװאַלד.
אײנהאַלטן מיט זײערע פֿאַרברעכערישע נײגונגען ,נאָך זינט די ַ
ַ
דײטשע פּאָליטישע קאַפּאָס אין בוכענװאַלד האָבן אין די לעצטע יאָרן געהאַט
]די ַ
דײטשע קרימינעלע קאַפּאָס ,װאָס די
איבערגענומען די מאַכט אין לאַגער פֿון די ַ
פּײניקן די העפֿטלינגען .אַ טײל פֿון די קרימינעלע
נאַציס האָבן אַהער געשיקט ,כּדי צו ַ
קאַפּאָס זענען אפֿילו געװאָרן אױסגעהאַרגעט" ,ליקװידירט" אינעם לשון פֿון לאַגער.
אַרײנגעמישט -- .ת.כּ[.
די נאַציס האָבן זיך אין דעם ענין נישט ַ
אַצינד האָבן די צװײ קרימינעלע קאַפּאָס אַלץ אױסגעלאָזט צו אונדז .זײ זענען
אַרומגעלאָפֿן מיט שטעקנס אין די הענט און געקײלט אױף רעכט|ס און אױף לינקס,
סתּם אַזױ ,פֿאַר פֿאַרגעניגן .האָט מען שױן אַ מאָל אױסגעטײלט אַ ביסל קאַװע ,האָבן
אַרײנצוגיסן מיט דער האָכלע דאָס ביסל שװאַרצע װאַסער אין בלעכל
זײ אַנשטאָט ַ
דערבײ אים נאָך אַ זעץ
ַ
אַרײן ,אַרױפֿגעגאָסן די קאַװע אױפֿן קאָפּ פֿון אַ העפֿטלינג און
ַ
געגעבן מיט דער זעלבער האָכלע איבערן קאָפּ ,אַז דער קרבן איז אַװעקגעפֿאַלן אַ
טױטער .אונדזער לאַגער-קאָמענדאַנט האָט מען אױך מער נישט געזען .ער האָט אונדז
איבערגעלאָזט ,װי איטשע האָט געזאָגט ,אױף הפֿקר-פּעטרישקע אין די הענט פֿון די
צװײ סאַדיסטן און די עס-עס-װאַכמענער .די װאַכמענער זענען שױן אױך געװאָרן מיד,
פֿאַרלײזיקט װי מיר ,און נישט אַלע פֿון זײ זענען נאָך
ַ
אױסגעמוטשעט און אפֿילו
געװען פֿון די יונגסטע.
זײן
אײנמאָל האָט מיך צוגערופֿן אַ װאַכמאַן און באַפֿױלן ,אַז כ'זאָל אים טראָגן ַ
רוקזאַק .אַ גרױסער כּבֿוד ...ער אַלײן האָט שױן נישט געהאַט קײן כּוח אים צו שלעפּן,
האָט ער אים מיר אָנגעהאַנגען .אַ גליק װאָס דער רוקזאַק איז נישט געװען שװער.
אָבער פֿון דעם מאָמענט אָן האָט ער מיך געשיצט פֿון די צװײ מערדערישע קאַפּאָס.
מיט אַ מאָל האָב איך געהערט צו די פּראָמינענטע ,צו די בעסערע מענטשן .אַ

מײנער ,אַן
קלײניקײט ,איך טראָג אַ רוקזאַק פֿון אַן עס-עס-מאַן! דער װאַכמאַן ַ
אונגאַר ,איז אױך נישט געװען פֿון די ערגסטע .ער האָט בלױז געהאַט דערשאָסן צװײ-
דרײ העפֿטלינגען ,דאָס אַלץ ,אָבער אין אַלגעמײן האָט ער נישט געהערט צו
ַ
פּראָפֿעסיִ אָנעלע שיסערס...
