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ווי פאסיג איז צו אריין פירן אונזער באשרייבונג מיט די זיסע 
ווערטער פונעם נעים זמירות ישראל מלכינו דוד ווי ער ברענגט 

צומבעסטן ארויס פלאותיו יתברך.
ברכי נפשי את השם... יעלו הרים ירדו בקעות, עס הייבן זיך בערג 

און גייען אויף אראפ די טאלן... המשלח מעינים בנחלים, ער שיקט 
קוועלער אין די טייכן... חיות קטנות עם גדולות, באשעפענישן 

גרויסע און קליינע...

לאמיר כאפן א שפאציר
מה רבו מעשיך השם! שרייט ווי פון זיך ארויס פון יעדן רעכט דענקנדן 
מענטש ווען מען געט נאר אפילו א קליין בליק אריין אין די וואונדער 
האט  מעלער  מייסטער  דער  וואס  בילד  וואונדערליכע  די  נאטור.  פון 
פארב..  הימלישע  און  בערשטל  געטליכע  א  מיט  אויסגעמאלעוועט 
נאכצומאכן  ערפאלג  אן  פרובירן  דיזיינער  און  מעלער  גרעסטע  די 
אוועק  האט  עולם  בורא  דער  וואס  בילד  דאס  נאטור.  פון  בילד  דאס 

געשטעלט מששת ימי בראשית.

הויערן  זיי  העכער  ווען  שפיצן,  בערג  מאסיווע  פארשנייטע  ווייס 
פארהויכטע וואטע וואלקענס... די וואונדערבארע קאלירפולע שקיעה 
שטראלן אפשפיגלענדיג אויף א קליין טייכל ארום גענומען מיט הימל 
געמיטער-בארואיגנדע  וואונדערבארע  ביימער...  ריזן  גרייכענדע 
זיך אן אין  וואסער פאלן פליסן ארויס פון צווישן די בערג און קלאפן 

פעלזן שטיינער צוריק שיסנדיג מיט א קראפט....

די דאזיגע אטעם פארכאפנדע בילדער זענען ניטאמאל די טועמיה פון 
די וואונדערליכע סצענעס וואס שפילן זיך אפ יעדע מינוט אין די וועלט 

בארימטע "יעלאוסטאון נעשאנעל פארק".

יעלאוסטאון נאציאנאלער פארק
איז די נאמען פון איינע פון די די מערסט בארימטע צוציאונגס ערטער 
א  באקומענדיג  בארימטע  מערסט  די  נישט  אויב  וועלט,  די  איבער 

פלייץ פון אריבער דריי מיליאן )!( באזוכער יערליך.

די  פון  צענטער  אין  בארג  וואולקאן  מאסיווען  א  אויף  זיצנדיג 
פאראייניגטע שטאטן -מערסטנסטייל געפינט זיך עס אין צפון מערב 
און  'מאנטענע'  אין  אויך  אריין  גייען  חלקים  קליינע  וווען  ווייאמינג 

'איידעהאו'- געפינען זיך טייל פון די וועלט'ס גרעסטע וואונדער.

ווי פילע סארטן חיות און בהמות פירן  'וויילדליי"ף',  אנגעהויבן ביי די 
דארט זייערע לעבנס אין דער ווילדערניש גענוי ווי ביים ווערן אריבער 
געפירט בעפאר דעם ערשטן מאן ביים וועלט באשאף. עטליכע סארט 
בערן, וועלף, ביסאן'ס, פוקסן, ווילדע באקן און נאך, אין א סך הכל פון 

76 סארטן ווילדע חיות.
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לאמיר כאפן א 
שפאציר



מייסטער  קאלירפולע  און  פויגל  אויגפארכאפנדע  פארשידענע   285
בערג  די  צווישן  וואוינארט  זייער  דארט  מאכן  פלאטערלעך  דיזיינטע 
און טאלן, בויענדיג זייערע נעסטן צווישן די ווילדע געוויקסן ווענגלייך 

די לעכער אין די מאסיווע פעלזן.

דערנאך קומט די ריכטיגע סחורה, דער עיקר חידוש פון יעלאוסטאון 
די  איז  אויבן דערמאנט  ווי  נישט ערגעץ אנדערש.  געפינט  וואס מען 
אין  קען  וואס  בארג  וואולקאן  אומאקטיווע  א  ראיאן  יעלאוסטאון 
דארט  דא  איז  יאר  געווענדליכע  א  )אין  אויפרייסן  מינוט  ליאדע  א 
צווישן איין און דריי טויזענט!! ערד ציטערנישן(. דאס ברענגט אז דער 
געוויסע  א  ענערדזשי'-  'גיאוטערמאל  מיט  פול  איז  ראיאן  גאנצער 
זיין-  צו  וואס פאדערט א לענגערן ארטיקל מסביר  סארט ענערדזשי 

וואס שאפט זיך אין וואולקאן באטראפענע געגנטער.

נאטור  אויסטערלישע  פארשידענע  געווארן  געשאפן  איז  דעם  פון 
הייסע  ספרינג"ס'.  'הא"ט  וואונדערליכע  די  פון  אנגעהויבן  וואונדער. 
גענומען  ווילדערניש ארום  די  אין  זיצן  וואס  )ממי המבול?(  קוועלער 
וואס  וואסער  הייס  גאר  פון  און פארמירן קליינע טייכלעך  זומפן  מיט 
פארמירנדיג  דערנעבן  שטיינער  די  פון  קאלירט  וואונדערליך  ווערן 
אויגפארכאפנדע סצענעס פון הייסע ריזיגע פלאכע זומפן געמישט פון 
געל בלוי מיט א העל אראנדזש, ארויסגעבנדיג א הייסע פארע אין דער 
די אויגן מיט איר פראכטפולן  וואס פארבלענדעט  לופט העכער דעם 
מען  וואס  ערשיינונגען  זעלטענע  פארשידענע  אירע  און  אויסזעהן 

געפינט נישט אויף נאך א פלאץ אויפן ערד קוגל.

מער  נאך  ערשיינונג  אן  נאך  געשאפן  ווערט  ספרינגס  האט  די  פון 
בארימטע  וועלט  די  זענען  דאס  וואונדערליך.  און  אינטערסאנט 
הייסע  די  פון  טייל  ווען  דאס  געשעהט  נמרץ  )בקיצור  'גייזערס'. 
זיך  זאמלט  און עס  היץ,  זייער  ווי ארויסצוגעבן  נישט  קוועלער האבן 
אויף  רייסט  וואס  באסיין  אינעם  פרעשור  שטארקע  געפערליך  א  אן 
מיטן ארויס שיסן שווערע גאלאנען פון די בריעדיגע וואסער, און מיט 
דעם בארואיגט זיך די פרעשור ביז עס זאמלט זיך נאכאמאל אן און ער 
שיסט נאכאמאל ארויס, וחוזר חלילה( מאכטפולע ספרינקלער'ס וואס 
פוס  הונדערטע  וואסער  קאכעדיג  פון  גאלאנען  טויזנטע  ארויף  שיסן 
זייער  האבן  וואס  גייזער'ס  דא  איז  עס  פארע.  שטארקע  א  מיט  הויך 
באשטימטן סייקל און מען ווייסט שוין אז דעמאלט גייט ער 'עראפטן' 
זענען  זיי-  פון  רוב  -די  אנדערע  ווידער  ארויפשיסן-,  הייסט  -דאס 
'אנפרעדיקטעבל' און מען ווייסט נישט פונקטליך ווען עס גייט זיין די 

קומענדיגע עראפשן.

ווער עס האט נאך נישט געזעהן די מחזה מיט די אייגענע אויגן קען 
דאס נישט פארשטיין. פון איין מינוט אויפן צווייטן הייבן אן אין א ליאדע 
מינוט ארויף שיסן אין די לופט קאכעדיג וואסער מיט א משונה'דיגן כח 

שאפנדיג א מאסיווער וואלקן וואס זעהט זיך אן מיילן ווייט.

איבער די גאנצע כדור הארץ איז אינגאנצן פארהאן א סך הכל פון בערך 

טויזנט גייזער'ס, און מער ווי פינף הונדערט- דאס מיינט איבער האלב 
איבער  פון  מענטשן  מיליאנען  יעלאוסטאון.  אין  זיך  געפינען  דערפון, 
צו  אמעריקע  צפון-מערב  צו  טעגליך  שטראמען  וועלט  גאנצע  די 
מיטהאלטן די אויסטערלישע סצענעס מיט זייערע פליישיגע אויגן און 

אויב ס'געלונגט אויך פאראייביגן עטליכע געלונגענע בילדער.

