דאָס געטאָ ברענט
געשריבן געװאָרן אין די טעג פֿון געטאָ אױפֿשטאַנד
אין װאַרשע ,אַפּריל .1943
װער ס'איז דער מחבר איז אומבאַקאַנט .דעם כּתבֿ-יד האָט דער
מחבר מן-הסתּם מיטגענומען מיט זיך ,װען ער איז אַריבער אױף
זײט .אַ פּױלישע משפּחה האָט איבערגעגעבן דעם כּתבֿ-
דער אַרישער ַ
יד אַ ייִ דן ,װאָס האָט אים געבראַכט אין ישׂראל.
אַרײן אין באַהעלטענישן,
ַ
צײט ,װי מיר זענען
עס איז שױן אַ װאָך ַ
אַרײן צװישן די מױערן ,פֿאַרשװוּנדן מער
ַ
אַראָפּ אין די קעלערן,
נישט צו געפֿינען אונדז .די בלאָקאַדעס האָבן אַ קלײנעם דערפֿאָלג.
בײ אונדז ,פֿון דעם בלאָק פֿון הערמאַן בראַוער ,האָט מען  30מאַן
ַ
אַרױסגעפֿירט .מער איז געװען שװער צו געפֿינען ,כאָטש יעדן טאָג
האָט מען די קעלערן דורכגעזוכט ,די װױנונגען אױפֿגעבראָכן -- ,װי
אײנגעשלונגען .די פֿיר און אַ האַלב טױזנט
די ערד װאָלט אונדז ַ
מענטשן ,װאָס האָבן באַװױנט דעם טערען ,זענען װי מיט אַ
צױבערשטעקעלע פֿאַרשװוּנדן  --און נישטאָ .אָבער אָפּעטעמען לאָזט
בײ די פֿריִ ערדיקע אַקציעס װוּ די נעכט
מען אונדז נישט; נישט װי ַ
זענען געװען אונדזערע ,און צװישן אײן בלאָקאַדע און אַ צװײטער
האָט מען געקאָנט פֿאָרזיכטיק אױפֿן טערען באַװעגן .איצט האָבן זײ
בײ טאָג
אײנגעשטעלט אַ גרופּע שאַוליסטן) (1װאָס זוכן אַרום ַ
דאָ ַ
שיסערײ ,זײ זענען
ַ
בײ נאַכט און אױף יעדן שאָרך עפֿענען זײ אַ
און ַ
װײל צענדליקער פֿון זײ זענען אין די ערשטע טעג
איבערגעשראָקןַ ,
געפֿאַלן אין קאַמף מיט אונדזערע באַװאָפֿנטע גרופּעס.
און דאָך האָט זיך פֿאַר טאָג צוגעקראָגן צו אונדז אַ שכן פֿון אַ
צװײטן קעלער ,זיך פֿאָרזיכטיק דורכגעשלײכט דורך די קעלערן,
בײ אונדז
אױפֿגעדעקט שטיל די קלאַפּע און זיך אָנגעפֿרעגט ,װאָס ַ
נײס .אין די ערשטע טעג פֿון
הערט זיך ,געטײלט זיך מיט אַ ביסל ַ
קאַמף  --האָט ער דערצײלט  --זענען געפֿאַלן זײערע אַרום .300
אונדזערע האָבן געהאַט גוטע פֿאַרטײדיקונגס-פּונקטן .זײ האָבן
אַרײנגעפֿירט צװײ טאַנקען .אײנעם איז אונדז געלונגען צו
ַ
פֿאַרניכטען .אונדזערע האָבן אַרױסגעהאַנגען אַ פּױלישע פֿאָן ,די

דײטשן האָבן געװאָלט די פֿאָן אַראָפּשיסן .עס איז זײ נישט געלונגען.
ַ
װײל די
איצט איז שטילער ,זײ געפֿינען כּמעט נישט קײן מענטשןַ ,
מערהײט האָט זיך גוט באַהאַלטן .װי לאַנג דאָס װעט דױערן קאָן
מען נישט װיסן ,נאָר אױב זײ װעלן אין די נאָענסטע טעג קײנעם
איבעררײסן די אַקציע ,אָדער זײ
ַ
נישט געפֿינען ,װעלן זײ דאָך מוזן
װעלן מוזן באַלד אַריזירן) (2די שאָפּן ,דעמאָלט װעט מען דאָך זיך
נײע באַדינגונגען .דערמיט ענדיקט זיך אונדזער
צופּאַסן צו די ַ
שמועס .דער חבֿר דעקט צוריק צו די קלאַפּע ,פֿאַרשיט מיט ערד,
פֿאַרשטעלט מיט אַלטװאַרג און טראָגט זיך אָפּ אומבאַמערקט.