זינט איך טראָג דעם רוקזאַק דערלױבט ער מיר אַרױסצוגײן פֿון דער רײ אױפֿצוקלױבן
מציאות אין מיטן פֿעלד .אַ מאָל האָט ער מיר אַלײן אָנגעװיזן מיטן פֿינגער אױף אַ
מיסטקאַסטן .דאָס איז געװען אַ פּױערישער גרױסער מיסטקאַסטן פֿון אַ פֿינעף
מעטער לאַנג און ברײט .מע קאָן זיך איבערהױפּט נישט פֿאָרשטעלן װאָס פֿאַר אַ
מציאות ,ממש אוצרות ,מ'קאָן געפֿינען אין אַזאַ פּױערישן מיסטקאַסטן :גאַנצע
דרײפֿערטעל און אין גאַנצן פֿאַרפֿױלטע ,װאָס
קאַרטאָפֿל ,מײערן ,בוריקעס ,האַלבַ ,
ליגן שױן װאָכן לאַנג ,אפֿשר חדשים אַדורכגעװאַרעמט ,כּמעט אָפּגעקאָכט פֿון דער
צואה פֿון די בהמות און פֿערד .הכּלל ,גאַנצע גליקן  --נישט בלױז פֿאַר מיר אַלײן ,נאָר
אױך פֿאַר בעניעקן און איטשען .מיר האָבן זיך דערכאַפּט דאָס האַרץ און געקומען אַ
ביסל צו זיך .אָבער גראָז האָב איך נישט געגעסן! איטשע האָט מיר געװאָרנט" :אַלץ,
נאָר צװײ זאַכן נישט :גראָז און מענטשנפֿלײש ,פֿון דעם זאָלסטו זיך היטן! פֿון גראָז
באַקומסטו באַלד ס'לױפֿעניש און גײסט אַ גאַנג ...װידער מענטשנפֿלײש? נו ,זאָל
אונדז גאָט אָפּהיטן!"
זײט אָפּגערופֿן" .טאָ
"בלױז די מילץ פֿון געזונטע מענטשן -- ",האָט זיך אײנער פֿון אַ ַ
גײ װער דערװאָרגן ,פֿרעס אױף אַ מילץ פֿון אַ דאַטש ,זײ געהערן נאָך צו די געזונטע
מענטשן -- ",האָט אים איטשע אַ דערצאָרנטער צוריקגעענטפֿערט .אָבער איטשע
מײנע אײגענע
האָט מיך נישט געדאַרפֿט װאָרענען ,כ'האָב דאָס אַלץ אַלײן געזען מיט ַ
אײנהאַלטן ,אַזױ
אױגן .דאָך האָב איך זיך אײנמאָל מער נישט געקענט ַ
אַרײן אַ הױפֿן נאַס
אַרײנגעכאַפּט אין מױל ַ
אױסגעהונגערט בין איך געװען ,האָב איך ַ
גראָז.
צײט האָבן מיר געמאַכט צו עטלעכע פּױזעס אַ טאָג ,נישט צוליב אונדז,
די לעצטע ַ
װײל די װאַכמענער האָבן מער נישט געקענט גײן .בעת
העפֿטלינגען ,נאָר בעיִ קור ַ
מײן אונגאַרישן װעכטער און ,װי
װײט פֿון ַ
אײנער אַזאַ פּױזע בין איך געזעסן נישט ַ
געװײנטלעך ,זיך געלױזט .אױך ער האָט דאָס זעלבע געטאָן .אַזױ אױך די אַנדערע
װאַכמענער -- .אין אָנהײב זײער דיסקרעט ,פּאַװאָליע אָבער װען ס'האָט זײ שױן גוט
בײשפּיל פֿון אונדז .דער שטײגער איז געװען ,אַז װי נאָר
געביסן האָבן זײ גענומען אַ ַ
מע האָט זיך אַװעקגעזעצט ,האָט מען אַראָפּגעצױגן די קאַצעטישע בלוזע און זי גוט
לײז לאָזן זיך אַזױ פּשוט
װײל נישט אַלע ַ
לײכט צו זאָגןַ ,
אױסגעשאָקלט .ס'איז אָבער ַ
אײן מיט זײערע קלײנטשיקע
לײז קלאַמערן זיך סאַדיסטיש ַ
אױסשאָקלען .מײנסטע ַ
פֿעסטע פֿיסלעך ,נישט בלױז אין דער בלוז אָדער אין די הױזן ,נאָר אַ סך ערגער ,זײ
לײב און זײגן פֿון דיר אַרױס דאָס לעצטע ביסל בלוט און חיות
דײן ַ
קלאַמערן זיך אין ַ
לײב װערט אין גאַנצן רױט און ס'װערט נאָך
װאָס דו פֿאַרמאָגסט נאָך אין זיך .דאָס ַ
בײסט,
װײל ס' ַ
מער רױט װען מען הײבט זיך אָן צו קראַצן; און קראַצן מוז מען זיךַ ,
און מען קראַצט מיט אַזאַ סאַדיסטיש פֿאַרגעניגן ,מען נעמט פּשוט נקמה אין דעם
גרעסטן שׂונא ,אױסער די נאַציס ,פֿאַרשטײט זיך .שפּעטער ,װען די נקמה-לוסט װערט

אַ ביסל באַרויִ קט ,טרעט מען ערשט דעמאָלט צו צום צװײטן טײל פֿון דער פּראָגראַם,
לײז און זײ צו פֿאַרטיליקן ,אײנס נאָכן אַנדערן.