די מערסט באקאנטע גייזער אין יעלאוסטאון-וואס איז אויך די מערסט 
באקאנטע פון איבער די וועלט- איז די 'אלד פעיטפול' גייזער א גאר 
וואס  חידוש  עיקר  די  גייזער.  גרויסע  אויסטערליש  אינטערסאנטע 
פונקטליכקייט.  מורא'דיגע  איר  איז  פעיטפול  אלד  ביי  נאר  מ'געפינט 
בערך נאך יעדע איינס און א האלב שעה שיסט אלד פעיטפול ארויס 
טויזנט)!(  עטליכע  פון  לאוד  א  מינוט   5-1.5 פון  אפשניט  צייט  א  אין 

גאלאן וואסער אויף א הייעך פון בערך 150 פיס.

נאך א זייער באקאנטע איז די 'סטיעם באוט' גייזער. סטיעמבאוט איז 
אמאל  זעלטן.  גאר  אויך  און  פעיטפול,  ווי  פונקטליך  אזוי  נישט  ווייט 
רייסט זי אויף נאך עטליכע טעג, און אמאל קען עס נעמען עטליכע יאר 
צווישן איין עראפשן אין די קומענדיגע. איר חידוש באשטייט אבער 
וועלט.  די  איבער  גייזער  אקטיווע  העכסטע  די  איז  זי  וואס  דעם  פון 
300!! פוס אין דער  ווי איבער  סטיעמבאוט שפריצט ארויף אזוי הויך 

לופטן, און האלט אן פאר איבער 10 מינוט אין איין צו.

איבער טויזענט פארשידענע געוויקסן און פלאנצונגען געבן צו א גאר 
אטמאספער  געשמאקע  גאר  אזוי  אויך  שוין  די  פאר  אויסזעהן  רייכן 
בלומען  דופטיגע  פון  ריחות  פאר'שיכור'נדע  דארט.  הערשט  וואס 
גערטנער מישן זיך אויס מיט די פארע פון די גייזער וואסערן און לאזן 
ארויס אינאיינעם א זיס פאר'מח'טע לופטל וואס ווערט ארום געפירט 

מיט די בארג ווינט וואס בלאזט דארט כסדר.

איבערגעדעקט  האריזאנט  דעם  באצירן  בערג  ריזן  מאיעסטעטישע 
צופוסנ'ס  ווען  געוויקסן.  און  בוימער  פון  טעפיך  ברוינעם  גרין  א  מיט 
פאשען די באקאנטע ריזיגע 'באפעלאו'ס ' מיט וואס יעלאוסטאון איז 
בארימט, שאפנדיג א זעלטן הערליך בילד פון גרינע בערג פארפלעקט 
אן  איז  חדשים  ווינטער  די  אין  פינטעלעך..  רוקנדע  ברוינע  מיט 
די  פון  פאנאראמע  קאלירפולן  דעם  זעהן  צו  פארגעניגן  עקסטערע 
די  אין  זיך  טונקען  וואס  שפיצן  בערג  פארפרוירענע  שניי  פילצאליגע 
טייכלעך צופינס פון די בערג און שיקן ארויס פון צווישן זייערע קניען 

מאסיוו מעכטיגע וואסער פאלן.

פילע גרעסערע און קלענערע טייכן און לעיק'ס שלענגלען זיך אדורך די 
טויזנטער מייל פון בערג און טאלן, פארמירנדיג קעניאנ'ס און וואסער 
פאלן איינס שענער און גרעסער פון צווייטן. די גרעסטע און מערסט 
באקאנטע איז די 'יעלאוסטאון ריווער' –א פליגל פון די 'מיזורי ריווער'- 
די  פון  צו צום הארמאניע  די גאנצע פארק און געט  לויפט דורך  וואס 
פילע נאטור געשעהנישן וואס דרייען זיך דא דורך שאפנדיג אינאיינעם 

א הערליכע סימפאניע.
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________________________________________
נאכן דורכליינען די קורצע באשרייבונג וואס רירט קוים אן די 

וואונדער פון יעלאוסטאון אויפן שפיץ גאפל-און אפילו אזוי האבן 
מיר נישט אלעס דערמאנט- איז פארשטענדליך אז מיר גייען 

נישט דא אין די קורצע ראמען פון א 10.00 קאראקטער ארטיקל 
אויסשמועסן און מסביר זיין דעם גאנצן פארק.

פאר דעם פאדערט זיך ארויס צו געבן גאר א דיקער בוך )אדער גאר 
עטליכע ביכער(. מ'רעדט דא פון א שטח פון איבער 3.00 סקווער 

מייל וואס יעדע'ס שטיינדל און בערגל איז איבערגעפילט מיט 
היסטאריע און נאטור אזש מען קען זיך אנזעטיגן דערפון פאר 

לאנגע יארן.

דעריבער וועלן מיר נעמען א מהלך אריבער צו לויפן בקיצור 
די היסטאריע פון די פארק וואס איז גאר א וויכטיג שטיקל אין 

אמעריקאנער און וועלטליכע היסטאריע זייענדיג א ווענדפונקט 
ווען מיט דעם באשאף פון יעלאוסטאון איז אנטשאנען דער 

באגריף אז א לאנד זאל נעמען א גרויסן שטח און אפזונדערן אלס 
אפגעהיטענער פארק.

די היסטאריע
פון יעלאוסטאון

ביז יארע 1800 למספרם
גאנצע  די  ווי  פונקט  איז  ריווער  יעלאוסטאון  דעם  ארום  געגנט  די 
מיט  יארן  טויזנטער  פאר  באזעצט  געווען  קאנטינענט  אמעריקאנע 
רופן  צו  זיי  געוואוינט  זענען  מיר  ווי  אדער  אמעריקענ'ס'  'נאטיוו  די 
מיט די נאמען 'רויטע אינדיאנער' )הגם די נאמען איז געבויט אויף א 
טעות פון די ערשטע אייראפעער וואס האבן געטראפן אמעריקע און 
אנדערע  די  צו  גאר אנגעקומען  זענען  זיי  אז  געדאכט  זיי  זיך  ס'האט 
זייט וועלט צוריק ביז אינדיע( וואס האבן דארט געוואוינט און געפירט 
א שטילע רואיגע לעבן מיט אלט פארצייטישע מיטלען און פרימיטיווע 
די  האלטנדיג  מיט  נישט  שטייגער,  זייער  אויף  באדינגונגען  לעבנס 
פארשריט און טראנספארמאציע וואס די אנדערע חלקים פון די וועלט 
זענען דורך געגאנגען דורכאויס די טויזנטע יארן וואס זיי זענען געווען 

אפגעזינדערט פון די איבריגע וועלט'ס פאפולאציע.

17'הונדערט יארן למספ' זענען אדורך יענע געגנט די  אין די שפעטע 
ערשטע מענטשן פון די דרויסנדיגע וועלט, דאס זענען געווען סוחרים 
וואס האבן געהאנדלט מיט האר פון בעלי חיים וואס איז געווען א גאר 

פארשפרייטע האנדל אין יענע יארן.

זיי פלעגן ארום וואנדערן איבער וועגן און שטעגן, קויפן און פארקויפן 
פון און צו די אינדיאנער. עווענטועל זענען עטליכע פון די סוחרים אויך 
אנגעקומען צו דעם וואונדערליכן ראיאן צופוסנס פון די יעלאוסטאון 
זעהן  צו  וועלט  פרייע  די  פון  ערשטע  די  געווארן  דעם  מיט  און  טייך, 
נאך  האט  קיינער  וואס  פלאץ  וואונדערליך  דאס  פון  האבן  הנאה  און 

דאן נישט געוואוסט אז זי עקזיסטירט. די סוחרים האבן אבער נישט 
אויפגעכאפט וואספארא אוצר זיי האבן דא אנטדעקט, און עס איז גאר 

נישט געטון געווארן דאן צו אויספארשן די יעלאוסטאון ראיאן.

1860-1803
 Louisiana באקאנטע  די  געווארן  געשלאסן  איז   1803 יאר  אין 
Purchase דאס איז געווען א מקח צווישן אמעריקע און פראנקרייך 
פרעזידענט  דעמאלטדיגן  דעם  אונטער  שטאטן  פאראייניגטע  די  ווי 
אריבער  פון  שטח  ריזן  א  אפגעקויפט  האט  דזשעפערסאן'  'טאמעס 
אכט הונדערט טויזנט סקווער מייל וואס נעמט אריין א גרויס טייל פון 
די היינטיגע אמעריקע פאר א סך הכל פון 15.000.000 דאלאר )היינט 

באקומסטו פאר דעם איין און א האלב דירה אין ווילי...(

 Lewis and דער פרעזידענט האט דאן ארויסגעשיקט די בארימטע
אפגעקויפטן  פריש  גאנצן  דעם  אדורכגיין  צו  עקספעדיציע   Clark
שטח צו זעהן הארץ מה הוא וואס קען מען ארויס נעמען דערפון. אויפן 
זייענדיג  יעלאוסטאון, אבער  פון  געגנט  די  זיי אויך אדורך  זענען  וועג 
אויף א געיאגטע מיסיע אדורכצוזיפן די איבער 800.000 סקווער מייל 

האבן זיי זיך נישט אפגעשטעלט דארט ספעציעל.