װי שװאַך איז געװען אונדזער פֿאָרשטעלונג װעגן דעם אױף װאָס די
דײטשן זענען פֿעיִ ק! אונדזער פֿאַנטאַזיע האָט זיך נישט געקאָנט
ַ
הײזער מיט
פֿאָרשטעלן ,אַז דאָס גאַנצע פֿאַרמעגן ,די גאַנצע ַ
סחורות ,װאָרשטאַטן ,פֿאַבריקן ,מאַשינען פֿאַר צענדליקער ,פֿאַר
הונדערטער מיליאָנען -- ,דאָס אַלץ װעט אונטערגעצונדן װערן,
צוליב אונדז ,צוליב די אַלע ,װאָס האָבן זיך באַגראָבן אונטער דער
ערד ,באַהאַלטן זיך צװישן די מױערן און פֿאַרמאָגן שױן נישט מער,
װי דאָס בלױזע לעבן און אַ װילן ,אַ שטאַרקע װילן עס נישט
אָפּצוגעבן .נײן ,מיר האָבן זיך עס נישט פֿאָרגעשטעלט.
װײטער געגאַנגען ,װי אין
אין אונדזער באַהעלטעניש איז דאָס לעבן ַ
די ערשטע טעג .מיר האָבן נאָך עלעקטרע ,מיר האָבן װאַסער אין
קלאָזעט ,מיר קאָכן אױף די עלעקטרישע קיכעלעך מיטאָג ,מיר ליגן
אױף די נאַרעס און לײענען ביכלעך.
דרײ קלײנע צימערלעך
ַ
די באַהעלטעניש איז נישט קײן גרױסע.
בײם טױער )נאַלעװקעס  ,(8צװײ
אונטער דעם פֿראָנט פֿון הױז ַ
צימערלעך פֿאַרנומען מיט פּריטשעס) ,(3אין ערשטן צימער די קיך.
דרײ קינדער ,פֿינף פֿרױען ,פֿיר מענער.
מיר זענען צװעלף מענטשןַ ,
װײל עס איז צוגעגרײט אָרט פֿאַר מער
מיר פֿילן זיך באַקװעםַ ,
מענטשן .נאָר זײ האָבן געהאַלטן אַז צוליב דעם פֿראָנט ,אין דער
נאָנטקײט פֿון גאַס ,איז דאָ נישט זיכער און זײ האָבן זיך באַהאַלטן
אַנדערש װוּ .דאָרט איז נישט באַקװעם ,מער מענטשן ,אָבער דערפֿאַר
זיכערער.

בײ אונדז פֿעלט שױן איצט לופֿט ,די װענטילאַציע איז אַ שװאַכע.
ַ
מיר באַװעגן זיך װינציק .מיר רײדן נישט צװישן זיך צוליב דער
אײן יעדן הוסט און יעדן העכערן
נאָנטקײט פֿון טױער .מיר האַלטן ַ
טאָן.
דער טאָג איז אַדורך ביז נאָך מיטאָג װי אַלע לעצטע טעג ,מיר האָבן
אַרײנמאַרשירן און אַרױסמאַרשירן פֿון
ַ
אַ צװײ מאָל געהערט דאָס
װײל
װײטער קײנעם נישט געפֿונעןַ ,
װאָרשײנלעך האָבן זײ ַ
ַ
מיליטער,
װײטער
מיר האָבן צוריקװעגס געהערט בלױז זעלנערישע טריט און ַ
שטיל .אַרום פֿינף פֿאַר נאַכט האָבן מיר דערהערט און דערפֿילט אַ
אַרײנפֿאָר און אַרױספֿאָר פֿון
ַ
פֿאַרדעכטיקטע באַװעגונג און אָפֿטן
װאָגנס .עפּעס לאָדט מען אױף די װאָגנס .עפּעס קומט פֿאָר ,אָבער
װאָס? צי װערט נישט די פֿירמע אַרױסגעפֿירט .דאָס איז מעגלעך,
אָבער אַזױ פֿיל סחורות ,װאַרשטאַטן און מאַשינען ,דאָס דאַרף דאָך
אײלן זיך ,די אָפֿטע
דױערן װאָכן און אפֿשר חדשים ,און װאָס דאָס ַ
געשרײען און געלױפֿן? פֿאַר זיבן איז אַלץ צוריק שטיל געװאָרן.
איצט ,דאַכט זיך  --נאָך שטילער װי געװען .אָבער באַלד נאָך זיבן
האָב איך געפֿילט אַ טשאַד אין צימער .איך װער אַ ביסל אומרויִ ק,
איך הײב אָן זוכן פֿון װאַנען ער קומט און געפֿין אַז פֿון אײן װאַנט
פֿײער
זײטיקן קעלער געמאַכט ַ
יאָגט אַ רױך ,אפֿשר האָט מען אין אַ ַ
בײ זיך צעמענט ,זאַמד.