דהינו ,מ'הײבט אָן צו קנאַקן די ַ
װײל דאָס זענען
לײזל ,זאָג איך ,נאָר לױז(ַ ,
צו ערשט לײגסטו אַרױף אַזאַ לױז )נישט ַ
דײן אײגן בלוט און פֿלײש .װידער ,װעגן װאָס
לײז פֿון ַ
געװען גרױסע אױסגעביקעװעטע ַ
פֿאַר אַ פֿלײש רעד איך דאָ? װער האָט נאָך בכּלל דענצמאָל געהאַט אױף זיך פֿלײש?
בלוט? אפֿשר נאָך דאָס לעצטע ביסל ,אָבער פֿלײש? נאָך אַ מאָל :דו לײגסט אַרױף אַזאַ
װײטער...
דײן גראָבן פֿינגער און אַזױ ַ
אױסגעביקעװעטע לױז אױפֿן נאָגל פֿון ַ
ו.אַ.װ....הקיצור ,דער גאַנצער טראַנספּאָרט ,מיט די װאַכמענער צוזאַמען ,איז געװען
לײז .אַ גרױסער בראָך איז שױן אָבער געװען צו די יעניקע,
אַרײנגעטאָן אין קנאַקן ַ
ַ
װאָס האָבן נישט געקנאַקט ,נאָר האָבן זיך געלאָזט פֿרעסן לעבעדיקערהײט פֿון די
לײז...
ַ
מײן אונגאַרישער װאַכמאַן.
װײט פֿון מיר געזעסן ַ
װי כ'האָב ערשט געזאָגט ,איז נישט ַ
מיר זענען איצט געװען פֿאַראײניקט אין אײן ציל ,אין נעמען נקמה אין אונדזערע
זײט .ער
זײן ביקס מיטן רוקזאַק זענען געלעגן אין אַ ַ
לײזַ .
געמײנזאַמען שׂונא ,די ַ
האָט געהאַט אױסגעטאָן דעם מונדיר און געמאַכט פּאָלאָװאַניע גאַנץ דיסקרעט אױף
זײן העמד.
ַ
"הער װאַכמאַן  --האָב איך מיך געחנפֿעט צו אים ,װעלנדיק פּטור װערן פֿונעם
רוקזאַק װאָס איך האָב קױם נאָך געקאָנט שלעפּן  --דיזע לױזן האָבן זי פֿון מיר ,דורך
קײנע לױזע!"  --האָב איך מיט אַ
דיזען רוקזאַק װאַס איך טראַגע .דױטשן האַבען ַ
זיכערקײט געזאָגט .דער װאַכמאַן האָט אָבער נישט געענטפֿערט .מיט אַ מאָל איז מיר
לײכטזיניקער
אַרײן אַ משוגעות אין קאָפּ און כ'האָב ריזיקירט מיט נאָך אַ ַ
ַ
פּלאַפּלערײ ,װאָס האָט מיך שיעור נישט געקאָסט דאָס לעבן" .הער װאַכמאַן  --האָב
ַ
איך געפֿרעגט  --זי זינד דאָך קײן עכטער דױטשע?"
ער האָט פּלוצלינג אױף מיר אױפֿגעשטעלט צװײ רציחהשע אױגן ,זיך אומגעקוקט צי
זײנע קאַמעראַדן האָט דאָס נישט געהערט און מיט אַ מאַדזשאַרסקן
קײנער פֿון ַ
אַקצענט געסטראַשעט" :האַלט די שנאַוצע ,דו לױזיגער דרעקזאַק! נאָך אײן װאָרט
דערבײ האָט ער געכאַפּט די ביקס און געצילט צו מיר.