געפונען  זיך  האט  גרופע  עקספעדיציע  די  פון  מאנשאפט  די  צווישן 
דער  וועסטערנ'ס  די  פון  'העלד'  לעגענדארער  בארימטער  דער 
אליין  עקספעדיציעס  אסאך  האט  וואס   John Colter מאן  בארג 
ליב  האט  וואס  מאן  אוואנטורישער  א  גאר  זייענדיג  אדורכגעפירט 
האט  מען  ווען  צוריק  וועג  אויפן  ריזיקעס.  אונטערצונעמען  געהאט 
געמאכט  אליינס  ער  האט  עקספעדישאן'  'נארטוועסט  די  געענדיגט 
פאר זיך אן אפשטעל אין די יעלאוסטאון ריווער ראיאן, און אנטדעקט 
די ערשטע שפורן פון די וואונדערליכע אייגנשאפטן וואס דער געגנט 
פארמאגט. ער האט זיך אנגעטראפן מיט די 'ברימסטאן' האט ספרינג 
וואס געפינט זיך אויף צפון פונעם פארק נעבן די יעלאוסטאון ריווער, 
און אויך באמערקט די מאכטפול הויכע 'טאוער פאולס' וואס איז איינס 

פון די העכסטע וואסערפאלן איבער די וועלט.

נויטיגע  די  געברענגט  נישט  אלס  נאך  אבער  האט  דאס 
האט  דערנאך  באלד  היות  אינסטאנצן  די  פון  אויפמערקזאמקייט 
אויסגעבראכן די 1812 קריג צווישן די פאראייניגטע שטאטן און גרויס 
די רעגירונג און  בריטאניע. די מלחמה האט געהאלטן אראפ געבינדן 
אלע אירע ריסאורסעס און האט ווי פארשטענדליך נישט געגעבן קיין 
איבריגע געלעגנהייט פאר עקספעדיציעס אדער אנדערע שריט ווי אין 

פרידנס צייטן.

די  אין  ביז  קריג,  די  נאך  פון  יארן  צענדליגע  נאכפאלגענדע  די  אין 
שפעטע אכצן זעכציגער יארן, איז נישט געמאכט געווארן קיין גרויס 

פארשריט אין די פארשונגען איבער יעלאוסטאון.
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זייער טייערע  פוקסן פאר  און  וועלף  געפאנגען  האנטער האבן דארט 
נאך  געלויף  גרויסע  די  ענטשטאנען  איז  עס  ווען  שפעטער  און  פעל, 
די  איבערגעהיפט  נישט  אויך  עס  האט  ראיאן  גאנצע  די  אין  גאלד 

בערגיגע יעלאוסטאון שטחים.

אבער חוץ פון געציילטע מענער וואס האבן באמערקט און פארשפרייט 
די וואונדערליכע 'געארמעטיק' נאטור פון די פארלאזטע פעלדער און 
צייטונגען  אין  ארטיקלען  געשריבן  זאגאר  האבן  געוויסע  וועלדער- 

איבער דעם- איז נישט געטון געווארן עפעס מער ערנסט.

געווארן  שוין  ווייניגער  מער  פארק  די  איז  אהער,  ביז  געשריבן  ווי 
דורך  יארן  הונדערט  אכצן  פריע  די  אין  באקאנט  און  אויפגעדעקט 
אפיציעלע  די  אבער  פארבייגייער.  פשוט'ע  אנדערע  און  האנטער 
די  אז  איז  פאלק  אמעריקאנע  די  ביי  אנגענומען  איז  וואס  ווערסיע 
פארמאלע רעגירונג אהערגעשטעלטע עקספעדיציעס זענען די וואס 

האבן אפגעפונען די דאזיגע גאר ווערטפולע שטחים .

די אפיציעלע עקספעדיציעס
איז  עקספעדיציע  ארגאניזירטע  א  אדורכצופירן  פרואוו  ערשטע  די 
געוואלט  האט  רעינאלדס  וויליאם  קעפטען  ווען   1860 אין  געווען 
איבער  נסיעה  גרונטליכע  מיליטעריש-פרעפאסיאנאלע  א  דורכפירן 
א  צוליב  איינגעגעבן  נישט  זיך אים אבער  גאנצע פארק, עס האט  די 
יעלאוסטאון  די  איינגעהילט  האט  וואס  שניי  פריע  אומערווארטעטע 

ביימער אין יענעם פרילינג.

דריי בראווע מענער דעיוויד פאלסאם, טשארלס  '69 האבן  יארע  אין 
אייגענע  די  אויף  ארויסגעלאזט  זיך  פעטערסאן  וויליאמס  און  קוק, 
און  שטעגלעך  די  איבער  מיסיע  געפארפולע  זייער  א  אויף  האנט 
גרינטליך  אדורכצוזיפן  ציל  מיטן  ראיאן,  יעלאוסטאון  די  פון  טייכלעך 
דעטאלירטע  פולקאם  די  מיט  ארויסקומען  און  געגנט  גאנצן  דעם 

פאקטן איבער וואס דארט שפילט זיך אפ.

ערפאלג,  גרויס  מיט  בערג  און  טייכן  די  אריבער  טאקע  זענען  זיי 
פון  קעניאן'  'גרענד  די  פאולס',  'טאוער  מאכטפולע  די  בייגעוואוינט 
יעלאוסטאון )נישט צו פארמישן מיט די באקאנטע גרענד קעניאן וואס 
האט  און  גייזערס  הערליכע  באקאנטע  די  און  פארזיך(,  פארק  א  איז 

ספרינגס.

אדורכגעפירט  עקספעדיציע  געלונגענע  ערשטע  די  געוען  איז  דאס 

אויף יעלאוסטאון. זיי האבן דערנאך באשריבן די עקספעדיציע אין די 
'וועסטערן מאונטלי מאגאזין'

אין די נאפאלגנדע עטליכע יאר האבן נאכגעפאלגט אין זייערע פוסטריט 
מיליטערלייט  גרופע  א  דורך  ערשטע  די  עקספעדיציעס.  צוויי  נאך 
וואס  צווייטע  א  דערנאך  און  'וועשבורן'  גענעראל  דורך  אנגעפירט 
ווערט גערופן מיטן צונאמען די 'באהאלטענע עקספעדיציע' וואס איז 

די מערסט באקאנטע עקספעדיציע.

די 'היידען עקספעדישען' איז געווארן אויטאריזירט דורך די אפיציעלע 
רעגירונג אפטיילונגען וואס געבן זיך אפ מיט אזעלכע פארשונגען, און 
האט אריין גענומען פילע פארשער פון אלע סארטן. ווי מעטראלאגיסטן, 
זאאלאגיסטן, און נאך. אויך האט מען מיטגעשיקט אן ארטיסט און א 
פאטאגראפיסט מיט די דאן פארגעשריטענסטע פאטאגראף אפאראטן 

צו ברענגען א 'לעבעדיגן' גרוס פון די יעלאוסטאון פאנאראמעס.

די גרופע איז צוריק געקומען מיט א גרינטליכע איבערזיכט און אנאליז 
איבערגענומען  פארק,  די  פון  אספעקטן  און  חלקים  אלע  איבער 
די  אויף  געראכטן  נישט  ווייט  זיך  האבן  זי  גאר.  ביז  איבעראשט  און 
וואס  וואונדער  געשאפענע  נאטור  פראכטפולע  און  מאיעסטעטישע 

זיי האבן אפגעפונען דארט.

און  נייגער  די  איז  עקספעדיציעס  אלע  די  פון  באריכטן  די  מיט 
אנגעצינדן  געווארן  יעלאוסטאון  איבער  פאלק  פונעם  אינטערסירונג 
דער  מארטש  אין  דערנאך  לאנג  נישט  עווענטועל  ביז  שטארק,  גאר 
באקאנטע  די  אדורכגעפירט  קאנגרעס  האט   1871 יאר  ערשטער 
היסטאריש בארימטע געזעץ צו פרעזערווירן דעם גאנצן ראיאן אלס 
די  פון  נאמען  אויפן  גערופן  ווערן  וועט  וואס  פארק  נאציאנאלער  א 

יעלאוסטאון טייך וואס לויפט דארט אדורך.