אַרײן צו אונדז .מיר האָבן ַ
און דער רױך גײט ַ
מיר מישן עס מיט װאַסער און פֿאַרקלעפּן שנעל די עפֿענונג פֿון װאַנען
עס יאָגט אַזאַ שטיקנדיקער רױך .נאָך דער אַרבעט באַרויִ קן מיר זיך
צופֿרידענע ,װאָס מיר האָבן געהאַט אונטער דער האַנט דעם צעמענט
מיטן זאַמד .מיר שטעלן זיך נישט פֿאָר ,אַז מיר זענען שױן
אונטערגעצונדן און אַרום אונדז פֿאַרשפּרײט זיך איצט שנעל דאָס
פֿײער.
ַ
זײט פֿון גאַס הערט זיך אַ
דער זײגער איז אַכט .פֿון דער ַ
פֿאַרשטאַרקטע באַװעגונג ,דער רױך אין די צימערן װערט נישט
אַרײנלאָזן מער לופֿט ,אין דער
ַ
שװאַכער ,מיר מוזן עפֿענען און
פֿראָנטװאַנט זענען דאָ קלײנע פֿענסטערלעך ,אונטער יעדן שטיק פֿון
אַ געװעלב אַזאַ עפֿענונג פֿון צען ביז פֿופֿצן צענטימעטער .נאָר איצט
זענען זײ פֿאַרקלעפּט און פֿאַרמאַסקירט און בלױז אַ פּאָר לעכער צו
אײן צענטימער די גרױס זענען דאָ ,איצט מוזן מיר זײ אױפֿדעקן.
איך קלעפּ אָפּ אין ערשטן צימער אַ קלײן פֿענסטערל און דערזע אױף

פֿײער ,פֿון אונטן ביז אַרױף,
זײט גאַס ברענט אַ הױז ,אַ ַ
דער צװײטער ַ
ביזן דאַך ,דאָס גאַנצע הױז איז אין פֿלאַמען .פּלוצעם גיט זיך אַן עפֿן
בײ
אַ באַלקאָן אױפֿן ערשטן שטאָק און עס לױפֿט אַרױס אַ מאַןַ ,
פֿײער ,מיט אַ װילד פּנים ,מיט
פֿופֿציק יאָר אַלט ,באַלױכטן מיט ַ
גלײך פֿון אַ באַהעלטעניש אין
װײזט אױס ַ
אױסגעשטאַרטע אױגן ַ --
שרײט :ס'ברענט! ס'ברענט! ער פֿאַרװאַרפֿט די פֿיס
ַ
שטוב  --און
איבערן באַלקאָן און פֿאַרמעסט זיך צו שפּרינגען .אַ פּאָר שאָסן
זײן פּרוּװ און ער פֿאַלט אַראָפּ אומבאַװעגלעך ,װי אַ
רײסן איבער ַ
ַ
אַרײן אין רױש פֿון
ַ
רײסט זיך
קלאָץ .אַ געלעכטער פֿון דער נאָענט ַ
פֿײער זאָל זיך גוט
פֿײער ,דאָס לאַכן די היטערס װאָס היטן ,אַז דאָס ַ
ַ
פֿאַרשפּרײטן און קײן לעבעדיקער זאָל זיך נישט אַרױסקריגן.
פֿון אַ צװײטן הױז לױפֿט אַרױס אַ גרופּע מענטשן ,צװישן זײ אַ
גרעסערע צאָל פֿרױען .איך הער זײערע הילפֿסרופֿן .זײ װײסן נישט
װוּ צו לױפֿן .אין דעם ,הײבן אָן מאַשינען-געװער צו קלאַפּן ,זײערע
לעצטע הילפֿסרופֿן װערן פֿאַרשטומט.
מײנע
איך דרײ מיך אױס פֿון פֿענסטערל און קוק זיך אום אױף ַ
בײ אונדז װעט דאָס נישט
שװײג און טראַכטַ ,
ַ
נאָענטע ,איך
הײזער) .(3מיר געהערן דאָך צו
פֿאָרקומען ,דאָרט זענען דאָך װילדע ַ
דײטשישער
רײכסדױטשע פֿירמע הערמאַן בראַוער ,אַ געװעזינער ַ
אַ ַ
געטרײער היטלעריסט .דאָ
ַ
שפּיִ אָן אין פּױלן ,אַ מיליטער-מאַן און אַ
װעט מען נישט אונטערצינדן .עס איז דאָך זײער פֿאַרמעגן.