ַ
און איך ברינג דיך אום!" --
דערבײיִ ק שעטל האָט זיך מיט אַ מאָל
ַ
נאָך אַ מזל ,װאָס די אַלאַרעם-סירענע פֿון אַ
צעריטשעט.
װי אַ שטורעם איז אַדורכגעפֿלױגן איבער אונדזערע קעפּ אַ גאַנצע עסקאַדרע אַליִ יִ רטע
עראָפּלאַנען און אַראָפּגעשיט אױפֿן שטעטל באָמבעס װי באָבעלעך .מיר האָבן זיך
דײטשן ,האָט קײן מורא
אױסגעצױגן אױף דר'ערד ,כאָטש קײנער פֿון אונדז ,חוץ די ַ
נישט געהאַט.
בלױז דער אַמעריקאַנער ,דער פֿליִ ער ,האָט זיך נישט אױסגעצױגן .דערזעענדיק די
עראָפּלאַנען האָט ער אין גאַנצן אױפֿגעלעבט ,װי אױפֿגעשטאַנען תּחית-המתים .ער
האָט זיך אױסגעצױגן נישט אױף דער'ערד ,װי מיר ,נאָר אין דער הײך ,צום הימל .ער
איז מיט אַ מאָל צוריק געװאָרן אַזױ הױך ,װי דעמאָלט ,װען מיר האָבן אים געזען
דאָס ערשטע מאָל .ער איז געשטאַנען אַ שטאָלצער ,געפֿאָכעט אין די הימלען און
געהאַלטן אין אײן רופֿן:
"קאָם אָן דזשאַני! קאָם אָן! פּאָק דעם! פּאָק דעם!"

זײן רופֿן...
אַ שאָס פֿון אַ װאַכמאַן האָט אָפּגעהאַקט ַ
ספּיטפֿײער" און אַדורכגעזײט דעם גאַנצן
ַ
באַלד איז איבער אונדז אַדורקגעפֿלױגן אַ "
שטח ,איבערלאָזנדיק צענדליקער טױטע און פֿאַרװוּנדיקטע ,צװישן זײ עטלעכע
װײל באַלד איז
װאַכמענער .זעט אױס ,אַז ס'איז געװען אַ טעות ,אַ פֿאַטאַלער טעותַ ,
אַרומגעקרײזט עטלעכע מאָל איבער
ַ
ספּיטפֿײער" צוריקגעקומען און
ַ
דער זעלבער "
אונדזערע קעפּ ,װי ער װאָלט זיך געװאָלט פֿאַרענטפֿערן ,אַז נישט אונדז האָט ער
לײכטע פֿאַרװוּנדיקטע ,האָט
געמײנט .די פֿאַרװוּנדיקטע העפֿטלינגען ,אפֿילו די גאַנץ ַ
מען תּיכּף דערשאָסן.
אַרײן ,אױפֿן זעלבן פּלאַץ װוּ
בעניעק ,װאָס האָט געכאַפּט אַ שפּליטער אין לינקן פֿוס ַ
דער דימענטרינג האָט אים פֿריִ ער געהאַט געשטאָכן ,האָט אָנגעהױבן שטאַרק צו
גלײך אַרומגעבאַנדאַזשירט דעם פֿוס מיט אַ שטיק קאָץ
בלוטיקן .איטשע האָט אים ַ
און אים אָנגעזאָגט" :איך און יעקבֿ װעלן דיך פֿירן ,אָבער למען-השם ,זאָג נישט
זײט,
קײנעם ,אַז ביסט פֿאַרװוּנדיקט ".און אַזױ איז טאַקע געװען ,איטשע פֿון אײן ַ
זײט ,האָבן איצט געפֿירט בעניעקן .נאָך עטלעכע שעה גײן
און איך פֿון דער צװײטער ַ
זענען מיר אָנגעקומען אױף אַ גרױסן פֿאַרלאָזטן פֿאָלװאַרק ,װוּ מיר זענען
שײער מיט שטרױ .דאָס זענען געװען
אײנגעשטאַנען גאַנצע צװעלף טעג אין אַ גרױסן ַ
ַ
די ערגסטע טעג פֿון אונדזער לעבן ,כ'מײן פֿון די װאָס זענען נאָך געבליבן ביז דעמאָלט
לעבן .און געבליבן זענען מיר זײער װײניק .פֿון די פֿראַנצױזן  --אפֿשר נאָך אַ דריטל;
פֿון די רוסן  --בלױז געצײלטע .די מײנסטע געבליבענע זענען געװען די פּראָפֿעסיאָנעלע
קאַצעטניקעס ,װי איטשע האָט דאָס אָנגערופֿן ,געמײנט האָט ער אונדז ,פּױלישע ייִ דן,
דרײ יאָר לאַגערן
װאָס יעדער אײנער האָט שױן געהאַט הינטער זיך אַ רעקאָרד פֿון ַ
מיט געטאָס און אַנדערע צרות...