דעמאלטדיגן  דעם  דורך  אונטערגעשריבן  געווארן  דאן  איז  געזעץ  די 
געשריבן  געווארן  איז  דעם  מיט  און  גרענט,  יוליוס  פרעזידענט 
נאציאנאלע פארק איבער אמעריקע  די ערשטע  זייענדיג  היסטאריע 
וואס האט געשאפן די מושג  וועלט,  די גאנצע  און זאגאר פון איבער 
זאל  נאטור  די  בלויז  ווי  שטח  אפגעזונדערט  א  פרעזערווירן  פון 
הערשן אן די חרבנות וואס די מענטשליכע הענט שאפן פאר גא-ט'ס 
 50 איבער  נאך  פאר  פונדאמענט  א  ווערנדיג  וועלטל,  וואונדערבארע 
פארקס וואס אמעריקע האט באשטימט דורכאויס אירע שטאטן אין 

די נאכפאלגנדע הונדערטער יארן.

אייוועלט פארמעסט | חנוכה תשע"ז | 6



7 | חנוכה תשע"ז | אייוועלט פארמעסט

איך בין 
הונגעריג

דינסטאג וישב תשע"ז - 11:30 ביינאכט
א  אין  נישט  בין  איך  יחיד,  אדער  ציבור  תענית  קיין  נישט  איז  עס 
זיץ  איך  צעל.  טורמע  אין  ארעסטירט  נישט  היימלאז,  אדער  מדבר 
ביי מיר אינדערהיים אויפן באקוועמען בענקל ביים דיינונג רום טיש, 
פון אלע  ווייט איז דא א געהעריגע אויסוואל  נישט  אין פרידזשידער 
סארט מאכלים און נאשערייען, ווער רעדט נאך פונעם שענקל אין קאך 
בין  און שהכל'ס, אבער איך  פול מיט פארשידענע מזונות'ן  וואס איז 

הונגעריג.

צוקייען  קען  מויל  מיין  געהעריג,  מיר  באדינען  פיס  און  הענט  מיינע 
דאקטער  צאן  א  נאך  פארשלאפט  נישט  איז  גומען  די  עסן,  דאס 
עס  אפעטיט,  האב  איך  עסן,  אין  טעם  א  שפיר  איך  באהאנדלונג, 
גלוסט זיך מיר א פיין שטיקל עסנווארג, אין פרידנסצייטן וואלט איך 
אנשטאט זיך אראפזעצן קלאפן אותיות אויפן קיעבאורד געשטאנען 
ביים אפענעם שענקל אדער פרידזשידער און טועם געווען אביסל פון 

יעדע אויסוואל, אבער יעצט בין איך הונגעריג.

איך בין געזונט און שטארק, לייד נישט פון צוקער אדער הויכע בלוט 
שום  קיין  נישט  נעם  איך  נארמאל,  איז  קאלעסטעראל  מיין  דרוק, 
מיין  אונטערזוכן  געלאזט  צוריק  לאנג  נישט  האב  איך  מעדעצינען, 
און  בלוט  פארשידענע  נאך  און  נירן  און  לעבער  און  לונגען  און  הארץ 
אנדערע סארט טעסטס, און אלעס איז צוריקגעקומען מיט גינסטיגע 

קראנקן-שוועסטער  די  זיך  האט  פארבן"  "פליענדיגע  רעזולטאטן, 
אויסגעדרוקט אויפן טעלעפאן ביים איבערגעבן די גוטע נייעס. אבער 

איך בין הונגעריג.

איך בין הונגעריג ווייל איך עס נישט צופיל, ווייל איך וויל אפפאלן פונטן, 
אבער נישט צוליב מיין געזונט נאר צוליב יענעמס. אנגעהויבן האט זיך 
עס אויף א מאנטאג, כ"ו אייר תשע"ד, ווען איך האב אנטיילגענומען אין 
א בלוט דרייוו צוגעשטעלט דורך משפחת ש. אין צוזאמענארבעט מיט 
די וואויל בארימטע רינועל ארגעניזאציע, עס איז פארגעקומען אין די 
גאראדזש פון חברה הצלה אויף פענן סטריט אין וויליאמסבורג, מיטן 
ציהל אויסצוגעפונען מיין בלוט טייפ און זעהן אויב איך בין פאסיג צו 
ראטעווען דאס לעבן פון א אידישע מאמע וואס האט זיך געמוטשעט 

מיט א נירן קראנקהייט און געזוכט א נדבן פאר א געזונטע ניר.

חשוב'ע  א  דורך  געווארן  געהאלפן  אינדערצווישן  איז  פרוי  יענע 
אינגערמאן וואס איז געפונען געווארן צו זיין דער פאסיגער פאר, און 
צוריק,  וואכן  עטליכע  ביז  מעשה.  גאנצע  די  פון  פארגעסן  האב  איך 

דינסטאג פרשת וירא תשע"ז.

דער טעלעפאן אין מיין דירה צוקלינגט זיך, א פרעמדער נומער באווייזט 
זיך אויפן פענסטערל, דער איד אויף די אנדערע זייט גיבט זיך אן אלס 
אז  דערמאנט  ער  ארגעניזאציע.  "רינועל"  די  פון  פריעדמאן"  "מנחם 



מען האט אמאל געגעבן א בלוט ביישפיל צו קענען ראטעווען א איד, 
און ער פרעגט אויב עס איז נאך אינטערסאנט היינט אויך, ווייל ער האט 
א איד וואס פארמאגט די זעלבע בלוט טייפ ווי מיר און יענער נויטיגט 

זיך אין א פרישע ניר.

מיין בני בית האט געזאגט אז זי וועט מיר איבערגעבן דעם שמועס און 
וועל איך צוריקרופן. אינטערסאנט?  זיין אינטערסאנט  וועט  אויב עס 
המממ, זיכער נישט דאס ריכטיגע ווארט. ווי א וואולקן בראך איז מיר 
זאגט  און  מיר  אויף  טייטלט  האנט  געטליכע  א  ווי  באפאלן.  נייעס  די 
"מיין זוהן, דו ביסט אויסגעוועלט געווארן צו א גראנדיעזע נסיון, איך 

וויל זעהן וויאזוי דו האנדלסט דאס".

די ערשטע פאר טעג האב איך גארנישט געטוהן דערוועגן, ניטאמאל 
בלויז  קיינעם,  צו  גערעדט  נישט  האב  איך  טיעף.  צו  אריינגעטראכט 
געלאזט פאלן לייכטע באמערקונגען צו מיינע ארומיגע, וועלכע האבן 
עס נישט גענומען ערנסט, פונקט ווי מיר. דאן איז אונטערגעקומען א 
שמחה אין די משפחה, האט מען שוין געהאלטן דעם קאפ פארנומען 

מיט אנדערע טעמעס.

די  אט  טאקע  ווי  מער  אנגעהאלטן  נישט  אבער  האט  פאסיווקייט  די 
געציילטע טעג, ווייל מאנטאג פרשת חיי האט א מעלדונג אויפן "דבר 
יום ביומו" געמאלדן אז עס ווערט געזוכט איינער מיט בלוט טייפ "או" 
ניר פאר א טאטע פון א שטוב מיט  – מיין בלוט טייפ – צו שענקן א 
זיך מיר אריינגעכאפט אין מח קעמערל  קינדער. א מחשבה'לע האט 
אז דער אנאנס איז צו מיר געצילט, ווייל "רינועל" האט דערווייל נישט 
אריינרופן.  זאל  איך  באשטיין  קענען  זיי  און  מיר  פון  צוריקגעהערט 
ווען איך האב אבער גערופן דעם נומער, האבן זיי מיר געזאגט אז עס 
האנדלט זיך פון א צווייטע פאל, נישט דער זעלבער איד וואס פאסט 

זיך צו מיר.

איך  וואס  געפרעגט  מיך  זיי  האבן  זיי,  צו  גערעדט  שוין  האב  איך  אז 
זאג צו דעם געדאנק. איך האב געזאגט אז איך בין אפן דערצו און איך 
אנפרעגן,  וויל  איך  וועמען  פרעגן  טיפער,  דערין  אריינלייגן  מיך  וועל 
רעדן צו פארשידענע מענטשן און ליינען פארשידענע באשרייבונגען, 
און איך וועל צוריקקומען צו זיי מיט א קלארן ענטפער. מיין ערשטע 
סטאנציע איז געווען מיין פאטער שליט"א, פון וועמען איך האב שוין 
יארן צוריק געהערט אז ער האלט נישט פון אוועקשענקן אברים וואס 
דער אויבערשטער האט דעם מענטש געשאנקן. ער האט זיך טאקע 
געהאלטן ביי זיינעם און געזאגט אז ער וויל הערן א דעת תורה פון א רב 

וואס איז נישט פארבינדן מיט די רפואה ארגעניזאציע.