און אָט װאָס ס'איז פֿאָרגעקומען אױפֿן טערען פֿון הערמאַן בראַוער:
דרײ טעג צוריק האָט בראַוער גערופֿן צו זיך עטלעכע
ַ
מיט
װײל אַלע
אָנפֿירערס ,די צו װעלכע ער האָט געקאָנט דערגרײכןַ ,
בלײבט און
זײן פֿירמע ַ
זענען געװען באַהאַלטן ,און זײ געמאָלדן ,אַז ַ
אין די נאָענסטע טעג װעט פֿאָרקומען אַן איבעררעגיסטראַציע; די
גלײך צוטרעטן צו דער אַרבעט .די פֿיר
װאָס װעלן זיך מעלדן ,װעלן ַ
װײסע
אָנפֿירערס האָבן באַקומען ספּעציעלע נומערן אױף גרױסע ַ
פֿרײ זיך באַװעגן
שטיקער לײװנט און מיט דעם האָבן זײ געקאָנט ַ
אױפֿן טערען פֿון דער פֿירמע.
דרײ טעג האָבן שױן פֿינף און צװאַנציק אָנפֿירערס
אין פֿאַרלױף פֿון ַ
װײסע נומערן ,און הערמאַן בראַוער האָט אַראָפּגעלאָזט
געטראָגן ַ

זײן נאָכשלעפּער,
אין קעשענע הונדערט טױזנט פֿופֿציק זלאָטעסַ ,
דער אינװאַליד קלאַוז  --פֿופֿצן טױזנט זלאָטעס.
זײן פֿירמע װערט
נאָך דעם ,װי בראַוער האָט שױן געװוּסט ,אַז ַ
פֿאַרברענט מיטן טױטן און לעבעדיקן אינװענטאַר ,האָט ער די
אָנפֿירערס נישט געזאָגט קײן װאָרט ,נאָר פֿאַרשײדענע קלײניקײטן
פֿאַרן אײגענעם געברױך גענומען גיך אַרױספֿירן .דעם לעצטן טאָג
פֿינף נ.מ .איז געקומען די עס-עס ,אַרױף אין ביוראָ ,צוזאַמענגערופֿן
די אָנפֿירערס און אַרױסגעפֿירט זײ אױפֿן ערשטן הױף .אומגעריכט
פֿאַלט דער באַפֿעל :די הענט אין די הײך ,נישט רירן זיך פֿון אָרט.
און קעגן די אָנפֿירערס שטײען זעלנער מיט אָנגעשטעלטע ביקסן .זײ
װערן באַזוכט ,אַלץ װערט צוגענומען ,נישט נאָר דאָס געלט,
זײגערלעך און פֿינגערלעך ,נאָר אױך די דאָקומענטן ,אַלע
קלײניקײטן ,אַפֿילו שטיקלעך פּאַפּיר פֿאַרשריבענע און נאָך דעם
צײט מיט שטראָף-איבונגען .עס מאַכן
קומט דאָס מאַטערן אַ שעה ַ
לײט און אין די פֿענסטער פֿון ביוראָ שטײען
זיך פֿרײלעך די עס-עס ַ
דײטשישע דירעקטאָרן און קוקן זיך צו צו דעם ,װאָס עס טוען די
די ַ
עס-עס מיט װעלכע זײ האָבן אין אײנעם געטרונקען פֿאַר דעם
אױסקױף געלט ,װאָס זײ האָבן דערהאַלטן פֿון די זעלביקע
אָנפֿירערס )צו מאַכן הוליאַנקעס און זײ איבערצוקױפֿן ( .נאָך די
װײל אין די
איבונגען האָט מען זײ געיאָגט צו העלפֿן לאָדן העלמעןַ ,
לעצטע שעהען האָט מען זיך גענומען עפּעס אַרױספֿירן ,עס זענען
געקומען אַ ביסל װאָגנס מיט קריגס-געפֿאַנגענע צו דער אַרבעט ,און
די אָנפֿירערס זענען אונטער קלעפּ געיאָגט געװאָרן צו דער אַרבעט.
אָבער די גרױסע לאַגערן מיט װאָלענע סװעטערס ,מיט שקאַרפּעטן,
די מאַגאַזינען מיט לעדער-אױסאַרבעטונגען ,פּאַפּיר-װאַרשטאַטן,
גרױסע זאַפּאַסן פֿון אַרטיקלען און גרױסע לאַגערן מיט
טאָרניסטערס) (4און אַנדערע זאַכן -- ,דאָס אַלץ קאָן מען נישט אַזױ
גיך אַרױספֿירן .דעריבער זענען נאָר עטלעכע פּלאַטפֿאָרמעס
אָנגעלאָדן מיט שטאָלהעלמען אַרױסגעפֿאָרן און אױף אײן
פּלאַטפֿאָרמע  --די אָנפֿירערס.