"נישט אַזױ שנעל קאָנען זײ אונדז פּטור װערן  --האָט זיך איטשע נאָך געװיצלט --
מיר ,זענען פֿאַר זײ אַ האַרטע נוס ,אַן עם-קשה-עורף ,װי עס שטײט געשריבן .װי
זײן שלעכט ,װילן מיר לעבן ,אַדורכלעבן ,איבערלעבן ,אַבי נאָך לעבן...
ס'זאָל נישט ַ
גלײך איז ער טױט .טרעט אָבער
אָט נעם ,למשל ,און טרעט אַרױף אױף אַ װאָרעםַ .
בלײבט לעבן .אָט
דרײ ,די רעשט ַ
אַרױף אױף אַ שלאַנג ,צעטײל אים אױף צװײ ,אױף ַ
דאָס זענען מיר! נישט קײן געװײנטלעכע װערעם .מיר זענען װי שלאַנגען ,װאָס
געדענקען אָבער תּמיד ,אַז אַ טײל פֿון אונדז האָט מען אָפּגעשניטן ,געטױט .זעסט,
יעקבֿ ,דאָ אױפֿן טױטנמאַרש  --איטשע האָט ס'ערשטע מאָל אָנגערופֿן דעם מאַרש
'טױטנמאַרש'  --קענסטו ערשט באמת זען װער מיר זענען! איך װאָלט אַצינדער די
בײ די אױערן ,זײ זאָלן זען מיט זײערע
גאַנצע װעלט מענטשן דאָ אַהערגעשלעפּט ַ
אײגענע אױגן װער מיר זענען .אפֿילו דער קאָמענדאַנט האָט פֿאַר אונדז דאָ באַקומען
דרך-ארץ .האָסט דאָך אַלײן געהערט װי ער האָט געשריגן אױף אַלע צו נעמען אַ
בײשפּיל פֿון אונדז ,פּױלישע ייִ דן"...
ַ
"נײן ,נײן  --האָט איטשע נישט נאָכגעלאָזט  --מיר זענען נישט קײן דעליקאַטע
לײכטזיניקע באָהאַטערעס ,קײן רוסישע ריזיקאַנטן ,נײן!
פֿראַנצױזן ,קײן פּױלישע ַ
דאָס זענען מיר נישט! מיר זענען פּױלישע ייִ דן! די לעצטע פּױלישע ייִ דן װאָס זענען נאָך
איבערגעבליבן אױף דער װעלט? און אױב דו װײסט נישט װאָס דאָס הײסט ,טאָ װעל
איך דיר זאָגן :דאָס הײסט טױזנט יאָר געברענטע צרות מיט אַזאַ סוף...