גלייך  מיר  האט  געוואנדן,  זיך  האב  איך  וועמען  צו  רב  ערשטער  דער 
געזאגט אז ער ענטפערט נישט אויף אזעלכע שאלות. אבער ווען איך 
האב אים ערקלערט אז איך בין נישט געקומען הערן קיין יא אדער ניין, 
בלויז א דעת תורה, האט ער געזאגט אז על פי תורה קען מען נישט 

מחייב זיין א מענטש דאס צו טוהן. איך האב אים געזאגט אז איך ווייס 
דערפון, און נישט דאס איז מיין פראגע, נאר איך וויל וויסן אויב מען איז 
ערלויבט צו טוהן אזא זאך, וויבאלד עס איז דא א קליינע פראצענט אז 
דאס זאל שלעכט ווירקן אויפן נדבן און מען טאר זיך נישט אריינלייגן 
אין א ספק סכנה פאר יענעמס געזונט. דער רב האט געזאגט אז אויף 
"שומר  פון  כלל  דער  געווארן  געזאגט  איז  פראצענט  קליינעם  דעם 
מצוה לא ידע דבר רע", ער האט צוגעגעבן אז דאס איז א געוואלדיגע 
פרעסע  גוי'אישע  די  ווייל  השם,  קידוש  א  אויך  און  נפש,  מסירת 
ווייסט צו דערציילן אז אין די היימישע געגנטער קומען פאר מער נירן 

טראנספלאנטן פון פרעמדע נדבנים ווי סיי ווי איבער אמעריקע.

דער צווייטער רב איז נישט געווען אזוי פאזיטיוו צום געדאנק, ער האט 
זיך פאררופן אויף זיין זיידן וואס פלעגט אפרעדן מענטשן פון אזעלכע 
סארט זאכן. עס איז געבליבן אז מען גייט פרובירן געוואויר ווערן דעם 
מיינונג פון אן עלטערן רב פון פריערדיגן דור וואס איז שוין נישט בין 
האט  ער  וואס  איבערגעבן  זיכער  קענען  נאנטע  זיינע  אבער  החיים, 

געהאלטן דערוועגן.

וואס  איד  א  געפונען  האט  מען  און  געדויערט  לאנג  נישט  האט  עס 
האט זיך איבערגעשמועסט מיט דעם גרויסן רב און האט באקומען פון 
אים א גאר פאזיטיווע ענטפער. דער אנגעזעהנער רב האט זיך זאגאר 
ראש  פאלגנדן  דעם  איז  יענער  ווען  נדבן  דעם  פאר  אויפגעשטעלט 

השנה געקומען זיך וואונטשן ביי אים.

יעצט בלייבט נאר איבער צו מאכן א באשטעלונג אין שפיטאל אויף א 
סעריע טעסטן וואס מען דארף אריבערגיין צו זעהן אויב מען איז גענוג 

געזונט פאר אזא אפעראציע און אקציע.

פרייטאג  יענעם  געשטאנען  בין  איך  וואו  געדענקן  אייביג  וועל  איך 
פרשת תולדות נאכמיטאג אויפן וועג אהיים פון די מקוה, ווען עס איז 
אריינגעקומען דער רוף אויף מיין טעלעפאן, א באאמטע פון שפיטאל 
פרשת  אינמיטן  טעג  פרייע  אפאר  האבן  זיי  אז  געמאלדן  מיר  האט 
ווען איך קען אראפקומען זיך טעסטן. איך האב אויסגעקליבן  וישלח 
אום  אווענט  זונטאג  פון  אז  געמיינט  האט  דאס  און  מאנטאג,  דעם 
איז  וואסער  בלויז  טרונקן,  און  עסן  אויפהערן  איך  דארף  אזייגער   12

ערלויבט.

די ערשטע זאך נעמט מען א דריי שעה'יגע גלוקאז טעסט, צו מעסטן 
מען  דאס.  פארדייט  קערפער  דער  וויאזוי  און  שטאפלן  צוקער  די 
טרונקט אויס א פלעשל אראנדזשע צוקער וואסער אויפן ליידיגן מאגן, 
נאכן לאזן גיין אביסל בלוט בעפאר, און דאן נעמט מען בלוט ביישפילן 

יעדע שעה, ביז דריי שעה נאכן טרונקן.

האב  איך  בלוט,  פלעשלעך  מערערע  מען  נעמט  שעה  דריי  די  ביי 
שמאלע  אזעלכע  צוואנציג  געפונען  און  איבערגעציילט  און  געציילט 
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טובס מיט מיין בלוט, יעדע איינע פאר א צווייטע סארט טעסטינג. פון 
דארט בין איך געגאנגען צו א צווייטע אפטיילונג פון שפיטאל, וואו מען 
דאס  אויב  געקוקט  און  מאשין  הארץ  א  צו  צוגעטשעפעט  מיך  האט 
א  צו  געגאנגען  ווייטער  איך  בין  דארט  פון  נארמאל.  ווי  פונקציאנירט 
דריטע אפטיילונג, וואו מען האט גענומען א סאנאגראם פון מיינע נירן, 
צו זעהן וויאזוי זיי פונקציאנירן, און בכלל צי איך פארמאג טאקע צוויי 
געזונטע נירן. נישט ווייט פון יענעם פלאץ האט מען גענומען עקסרעי 

פון מיינע לונגען.

דאס לעצטע טעסט איז געווען אין א פארמאכטע עם.אר.איי. מאשין, 
וואו נאנט צו א האלבע שעה האב איך געדארפט אטעמען טיף, האלטן 
דעם אטעם, און אטעמען נארמאל, ווען דער מאשין כאפט אלע סארט 

בילדער פון די אינערליכע גלידער.

געענדיגט  און  אינדערפרי  אזייגער   9 אנגעהויבן  זיך  האבן  טעסטן  די 
מנין,  ותיקין  די  מיט  געדאווענט  איך  האב  שחרית  אווענט.  אין   6:30
מנחה אין קארידאר פון שפיטאל ביני לבין קוני, און מעריב צוריק אין 

שוהל.

איך האב געווארט נאנט צו א וואך מיט אנגסט צו הערן מיין שיקזאל. 
בין איך געזונט? בין איך פאסיג צו שענקן די מתנה פון לעבן פאר א 
עס  איז  היינט  דערויף?  אנגעוויזן  שטארק  איז  וואס  איד  צווייטער 
ווי  שפיטאל.  פון  רוף  טעלעפאנישע  א  פון  פארעם  אין  געקומען 

געשריבן בין איך פארביי אלע טעסטן מיט פליענדע פארבן, אבער...

מיין  פון  זיבעטל  א  פארלירן  דארף  איך  אז  איז,  אבער  גרויסער  דער 
און  אפעראציע  פונעם  ראטע  ערפאלג  די  העכערן  צו  כדי  געוויכט 
ערהוילונג, און אויך כדי צו פארמיידן הויכע בלוט דרוק אדער צוקער 
אומגינסטיג  שטארק  ווירקן  וואס  זאכן  צוקונפט,  אינעם  קראנקהייט 

אויף די נירן פון א מענטש.

איך האב שוין געהערט די נוטרישעניסט וואס זיי האבן צוגעשטעלט 
זיך אפרעדן אויף מיין געוויכט יענעם מאנטאג אין שפיטאל, און טאקע 
דיעטע.  שטרענגע  א  אנגעהויבן  איך  האב  אהיימקומען  ביים  גלייך 
אבער יעצט מיט דעם טעלעפאן רוף איז דאס ווי באשטעטיגט געווארן 
דורך די שטאב דאקטוירים, און יעצט פארשטייט איר שוין פארוואס 

איך בין געווען הונגעריג.

איך בין געווען הונגעריג ווייל איך עס די לעצטע וואך צייט א העלפט 
פון וויפיל איך בין געוואוינט צו עסן, ווייל איך וויל פארלירן וואג, ווייל 
איך וויל זוכה זיין אין די גראנדיעזע מצוה פון שענקן א ניר פאר א חולה 
ישראל. איך האף און בעט אויף הצלחה און סייעתא דשמיא אויף טריט 

און שריט.

נישט  שוין  בין  איך   - געשיכטע  מיין  אויסהערן  פארן  אייך  דאנק  א 
הונגעריג.
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פרידן דורך 
אנשרעק

מיט  טאג  לאנגן  א  נאך  בלויז  ספעציעל,  עפעס  נישט  איז  טאג  די 
אין  צושטאטליך  שפאצירט  זייגער  די  ארבעט,  לאנגווייליגע  נאכמער 
איר גאנג און האקט איבער די נערווירענדע שטילקייט מיט יעדן טאק 
צוויי  די  זיצן  פלעצער  באשטימטע  זייערע  ביי  ארויס,  גיבט  זי  וואס 
וואס  מיט  מחשבות  זייערע  פארנעמענדיג  אפיצירן  מיליטערישע 

אימער אריבער צו שטיפן די לאנגע טאג וואס ערווארט זיי.