צײט האָב
פֿופֿצן מינוט פֿאַר זיבן )די גענױע ידיעות און פּינקטלעכע ַ
איך שפּעטער דערהאַלטן פֿון אײנעם ,װאָס האָט געהאַט אַן
זײן באַהעלטעניש אױפֿן ערשטן הױף( איז
אָבסערװאַציע פּונקט פֿון ַ
בײם טױער ,צום לעצטן
אַראָפּ פֿון ביוראָ בראַוער ,געבליבן שטײן ַ

אַרײן אין
ַ
מאָל זיך אומגעקוקט ,פֿאַררױכערט אַ פּאַפּיראָס און
אױטאָ.
דײטשישע
אַרײן שאַוליסטן מיט ַ
ַ
זײן אָפּפֿאָרן זענען
פֿינף מינוט נאָך ַ
זעלנער און געװאָרפֿן ברענבאָמבעס אין די פּאַרטער-װױנונגען ,אין די
קעלערן ,אױף די שטיגן ,אױף די בױדעמער און אַװעק צו
װײטערדיקע אַרבעט.
ַ
רײכסדױטשע פֿירמע הערמאַן בראַוער ברענט פֿון ראָג
און די ַ
פֿראַנצישקאַנער -נאַלעװקעס ביז מוראַנאָװ.
די ערשטע ,װאָס האָבן דאָס באַמערקט פֿון די באַהעלטענישן אין די
שטובן זענען גיך אַראָפּ אױפֿן הױף .אָבער די מערהײט האָט נישט
װײל מערסטנס זענען די האָלצערנע שטיגן געװען דער
באַװיזןַ ,
ערשטער מאַטעריאַל צום ברענען און װען אין די װױנונגען האָט זיך
פֿײער און אַרױסגעיאָגט פֿון די באַהעלטענישן ,איז
באַװיזן רױך מיט ַ
שױן דאָס גאַנצע הױז געשטאַנען אין פֿלאַמען  --און די מענטשן
זענען אומגעקומען.
די קלײנע גרופּע ,װאָס האָט זיך יאָ געראַטיװעט ,האָט געקלאַפּט אין
די באַהעלטענישן פֿון די קעלערן ,װוּ איז געװען באַקאַנט ,אַז דאָרטן
זענען דאָ מענטשן .און אַזױ האָט מען זיך דערמאָנט אין מיר .אַרום
פֿרײנד באַמערקט ,אַז איך בין נישטאָ און עס
ַ
נײן אַזײגער האָבן
ַ
אַרײן,
ַ
האָבן זיך דערהערט אױסרופֿן צו גײן צו מ ...אין סכראָן)(5
אײזנס און
עפֿענען און אַרױסראַטעװען די מענטשן .אַ גרופּע מיט ַ
אַרײן אין ערשטן הױף ,צוגעקומען צום קעלער .אָבער
ַ
לאָמען איז
אַראָפּגײן איס שױן געװען אוממעגלעך .דער קאָרידאָר ,װאָס פֿירט
אַרײן ,איז געשטאַנען אין פֿלאַמען .די באַהעלטעניש איז
ַ
אין קעלער
װײט און מיט אַראָפּגעלאָזטע קעפּ זענען אַלע אַװעק .אַ
געװען זײער ַ
זײנע נאָנטע ,אָבער צי איז דען זײער לעבן שױן זיכער?
שאָד מ .און ַ
נאָך אַ סך אַרבעט האָבן זײ איצט צו טאָן ,כּדי צו ראַטעװען דאָס
לעבן.
נײן
בײ מיר אין סכראָן האָבן מיר נאָך גאָרנישט געװוּסט .אַרום ַ
ַ
אָװנט האָבן מיר זיך געזעצט צום אָװנטברױט .װיפֿל טראַגי-
קאָמישעס אין דער סיטואַציע ,װאָס פֿאַר אַ סצענע ,אַ מין טשאַפּלין-
פֿילם! מען האָט אונדז אונטערגעצונדן ,די קעלערן אַרום ברענען,

פֿײער גײט נענטער און נענטער צו אונדז ,די מענטשן אין דרױסן
דאָס ַ
אַרײן -- ,און מיר ,אַזױ װי
זענען געקומען ראַטעװען און קאָנען נישט ַ
נישט אונדז מײנט מען ,מיר זעצן זיך צו עסן.