שױן דעם פֿערטן טאָג װי מיר ליגן אָנגעפּאַקט אײנעם אױפֿן אַנדערן אין דער גרױסער
דײנע אײגענע
סטאָדאָלע ,קעפּ צו פֿיס און פֿיס צו קעפּ ,נישט װיסנדיק װעלכע ס'זענען ַ
זײנע פֿיס
דײן אײגענער קאָפּ! האָסטו געשטופּט אַזאַ אײנעם ער זאָל ַ
פֿיס אָדער אפֿילו ַ
דײן קאָפּ ,האָט ער מער נישט רעאַגירט .ער איז במשך פֿון דער נאַכט
אַװעקנעמען פֿון ַ
אױסגעגאַנגען .און אַזױ ביסטו געלעגן מיט טױטע אונד האַלב-טױטע אַרום זיך .אין
דער פֿרי ,װען כ'האָב אױפֿגעמאַכט די אױגן האָב איך זיך צו ערשט גוט באַטאַפּט ,צו
זען צי איך לעב נאָך .באַלד האָב איך אָנגעהױבן רופֿן" :בעניעק! איטשע!" געװאָלט
זײן זיכער ,אַז זײ לעבן נאָך אױך .זעט אױס ,אַז דער מחבר פֿון "מודה אַני" ,װאָס אַ
ַ
ייִ ד זאָגט יעדן טאָג אין דער פֿרי ,װי נאָר ער מאַכט אױף די אױגן ,האָט געמוזט
געפּײניקט ,אַז דו
ַ
מיטמאַכן עפּעס ענלעכס ,װי מיר דאָ .דער הונגער האָט אָבער אַזױ
האָסט אַלײן נישט געװוּסט ,צי דאַנקען גאָט ,װאָס ער האָט דיר צוריקגעגעבן די נשמה
זײן באַרמהאַרציקײט ,אָדער בעטן גאָט  ,ער זאָל גאָר פֿאַרגעסן
"בחמלה רבא" ,מיט ַ
צײט צו באַקומען דאָס ביסל
דיר צוריקצוגעבן די נשמה .און װען ס'איז געקומען די ַ
קאַװע ,האָט זיך ערשט אָנגעהױבן דאָס ריכטיקע גיהנום .אױב ס'איז באמת דאָ אַ
גיהנום אױף יענער װעלט ,איז עס זיכער אַ געלעכטער ,אַקעגן דעם װאָס דאָ אין דער
סטאָדאָלע איז פֿאַרגעקומען .אַלץ האָט מיט אַ מאָל אָנגעהױבן צו לױפֿן טרעטנדיק
זײן דער ערשטער נאָכן ביסל קאַװע .ערשטנס ,איז קײן
אײנער אױפֿן אַנדערן ,כּדי צו ַ
מאָל נישט געװען גענוג און ס'האָט תּמיד אױסגעפֿעלט .און אױב ס'איז יאָ געװען,
האָבן די קאַפּאָס להכעיס אױסגעגאָסן די קאַװע אױף דר'ערד .דעמאָלט האָבן זיך
אַלע מיט אַ מאָל אַ װאָרף געטאָן אױף דער ערד כּדי אױסצולעקן מיט די צינגער,
אײנגעזאַפּט אין דער ערד .די שװאַכערע זענען פּשוט צעטראָטן
אײדער די קאַװע ַ
געװאָרן דורך די װײניקער שװאַכע ביז מע האָט זײ צוגעשלעפּט צו דער קופּע טױטע.
צװײטנס ,האָבן מיר דאָך גאָרנישט באַקומען במשך די גאַנצע צװעלף טעג ,װי בלױז
דאָס ביסל שװאַרץ װאַסער אײן מאָל אַ טאָג און אױך דאָס נישט רעגולער.
געפּײניקט די מענטשן ,האָט זיך
ַ
צו מאָרגנס ,װען דער הונגער האָט נאָך מער
אָנגעהױבן אַ קאַניבאַליזם .מ'האָט פּשוט אָנגעהױבן צו עסן אײנער דעם אַנדערן:
אױפֿגעריסן דעם בױך פֿון אַ טױטן צי אפֿילו פֿון נאָך אַ לעבעדיקן ,אַרױסגענומען די
מילץ ,צי די לעבער און זי אױפֿגעגעסן .אַזאַ אײנער האָט זיך שױן מער נישט געקאָנט
זײנע חייִ שע אינסטינקטן ,דאָס אײנציקע װאָס איז אין אים נאָך
באַהערשן פֿון ַ
בײ אים געװען טױט ,אָפּגעשטאָרבן .דאָס
װײל אַל דאָס רעשט איז שױן ַ
געבליבן לעבןַ ,
נײער טיפּ מענטש ,אַ "האָמאָ נאָװוּס ",װאָס איז דאָ ,אין דער סטאָדאָלע