ארט  דאס  ווארום  קאלעגעס  פרישע  אויף  רישן  נישט  זיך  קענען  זיי 
געפינט זיך אפגעצוימט פון די וועלט, אינמיטן וויסטענישן און ליידיגע 
זיכערהייט  שטערקסטע  די  מיט  באשיצט  און  פארצוימט  שטחים 
די  פון  איינע  פארזיכערען  צו  פארהאן  נאר  זענען  וואס  מאסנאמען 

העכסט קלאסיפעצירטע ערטער וואס די לאנד פארמאגט.

א  דורך  איבערגעהאקט  מחשבות  זייערע  ווערן  פלוצלונג  ווען 
וואס  הויעכהילכער  א  פון  ארויס  קומט  וועלכע  שטימע  גריצעלדיגע 
הענגט אין די הייעך, די אפיצירן געבן זיך א בליק איינער אויפן צווייטן 

מיט ווייס קאלעכיגע פנימער.

לאנגע  טאג,  דעם  צו  צוגעגרייט  נישט  זענען  זיי  אז  נישט  איז  עס 
חדשים פון מוטשירונגען האבן זיי צוגעגרייט פאר אט דעם מאמענט, 
אבער טיף אין הארץ האבן אלע געהאפט אז די שרעקעדיגע טאג זאל 
קיינמאל נישט אנקומען. און יעצט טועט זיי די ריאלעטעט אויפוועקן 

ווי פון א חלום און א שוידער גייט זיי פארביי אינעם גאנצן קערפער.

הויעכהילכער  אויפן  שטימע  די   …2 בראווא..  לימע…   …6 אלפא.. 
לאזט נישט נאך, זייערע חושים זענען אנגעשטרענגט, זייערע אויערן 
אנגעשפיצט, און מיט ציטערדיגע הענט שרייבן זיי אראפ אויף זייער 
צוגעגרייטע פאפיר יעדע בוכשטאב און נומער וואס טועט אפהילכן אין 

זייער פארמאכטע קאמער.

זיי ווייסן פונקטליך וואס זייער אויפגאבע איז, אבער זייערע פלייצעס 
ווערן שווערער און שווערער מיט יעדע מינוט ווען אויף זיי ליגן יעצט 
עס  וועלט,  גאנצע  די  נישט  אויב  מענטשן  מיליאנען  פון  שיקזאל  די 
די  שריט,  קומענדע  זייערע  צוגרייטן  פולקאם  צו  מעגליך  נישט  איז 
ערענסקייט און דרוק וואס נעמט איין דאס פלאץ איז נישט מעגליך צו 

נאכקאפירן אין טרענינג.

די  אויספירן  פון  צוריק  נישט  זיי  האלט  אנגעצויגענקייט  די  אבער 
פראטאקאלן מיט א מיליטערישע פונקטליכקייט, נאכן אראפשרייבן 
פארגלייכן  און  צווייטן  צום  איינער  צו  זיי  קומען  ווארט  פאר  ווארט 
צוויי  די  מיזן  שטאפל  נעקסטן  צים  גיין  קענען  צו  נאטיצן,  זייערע 

פאפירן שטימען אויפן האר יעדע אות און יעדע נומער אין איר סדר.

זיי שטימען! זיי ביידע האבן פארשריבן די זעלבע ווערטער און טוען 

אייוועלט פארמעסט | חנוכה תשע"ז | 10



זייערע האסטיגע בליקן  באשטעטיגן די ענדע פונעם ערשטע פאזע. 
קאסע  פייער  א  ליגט  דארט  שטוב,  עק  צום  געוואנדען  יעצט  זענען 
געפארבט רויט ווי צו באצייכענען די האקעלע אינהאלט וואס זי האלט 
אין איר. מיט וואקעלדיגע טריט טרעט איין אפיציר צו צום סעיף און 
דרייט דעם רעדל אהין און אהער פארעפענט צו צוויי שלעסער ביי די 

ביידע זייטן און די טיר פארעפענט זיך.

קארטל  יעדע  אויף  קארטליך,  פון  הויפן  קליינע  א  ליגן  סעיף  אינעם 
שטייען צוויי צייכענונגען, בוכשטאבן, נומערן אדער א קאמבענאציע 
פון זיי ביידע. צו באשטעטיגן די ווארהייט פון די באפעלישע קול אויפן 
 - זיך פארשריבן  זיי האבן  וואס   - די קאנבינאציע  הויעכהילכער, מיז 

שטימען מיט כאטש איינער פון די קארטליך.

זיי גייען זיי דורך איינס ביי איינס אויסליינענדיג הויעך די אינהאלט פון 
ביים געפינען  זיי אריבער  יעדע קארטל, און א פרישע טרייסל נעמט 
ווי  זענען  קערפער  זייער  דאס.  אט  באשטעטיגט  וועלכע  קארטל  די 
איינגעשרימפן און דאס הארץ קלאפט ווילד אבער זייער מח ארבעט 

פיבערהאפטיג אויסצופירן זייער מיסיע מיט א פונקטליכקייט.

די  אויף  וואנט  באדעקטע  מאשין  די  צו  טריט  זייערע  ווענדן  זיי 
רעכטע זייט, אינמיטן פון די אלע לעמפליך און קנעפליך געפינען זיך 
איינער  אז  גענוג  פונקט  צווייטן  פון  איינס  אפגעריקט  פלעצער  צוויי 
זייערע  זיי שטייען מיט  זיי.  פון  ביידע  פונקציענירן  נישט קענען  זאל 
זיך די גאנצע  וועלכע פארמאגן אויף  6 קלענערע רעדליך  הענט אויף 

אלפעבעט רונגס ארום איר.

קלאר  זאגט  און  לופט  די  לעכערט  שטימע  באפעלישע  קלארע  א 
ארויס איינס ביי איינס זעקס אלפעבעטן, און די צוויי אפיצירן דרייען 
די רעדליך צו יענע אלפעבעט צוזאמען אין די זעלבע רגע. עס איז דא 
און  די 17,000 מעגליכקייטן  צווישן  ריכטיגע קאמבינאציע  איין  בלויז 

נאר די ריכטיגע וועט אקטיוועזירן די קומענדיגע שטאפל.

צום  צו  צוויי  די  טרעטן  געמיט  רעכטדענקיגע  אבער  שווערע  א  מיט 
זענען  וועלכע   - קעסטליך  באשטימטע  זייערע  פון  פאזע,  לעצטן 
סטאנציאנירט יעדע ביי זיין ארט - נעמען זיי ארויס צוויי ספעציעלע 
לייגן אין די באשטימטע שליסל  זיי אריין צו  זיך  שליסליך און גרייטן 

לאך וועלכע געפינט זיך פארענט פון זיי.

די  שטיין!"  "בלייבט  באפעל,  איין  נאך  ארויס  גיבט  שטימע  די  ווען 
ווען  פארלייכטערונג  אומבאשרייבליכע  א  מיט  אפ  אטעמען  אפיצירן 
די שליסליך אויפן טיש  צוויי אראפצולייגן  די  די שטימע הייסט פאר 
און ווארטן ביז א קומענדע מעלדונג ערשט יעצט נעמען די אפיצירן די 
זייערע  וועלכע דעקן צו  געלעגענהייט אפצוווישן די טראפנס שווייס 

פנימער.

די וועלט גייט ווייטער אן נישט וויסענדיג אז בלויז 5 סעקונדען האבן 
אפגעטיילט צווישן איר און טאטאלע פארניכטונג.

די טייטען מיסל פראגראם
האט  וועלכע  מיליטערמאן  יעדער  אויף  טרייסלט  וועלכע  ווארט  די 
געדינט אין יענע שרעקעדיגע יארן, די וועלט איז ווי געשטאנען אויף די 
שפיץ פון א נאדעל און יעדע קלייינע שריט האט געדראעט איר אריין 
די סאמע ברען פונעם  געוועהן אין  ווארפן אין א קריזעס. עס איז  צו 
"קאלטע קריג", צוויי וועלטמאכטן - און אירע אלעאירטע - האבן זיך 
וואס  וועלט סופעריטעט, און יעדע רואיגע מינוט  פארמאסטן איבער 

איז אריבער איז געוועהן א געווינס.