אַרום צען אַזײגער בין איך צוגעגאַנגען צום װאַסער די הענט װאַשן,
איך עפֿן אױף דעם קראַן און דערפֿיל הײסע װאַסער .אַ שױדער איז
מיר אַדורך ,עס װערט מיר הײס און קאַלט ,מיט אַ מאָל איז מיר
קלאָר געװאָרן; עס ברענט אַרום אונדז.
אָן אַ װאָרט בין איך צוגעגאַנגען צו דער עפֿענונג ,אַראָפּגעלאָזט זיך
אונטער דער מױער ,אַרױס צו דער קלאַפּע און זי אונטערגעהױבן.
אַרײנגאַנג צו באַהעלטעניש איז פֿול מיט
ַ
בײם
דער קלײנער קעלער ַ
פֿײער פֿון אַ
היץ און העל באַלױכטן .פֿון פֿענסטערל יאָגט אַ ַ
צינדבאָמבע .נאָר צום גליק האָב איך מיט אַ פּאָר טעג צוריק אַלע
אַרײנגאַנג פֿון טיר ,און דאָ האָט
בײם ַ
זאַכן אין קעלער אַװעקגעלײגט ַ
זיך נאָך גאָרנישט אָנגעצונדן .מיט אַ שפּרונג בין איך אין קאָרידאָר,
װאָס פֿירט צום אַרױסגאַנג .דאָ איז דער לאַנגער קאָרידאָר מיט אַלע
זײטן אין גאַנצן אין פֿלאַמען .איך לױף גיך צוריק
קעלערן פֿון בײדע ַ
בײ דער
מײן צוריקקער װאַרטן שױן אַלע ַ
אַרײן ,אױף ַ
ַ
אין סכראָן
מײן אַרױסלױפֿן און האָבן
ַ
עפֿענונג .זײ האָבן באַמערקט
זײן זײער אַן ערנסטע זאַך ,װאָס האָט מיך
פֿאַרשטאַנען ,אַז ס'מוז ַ
באַװױגן אױסצודעקן די קלאַפּע.
הערט  --האָב איך זיך געװענדט צום דערשראָקענעם עולם אַרום
מיר  --אױב איר װעט זיך פֿאַרהאַלטן רויִ ק װעלן מיר זיך אַלע
ראַטעװען .אַלץ אַרום ברענט ,דער קאָרידאָר פֿון קעלער איז אין
צײט אין קעלער .אונדזער אָנטועכץ
פֿלאַמען .מיר זענען שױן אַ װאָך ַ
פֿײכטקײט --ל.פּ [.און װען מיר
פֿײכקײט ] ַ
איז דורכגענומען מיט ַ
פֿײער ,װעט זיך עס נישט אַזױ גיך אָנצינדן .זאָל
װעלן לױפֿן דורכן ַ
װײל די האָר קענען זיך
פֿײכטע זאַךַ ,
נאָר יעדער נעמען אױפֿן קאָפּ אַ ַ
יאָ גיך אָנכאַפּן .און זאָלן אַרױסגײן פֿריִ ער די קינדער ,נאָך דעם די
פֿרױען און צום לעצטן די מענער .איך שטעל אױס אַ שפּאַלער
]שפּאַליר  --ל.פּ [.און פֿיר דער ערשטער ,נאָך מיר די קינדער .מיר
פֿײער .עס פֿאַרכאַפּט דער אָטעם .איך טראַכט :נאָר נישט
לױפֿן אין ַ
פֿײער .דאָס
פֿאַלן ,נאָר נישט פֿאַלן .פֿאַל איך ,קומען אַלע אום אין ַ
פֿײכטע שמאַטע איבער די אױגן ,מיר זענען
פּנים ברענט ,איך צי די ַ

בײ די שטיגן ,װאָס פֿירן צום אַרױסגאַנג ,אַ פּאָר שפּרינג און מיר
שױן ַ
זענען אין דרױסן .איך קוק מיך אום און צײל איבער צװעלף ,קײנער
פֿעלט נישט.
פֿײער ,װאָס פֿליט
אָבער װוּ זענען מיר אַרױס? אַרום איז אַ היץ מיט ַ
הײזער ביז צום הימל .פֿון די קעלערן ביז אין דער הײך שיסט
פֿון די ַ
אַרײן.
דער פֿלאַם אין הימל ַ
זײן געשרײ :עס
איך דערמאָן זיך אָן דעם מענטש אױפֿן באַלקאָן און ַ
ברענט ,עס ברענט! דאָ איז פּוסט .קײן לעבעדיקער מענטש איז
אַרײן פֿון די
ַ
פֿײערדיקע באַלקנס פֿאַלן אין מיטן הױף
נישטאָ ,נאָר ַ
מױערן ,װאָס שיטן זיך שױן.