איז געװען אַ ַ
געבױרן געװאָרן אין משך פֿון געצײלטע טעג .נישט מער קײן געװײנטלעכער מוזלמאַן,
װי מע האָט גערופֿן אין לאַגער אַן אױסגעהונגערטן סקעלעט ,גאַנץ עפּעס אַנדערש  --אַ
מענטשן-פֿרעסער .נישט אײן מאָל האָט אַזאַ "קרבן" רעװאָלטירט ,אָנגעהױבן צו
צערײסן .װאָס הײסט? כ'לעב דאָך נאָך!!! דעמאָלט
ַ
שרײען ,אַז מע זאָל אים נישט
ַ
פֿלעגט זיך דער מענטשן-פֿרעסער צוריקציִ ען ,װי קײן מאָל גאָרנישט ,און זוכן אַן
נײעם קרבן צו
אַנדער קרבן .איצט ,האָבנדיק שױן מער דערפֿאַרונג האָט ער דעם ַ
ערשט גוט באַטאַפּט ,אים אַראָפּגעצױגן די שיך ,אױב ער האָט זײ נאָך געהאַט,
דערנאָך דאָס װעסטל ,די הױזן און ערשט דעמאָלט ,אַז יענער האָט מער נישט
בײסן די האַנט,
זײן גוף :צו ערשט אָנגעהױבן צו ַ
רעאַגירט ,האָט ער זיך גענומען צו ַ

נצובײסן,
ַ
לײכט געװען א ַײ
אָבער אַזאַ אױסגעצערטער ,פֿאַרטריקנטע האַנט איז נישט ַ
האָט ער אים צום סוף אױפֿגעריסן דעם בױך ...מיט עטלעכע שעה שפּעטער איז אָבער
װײל די מענטשן האָבן געטראָגן אין זיך
אַזאַ אײנער באַלד אױך אױסגעגאַנגעןַ ,
כּלערלײ קרענק.
איטשע האָט אונדז װידער געװאָרנט :שטרױ זאָלט איר פֿרעסן! אָבער בשום-אױפֿן
לײז האָב איך שױן געזען װי
נישט קײן מענטשנפֿלײש!!! אָבער גײ און פֿרעס שטרױ! ַ
אַרײן ,אָבער שטרױ? און נישט אײן מאָל ,װען
אַרײנגעלעגט אין מױל ַ
אײנער האָט ַ
כ'האָב זיך צוגעקוקט װי מען פּאָסמאַקעװעט זיך מיט אַזאַ פֿריש לעבערל אָדער
נצובײסן
ַ
אַרײ
מילצעלע ,האָב איך אױך באַקומען אַ שרעקלעכן אַפּעטיט ,כאָטש בלױז ַ
זיך אין אַזאַ מין לעבעדיק שטיק פֿלײש .כ'האָב אַ כאַפּ געטאָן אַ בליק אױף בעניעקן
און געזען װי אױך ער באַלעקט זיך צוקוקנדיק זיך צו דער עבֿודה ,װי צװײ קאַניבאַלן
האָבן זיך נאָר װאָס גענומען צו אַזאַ פֿרישן קרבן" .הלװאי װאָלט די גאַנצע סטאָדאָלע
פֿאַרברענט געװאָרן מיט אונדז צוזאַמען אײדער דאָס מיטצומאַכן ",האָט איטשע װי
צו זיך גערעדט.
"אױ ,קינדער  --האָט ער געקלאָגט מיט אַ װײטיק  --אױ ,װאָס מיר האָבן דערלעבט,
צו װאָס מיר זענען דערגאַנגען! צדיקים זענען דאָך געװען די אַלע װאָס זענען באַלד פֿון
אָנהײב ,נאָך אין  ,42אומגעקומען און דאָס אַלץ נישט געדאַרפֿט מיטמאַכן .נײן! דאָס
װאָס זײ האָבן מיט אונדז געמאַכט ,נאָך דעם צו װאָס זײ האָבן אונדז צוגעברענגט,
איז שױן מער נישט קײן מציאה דאָס איבערצולעבן .אפֿילו צו זען זײער מפּלה ,האָט
זײן? איך
אױך מער קײן זינען נישט .נקמה? װאָס פֿאַר אַ נקמה קאָן נאָך דאָ בכּלל ַ
שטעל מיר מער נישט פֿאָר קײן לעבן נאָך דעם אַלעם .כ'װעל נישט קענען מער לעבן
באַפֿרײט! און פֿון װאָס ,מישטײנס געזאָגט,
ַ
און כ'װיל נישט לעבן ,כ'זאָל אפֿילו װערן
באַפֿרײט? ...איר זענט נאָך יונג ,און אױב איר װעט לעבן ,װעט
ַ
זײן
קאָן מען שױן דאָ ַ
זײן...