פון  פאלעסי  אויסערן  די  אדאפטירט  צייט  יענע  אין  האט  אמעריקע 
"פיעס טרו דיטערענס" )לייכטע איבערזעצונג: "פרידן דורך אנשרעק"( 
וואס דאס האט געמיינט אין אנדערע ווערטער, אויפבויען די מיליטער 
וויירשיינליך  וועלן  וואס  וואפן  מיט  אנשרעקוק  און  מאכטפול  אזוי 
קיינמאל פארלאזן זייערע האלטערס, מיטן ציל אז די ארסענאל אליינס 
זאל אוועקנעמען די אפעטיט פון מאסקעווע - און אירע שותפים - פון 

שטעלן אמעריקע אויפן פארמעסט.

שפיץ  אין  געשטאנען  איז  איינריכטונגען  מיליטערישע  אלע  איבער 
אלעס  ווען  פאל  אין  ווערן  צו  באניצט  בלויז  רעזירוו,  לעצטע  די 
וואפן  נוקלערע  די  געוועהן  אנדערש שטייט מאכטלאז, און דאס איז 
וועלכע איז געשטאנען אנגעצילט און גרייט צו יעדע צייט  ארסענעל 
אזאנס  זאל  אויב  אטאקע,  רוסישע  א  קאנטערן  און  אפצוענטפערן 

חלילה פאסירן.

עטליכע אזאלכע פראגראמען זענען געבויעט געווארן איבער די יארן 
שוואכע  רעלעטיוו  פארמאגט  האבן  זיי  אבער  קריג  קאלטן  פונעם 
די  געטריבן  האט  דאס  און  באשיצונגען  שוואכע  און  מעגליכקייטן 
מיסל  )ריזן(  "טייטען  די  פון  אויפבוי  די  פארארדערן  צו  רעגירונג 

פראגראם".

די ערשטע אין די סעריע איז אבער נישט געוועהן צופרידענשטעלנד 
צוליב די לאנגע צייט וואס עס האט גענומען איר צו אקטעוועזירן און 
אנדרויסן,  געליגן  סיסטעם  יענע  לויט  זענען  מיסעלס  די  וואס  צוליב 
איר  מיט  ריזיקעס  מער  צו  אויסגעשטעלט  געוועהן  זענען  אויך  ווי 

ברענשטאף פונקצינירונג.

די  פאר  קאנטראקט  די  געגעבן  רעגירונג  די  האט   1963 יאר  אין 
פראדעצירער פון די ערשטע אויפלאגע - די מארטין פירמע - צו בויען 
און  אויסבעסערונגען  פילע  מיט  מיסעלס  די  פון  ווערסיע  פרישע  א 

מעגליכקייטן.
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"טייטען 2"
"טייטען  גערופן  מיסעל  באליסטישע  אינטערקאנטינענטעל  נייע  די 
אמאל  נאר  מיסעל  שטערקסטע  און  גרעסטע  די  געוועהן  איז   "2
געבויעט צו ווערן אין די וועלטס היסטאריע, א טיטל וואס זי טראגט 
נאך ביזן היינטיגען טאג! מעסטענדיג זיך 103 פיס הויעך )טראכט צעהן 
שטאק( און צעהן פיס ארום און ארום, די ריזן גרויסקייט פונעם מיסל 
האט איר אבער נישט פארשטאטערט און זי האט געקענט פליען ביז 
ווערענדיג געפירט דורך איר  ווייט, צו א פונקטליכע ציל  10,000 מייל 

אריינגעבויעטע לעיזער גיידינג סיסטעם.

אויסער די אבנארמאלע מאכט וואס די מיסעל האט פארמאגט, איז זי 
אויך געבויט געווארן גאר פארגעשריטן מיט פולע נייע טעכנעלאגיע, 
די  צובאקומען  מיסל  די  האט  מאטארן  און  סיסטעם  נייע  די  מיט 
ארויף  אויף  גראד  ארויסגעשאסן  ווערן  פון  מעגליכקייט  ווערטפולע 
ארויס פון א שמאלע לאך אין דער ערד בלויז עטוואס גרעסער ווי איר 

זעלבסט.

מער ווי 140 אזאלכע מיסעלס זענען געווארן אויסגעשפרייט איבערן 
מינימום  א  מיט  ערטער  עקסטערע   54 אויף  אוועקגעשטעלט  לאנד 
פון 7 מייל אפגעריקט איינס פון צווייטן. אויפן ערדפלאך האט זיך קיין 
דעם  צוגעדעקט  האט  וועלכע  דעקל  א  בלויז  אנגעזעהן  נישט  סאך 
געשיינט  האבן  וועלכע  עקן  פיהר  אירע  ביי  שטאנגען  פיהר  און  לאך, 
א לעיזער צווישן זיך אז אויב איינער זאל פראבירן זיך צו דערנענטערן 
זאל דאס אלעמירן די וועכטער וועלכע האבן באשיצט דעם ארט פון 

אריינדריגער און א טאנק וועלכע האט געהאלטן איר פיועל.

ווי א קליינע באזע,  אבער אונטער דער ערד איז דאס פלאץ געוועהן 
אראפגעפירט  שטיגען  האבן  לאך  מיסל  פונעם  ארויפציער  אביסל 
אייזערנע  פארמאגט  האט  וועלכע  בונקער  אונטערערדישע  א  צו 
אריינגאנג  איר  דיק!  פיס  אכט  ווענט  צעמענטענע  ריאינפארסט 
פארשטעלט מיט אייזערנע טירן אזוי דיק ווי דריי פיס צוזאמען האבן 

זיי געמאכט דאס ארט פאר א פאקטישע פעסטונג.

די פלאץ איז געוועהן באמבע פראף ווי אויך אפגעזיגעלט פון די וועלט 
מאל   75 ווי  )מער  מעגעטאן  איין  ביז  באמבע  נוקלערע  א  אפי'  אזש 
ארט  דעם  באטראפן  וואלט  באמבע!(  נאגעסאקי  די  ווי  שטערקער 
וואלט דאס פלאץ געבליבן גאנץ אין טאקט, אזוי לאנג ווי די טירן זענען 
דאס  אריינדרונגען.  פון  ראדיאציע  די  ארויסהאלטענדיג  פארמאכט 
פלאץ איז טאקע געוועהן אויסגערישט מיט אלע עסן און געברויכן צו 

קענען פארבלייבן פארזיגעלט פאר 30 טאג נאכאנאנד.

אלץ א חלק פון אט די באמב פראוו מאסנאמען זענען אלע לעקטערס 
אייזערנע  אויף  אנגעהאנגען  געווארן  בונקער  אינעם  מאשינען  און 
ספרינגס וועלכע וואלט אפגעהאלטן די מאשינען פון זיך צוברעכן אין 
רעזולטאט פון א שטארקע טרייסל וואס וואלט פאסירט אין פאל פון 

א דירעקטע אנגריף.

זיך  אין דער ערד האט מען  פיס אראפ   140 די שטיגן  נאכן אראפגיין 
אריין  מען  איז  רעכטס  דרייענדיג  זיך  דרכים,  פרשת  א  ביי  געטראפן 
גאנצן  פונעם  הויפטקוואטיר  אונטערערדישע  שטאקיגע  דריי  די  אין 

אפאראט.

די נערוו צענטער
די גלייכע שטאק האט פארמאגט איין פארהענמעסיגע קליינע שטוב 
די נערוו צענטער פונעם גאנצן אפאראט ווי עס האבן זיך געפינען אלע 
פון  זענען פארדעקט  פונעם שטוב  ווענט  די  קאנטראלס פארן מיסל, 
די פילע מאשינען און קאמיוניקאציע אפאראטן און לעמפעליך וואס 
בליטשקן צו צייגן די סטאטוס פון די סיסטעם. אין דעם אפטיילונג האבן 
זיך צו יעדע צייט געפינען צוויי אפיצירן גרייט זאפארט אויסצופירן דעם 

באפעל וואס וואלט נאר געקענט קומען פונעם פרעזידענט אליינס.

א שטאק שטיגן האבן ארויפגעפירט צום צווייטן שטאק ווי עס האט 
געווענליך  האבן  דארט  קווארטיר.  און  צימער  שלאף  א  געפינען  זיך 
פארברענגט - אדער זיך אפגערועט - א צווייטע ּפאר אפיצירן וועלכע 
האבן זיך געגרייט איבערצונעמען די שיפט און אויף זיי איז אויך געליגן 
ארבעט  מענטענינס  וויכטיגע  פארשידענע  דורכצופירן  אויפגאבע  די 

וואס איז אלץ אונטערגעקומען.

מאכטפול  אזוי  געוועהן  זענען  שפיצן  נוקלעארע  די  פון  קראפט  די 
אז אין פאל וואס מען האט עפעס געדארפט פארעכטן אויפן מיסעל 
זעלבסט האבן די אפיצירן געדארפט אנטוען ספעציעלע שוץ קליידער 
זיך צו באשיצן פון די שעדליכע כוואליעס וואס די אטאמישע שפיץ 
אויפן  גאנצערהייט  געזיצן  נאך  איז  זי  ווען  אפי'  ארויסגעגעבן  האט 

מיסעל.