װוּהין לױפֿט מען? אױף דער גאַס  --װײס איך שױן  --שטײט מען אין
די עקן מיט מאַשין-געװער און מען װאַרט אױף די װאָס לױפֿן פֿון
װײל עס פֿאַלן ציגל און
פֿײער .מיר מוזן גיך צודעקן דעם קאָפּ ַ
ַ
פֿײער ,עס שיטן זיך שױן גאַנצע מױערן .מיר לױפֿן אין
שטיקער ַ
צװײטן טױער .מיר װײסן שױן פֿון די פֿריִ ערדיקן באָמבאַרדירונגען
אַז די פּולאַפּן) (6פֿון די טױערן זענען פֿעסטער ,אָבער דער װינט יאָגט
זײטן פֿונקען מיט רױך ,מיר װערן דערשטיקט און די
דאָ פֿון אַלע ַ
אױגן ברענען .מיר קאָנען דאָ נישט אױשאַלטן .װוּ לױפֿט מען זיך
ראַטעװען?
פּלוצלינג דערזעען מיר אין לעצטן הױף לינקס אין װינקל ,אַ שװאַרצן
אינדזל ,דאָרט ברענט נישט ,און מענטשן באַװעגן זיך .מיר לױפֿן
פֿרײנד ,מיר כאַפּן זיך אַרום ,מיר קושן
אַרײן צװישן ַ
ַ
אַהין און פֿאַלן
זיך .זײ דערצײלן ,אַז זײ זענען געלאָפֿן אונדז ראַטעװען און נישט
אַרײן .געװען זיכער אַז מיר זענען שױן אומגעקומען.
געקאָנט ַ
געבײדע .דאָ איז
ַ
צײט צום רײדן .מען מוז ראַטעװען די
נישטאָ קײן ַ
דרוקערײ און רעדאַקציע "מאָמענט") .(7די צװײ
ַ
אַמאָל געװען די
בײם אָנהײב קריג אָפּגעברענט געװאָרן.
שטאָק זענען שױן אײן מאָל ַ
שפּעטער איז אַ העלפֿט פֿאַרריכט געװאָרן און איצט מוזן מיר דאָס
פֿײער ,כּדי זיך אַלײן צו ראַטעװען .װאַסער איז דאָ
אָפּראַטעװען פֿון ַ
אין קעלער .אײן שפּאַלער מענטשן פֿון קעלער ביז צום דאַך
דערלאַנגען װאַסער אין בלעכלעך פֿון קאָנסערװן .אַ צװײטער
שפּאַלער פֿון דאַך ביז צום קעלער גיבן צוריק לײדיקע בלעכלעך.

בײ אײנעם אַ פּאָר שאָפֿער-ברילן און גײ אַרױס אױפֿן
איך נעם צו ַ
מײן װױנונג .געהאַט אַ בעט ,אַ
דאַך .אָט דאָ קעגן איבער איז געװען ַ
רײסן זיך אַרױס פֿון
קישן ,װי דעם קאָפּ אַװעקצולײגן און איצט ַ
דאָרט פֿלאַמען און פֿאַרשלינגען אַלץ .דאָ דאַרף מען אַלע פֿונקען,
װאָס פֿאַלן אױף דעם מיט פּאַפּע) (8געדעקטע דאַך ,באַלד פֿאַרלעשן,
לײכט אָנצינדן .און צוליב דעם שטאַרקן רױך
װײל דאָס קאָן זיך ַ
ַ
מוזן די פּאָר מענטשן אױפֿן דאַך זיך אָפֿט טױטשן.
פֿײער ,די גרעסטע פֿילם רעזשיסירן האָבן נאָך
אַרום איז אַ ים פֿון ַ
נישט באַװיזן אױסצורעזשיסירן אַזאַ בילד ,עס רױשט און עס
קנאַקט און עס שיסט ,מיר װערן פֿאַרטױבט ,מיר הערן גאָרנישט,
שרײט צו אונדז .מיר אַרבעטן מיט די לעצטע כּוחות,
ַ
װען אַפֿילו מען
מיר קעמפֿן מיט אַן איבערנאַטירלעכער מאַכט .און מיר זיגן.
געבײדע צו
ַ
אײנגעגעבן די
נאָך אַ גאַנצער נאַכט אַרבעט האָט זיך ַ
פֿײער
ראַטעװען .אין דער פֿרי איז שױן אַריבער דער געפֿאַר ,אַז דאָס ַ
זאָל זיך איבערכאַפּן צו אונדז.
מיר קוקן זיך אַרום .אַ פֿינף הונדערט מענטשן פֿון די נאָענסטע
הײזער האָבן זיך דאָ געראַטעװעט און אַ גרױסע צאָל איז
ַ
פֿײער ,דערשטיקט געװאָרן אין די קעלערן פֿון רױך.