זײן װאָס מקנא צו ַ
אײך נישט ַ
אײך נישט מקנא ,ס'װעט ַ
איר לעבן! כ'בין אָבער ַ
דײטשן האָבן אונדז באַזיגט! ערשט דאָ ,אין דער סטאָדאָלע ,האָבן זײ אונדז
די ַ
באַזיגט און נאָך װי!!! אָבער נישט מיך ,נײן! נײן! נישט קײן מענטשנפֿלײש! איך װעל
קײן מענטשנפֿלײש נישט פֿרעסן!!!
צו מאָרגנס איז איטשע פֿאַרשװוּנדן געװאָרן .ער איז אַרױס פֿון דער סטאָדאָלע און
בײם װאַכמאַן אין דרױסן ,ער זאָל אים דערשיסן .אָבער דער
האָט זיך געבעטן ַ
שװײנעהונט! װאָס
ַ
װאַכמאַן האָט נישט געהאַט קײן חשק אים צו טאָן אַזאַ טובֿה" .דו
דײן פּלאַץ!" און
מאַכסט דו היר?  --האָט ער אױף איטשען געשריגן  --זאָפֿאָרט אַוף ַ
אים אַ דזשיוכע געגעבן מיט דער קאָלבע פֿון דער ביקס .איטשע האָט זיך אָנגעהױבן
פֿײער ,אַ זאַפּלקע .האָט אים דער װאַכמאַן װידער אַ
בעטן ,ער זאָל אים כאָטש געבן ַ
זײן לעצטע געװער --
זעץ געגעבן מיט דער קאָלבע איבערן קאָפּ .האָט איטשע באַניצט ַ
שפּײעכץ ,װאָס ער האָט נאָך פֿאַרמאָגט ,געגעבן דעם װאַכמאַן אַ
מיטן לעצטן ביסל ַ
אַרײן .באַלד זענען צוגעלאָפֿן נאָך צװײ װאַכמענער און מיט
גלײך אין פּרצוף ַ
שפּײ ַ
ַ
שװײנע! מערדערס! שיסט מיך!
ַ
רציחה זיך געגעבן אַ װאָרף אױף איטשען" .דױטשע
שרײען .אױף להכעיס האָבן זײ אים נישט
שיסט מיך!"  --האָט איטשע אָנגעהױבן ַ
אַרײנגעװאָרפֿן אין
צעקײלט און אים צוריק ַ
ַ
געװאָלט דערשיסן ,נאָר אים מערדעריש
אַרײנגאַנג.
בײם ַ
רײן .איטשע איז געבליבן ליגן אין חלשות ַ
דער סטאָדאָלע אַ ַ

בעניעק און איך האָבן פּרובירט אים צוצושלעפּן אױף אונדזער פּלאַץ ,אָבער מיר זענען
געװען צו שװאַך .דער קאַפּאָ האָט דאָס דערזען און אונדז אַװעקגעטריבן .ער האָט
באַפֿױלן אַנדערע צװײ צוצושלעפּן איטשען צו דער קופּע טױטע.
"הער קאַפּאָ ,ער לעבט דאָך נאָך!" האָט זיך בעניעק אָנגערופֿן .אָבער דער קאַפּאָ איז
אים פֿאַרפֿאָרן מיטן שטעקן איבערן קאָפּ און געשריגן" :האַלט די שנאַוצע ,דו
קלײנער דרעקזאַק! װען איך זאָגע טאָט ,דאַן איז ער טאָט!"
בײ איטשען אַ גאַנצע נאַכט און געװישט דאָס בלוט ,װאָס איז
מיר זענען געבליבן ליגן ַ
אים גערונען פֿון קאָפּ ,פֿון דער נאָז ,פֿון מױל .אין דער פֿרי איז שױן איטשע געלעגן
זײן
מײן האַנט אױף ַ
מיט אָפֿענע אױגן און מער נישט געאָטעמט .כ'האָב אַרױפֿגעלײגט ַ
מײנע ליפּן האָבן געשעפּשעט" :יתגדל
פּנים און אים פֿאַרשלאָסן די אױגן אױף אײביקַ .
ויתקדש שמה רבא"...