אומגעקומען פֿון ַ
דערװײל טראַכט
ַ
און די װאָס זענען געבליבן זענען שױן געראַטעװעט?
בײם
מען נאָך נישט װעגן דעם .אַלע האָבן שװער געאַרבעט ַ
לײכט ברענענדיקן מאַטעריאַל פֿון הױז .דאָס
באַזײטיקן דעם גאַנצן ַ
ַ
איז געװען די פּאַפּיר-אָפּטײלונג .דעם גאַנצן לאַגער פּאַפּיר האָבן מיר
געמוזט אַרױסװאַרפֿן אין מיטן הױף און פֿאַרברענען .איצט זענען
אַלע מיד און קראַנק אױף די אױגן.
װײזט אונדז די
און דאָ גײט אױף אַזאַ זוניקער ליכטיקער טאָג און ַ
הײזער אין געטאָ ,די אומגעקומענע שטאָט.
פֿאַרברענטע ַ
בלײבן לזכּרון.
און זאָל דאָס ַ
זונטיק ,דעם  25אַפּריל  .1943אין אָװנט איז אונטערגעצינדן געװאָרן
דאָס ייִ דישע געטאָ אין װאַרשע און אין די פֿלאַמען זענען
אומגעקומען צענדליקער טױזנטער מענער ,פֿרױען און קינדער; די
פֿײער אַרױסגעשפּרונגען זענען אױף די גאַסן
װאָס זענען פֿון ַ

דערשאָסן געװאָרן און די ,װאָס האָבן אַל פּי נס זיך געראַטעװעט,
געפּײניקט געװאָרן ביז מען האָט זײ
ַ
זענען װאָכן ,חדשים געיאָגט און
אומגעבראַכט.
און װען איך האָב שפּעטער באַזוכט אַזאַ קעלער מיט פֿאַרשטיקטע
מײלער ,װי שװאַרצע
מענטשן ,געזען קינדער מיט אױסגעריסענע ַ
פֿאַרברענטע לעכער ,פֿרױען מיט פֿאַרמאַכטע פֿױסטן ,מיט האָר
געבײלט
ַ
אַרױסגעריסענע פֿון קאָפּ ,האָב איך געװײנט און די פֿױסטן
געבײלטע פֿױסטען אױף דער גאָרער
ַ
און געטראַכט װעגן די מיליאָנען
װעלט קעגן היטלעריזם און קעגן פֿאַשיזם.
הערות ]פֿון ל.פּ[.
 (1שאַוליסטן" :פֿאַשיסטישע ליטװישע אָרגאַניזאַציע פֿון פֿאַר דער
בײם ליקװידירן ייִ דן אין
מלחמה ,ענג מיטגעאַרבעט מיט דער עס.עס ַ
פּױלישע און ליטװישע געביטן] ".נחמן בלומענטאַל_ ,װערטער און
שרײבט
ַ
װערטלעך פֿון דער חורבן-טקופֿע_ ,ז [306 .בלומענטאַל
"שאַוליסן"  --אָן דעם -ט .זײ האָבן געשעמט אַלס "ערגער װי די
דײטשן".
ַ
 (2אַריזירן .די נאַציס האָבן גערופֿן דאָס קאָנפֿיסקירן ייִ דיש האָב-
און-גוץ "אַריאַניזאַציע" .זע _גרױסער װערטערבוך_ ,באַנד .4
 (3פּריטשע)ס( > פּױליש _פּריצזאַ_ 'בעט פֿון ברעטער'.
אײנגעשרומפּט דאָס
הײזער" 'נאָך דעם װי מען האָט ַ
"' (4װילדע ַ
הײזער אַרױסגענומען געװאָרן פֿון געטאָ-
געטאָ זענען די דאָזיקע ַ
שטח און מען האָט נישט געטאָרט װױנען אין זײ' ]ציטירט פֿון
טעקסט ,ז' .[12
 (5טאָרניסטער)ס( > פּױליש _טאָרניסטער_ 'רוקזאַק; װאַליזע'.
 (6סכראָן > פּױליש _סצהראָן_ 'אָפּדאַך'.
 (7פּולאַפּן > פּױליש _פּולאַפּ_ 'סטעליע'.
_ (8מאָמענט_ איז געװען אײנער פֿון די צװײ גרױסע ייִ דישע טעגלעכע
צײטונגען אין װאַרשע צװישן בײדע װעלט מלחמות.
ַ

 (9פּאַפּע > פּױליש _פּאַפּאַ_ 'סמאָלע-פּאַפּיר'.