גיין אין ּפארן פון צוויי, און האבן  די אפיצירן האבן שטענדיג געמיזט 
אינעם  אליינס  איינעם  איבערלאזן  געמעגט  נישט  פאל  קיין  אויף 
פעסילעטי אלץ נאך א פארזיכערונג קעגן איבערגעאיילטע שריט וואס 
די דרוק פון א מלחמה צושטאנד קען צוברענגען. און ווי פארשטענדליך 
האבן אלע אנטייל נעמער געדארפט פארמאגן די העכסטע סעקיורעטי 

קלערינס שטאפל וואס די מיליטער פארמאגט.

דארט  צימער  קאנטראל  אונטערן  געפינען  זיך  האט  שטאק  אין  נאך 
אויך  ווי  פעסילעטי  פונעם  חלקים  מעכאנישע  די  געפינען  זיך  האבן 

רעזערוו עסן און געצייג אין פאל דאס ערגסטע פאסירט.

די מיסעל אפטיילונג
גייענדיג לינקס נאכן אראפגיין די הויפט שטיגן האט זיך באוויזן א גאר 
לאנגע קארידאר, נאכן איר אריבערשפרייזן האט מען זיך באגעגענט 
מיט א פארמאכטע רינדעכיגע טורעם אין דערינען איז געשטאנען די 

שרעק אנווארפענדע מיסעל מיט איר גאנצע שטאלץ.
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די  אז  אזוי  לאנג  גאר  געווארן  געבויעט  ספעציעל  איז  קארידאר  די 
קראפט און פארטייבענדע קולות פון ארויסשיסן די מיסל זאל נישט 

שעדיגן די קאנטראל צימער און די וואס געפינען זיך אין איר.

די מיסל פאר זיך איז ווי געשריבן געוועהן גאר מאכטפול אבער דוקה 
איז  דאס  שפיץ  איר  אויף  געליגן  איז  וואס  חלק  שווארצע  קליינע  די 
געוועהן די אמת'ע כח וואס האט געווארפן א טויט שרעק פון איין עק 

וועלט צו די צווייטע.

דארטן אויפן שפיץ האט זיך געפינען א נוקלעארע שפיץ וועלכע איז 
געבויעט  אמאל  נאר  שפיץ  מאכטפולסטע  די  געוועהן  צייט  איר  אין 
שוידערליכע  אויפשטעלנדע  האר  איר  באגרייפן  צו  נאר  ווערן.  צו 
איז  וואס  באמבע  איינציגסטע  יעדע  דאפלען  זאל  מען  ווען  מאכט, 
נאר פארניצט געווארן ביים צווייטן וועלט קריג, פון אלע זייטן אינעם 
קריג צוזאמגערעכנט - אריין גערעכנט די צוויי אטאמישע באמבעס 
זיי  וואלט  מען  און   - יאפאן  אויף  געווארפן  האט  אמעריקע  וואס 
צוזאם  סוקסעספול  איר  האט  דאן  באמבע  איין  אין  געשטעלט  אריין 
געשטעלט די קראפט וואס איז געליגן אין איין איינציגער "וואר העד" 

וואס איז געזיצן אויף אט די מיסילס!

די גאנצע מיסעל איז געשטאנען אין א אונטערערדישע טורעם ווי מען 
קען עס אנרופן, און די גאנצע טורעם איז געווארן איבערגעדעקט פין 
אינעווייניג מיט ספעציעלע "פענעלס" וועלכע זאפן איין קול כוואליעס, 
ווען נישט זיי וואלטן די כוואליעס אליינס צופיצעלט דעם מיסעל נאך 

פאר זי וואלט אפי' געקענט ארויספליען.

אין יענעם טרויעריג בארימטן טאג מיטן עסעסינעישן פון פרעזידענט 
פונעם  היסטאריע  די  אין  מאל  איינציגסטע  די  געוועהן  איז  קענעדי, 
פראגראם וואס די מיסעלס זענען געווארן "ַארמד" און גרייט צו ווערן 
ארויסגעשאסן צוליב די פארדאכט אז די קענעדי'ס טויט איז געוועהן 

די ארבעט פונעם קאמוניסטישן רוסלאנד.

שטיין  געבליבן  באפעל  אויפן  אפיצירן  די  אבער  זענען  געשריבן  ווי 
פאר די לעצטע פאזע צום ארויסשיס, נעמליך דאס אריין לייגן די צוויי 
שליסלעך אין די לעכער און זיי דרייען אינאיינעם אויף די זעלבע רגע 
געפירט  וואלט  וועלכע  זאך  א  סעקונדן  פינף  פאר  אראפהאלטן  און 
זאל אריינפליסן איר אינהאלט  די פיעל טאנקער אנדרויסן  דערצו אז 
ארויסגעפליען  מיסל  די  וואלט  שפעטער  סעקונדען  און  מיסל  אינעם 

צו איר ציל רח"ל.

געוועהן  אלע  זענען  רום  קאנטראל  אינעם  מאשינען  אלע  די 

געווארן  נישט  זענען  קנעפליך  אלע  די  אז  מיינענדיג  ווייערד  הארד 
פראגרעמירט נאר זענען געווארן עקסטער געצויגן יעדע זאך פאר איר 

פונקציע.

זיך צווישן  ווי מען קען עס אנרופן, האבן  אויף די הויפט דעש בארד, 
געליינט  זיך  האבן  וועלכע  קנעפלעך  דריי  געפינען  זאכן  אנדערע 
זיי  וואס  באפעל  לויטן   "3 "טארגעט  און   "2 "טארגעט   ,"1 "טארגעט 
צילן  די  פון  זיי געדארפט אויסקלייבן איינע  וואלטן  וואלטן ערהאלטן 
פאקטישע  די  מיסעל.  די  פון  דעסטינאציע  פארזיגעלטע  די  פאר 
ערטער פון די צילן זענען נאך קלאסיפעצירט ביזן היינטיגען טאג און 

ליגן פארשלייערט אין מיסטעריע.

גאר שרעקעדיגע טאג.  איין  נאך  די פראגראם אריבער  איז   1980 אין 
אין  איינריכטונג  אזא  איין  ביי  ארבעטער  אן  ווען  עס  האט  פאסירט 
אריין  געצייג  זיינע  פון  איינע  אראפגעלאזט  בטעות  האט  ארקענסאו 
א  פון  בויך  אינעם  טאנק  פיועל  די  דערביי  לעכערענדיג  לאך  אינעם 
מיסעל, די ליעק האט עווענטואל געפירט צו די מאסיווע אויפרייס פון 
די מיסל אומברענגענדיג איינע פון די ארבעטער, אבער מיט ניסי ניסים 
איז די אטאמישע שפיץ אראפגעפלויגן פונעם אויפריס און געלאנדעט 

ווייט אוועק און נישט אויפגעריסן.

עפילאג
די פראגראם איז אנגעגאנגען ביזן יאר 1982 ווען עס איז געקומען צו 
אלע  זענען  יאר  עטליכע  נעקסטע  די  פין  לויף  אין  ענדע.  שטאטע  א 
אנשטאלטן איבערן לאנד פארזיגעלט געווארן מיט די אויסנאם פון איין 
וועלכע איז היינט א לענדמארק און איז פארוואנדעלט געווארן  ארט 

אין א מוזיאם.

טייטען  די  אז  איז  אנצומערקן  אינטערסאנט  איז  וואס  זאך  איין  נאך 
מיסל איז אויך געניצט געווארן דורך 'נאסא' מיט א שטארקע סוקסעס, 
ספעיס  "דשימיני  די  פאר  געווארן  געניצט  איז  וועלכע  מיסעל  די  אט 
פראגראם" - וועלכע האט ארויפגעפירט מענטשן אין "ארביט" ווי אויך 
געוועהן  איז   - ספערן  די  אין  סעטעלייטס  עטליכע  געשטעלט  אריין 
דאס וואס האט ענדליך געשטעלט אמעריקע פאראויס אינעם ספעיס 
רעיס מיט רוסלאנד, טא עפעס א פאקטישע סוקסעס האט זי זיכער 

געהאט אינעם קאלטן קריג.

To be prepared for war is one of the most
effective means of preserving peace

George Washington
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דער ברוקלינער 
דארן אין אויג

בק"א. דאס איז עפעס א שלאגווארט וואס ברענגט ארויף ביי מאנכיגע 
א קאפוויי און בויך איבל ביי אנדערע, ביי טייל ברענגט דאס ארויף די 

קאשמארן פון טראפיק, אדער רעדל פארלוסטן.

האציך אמאל געמאכט אין די סיטי א פארקס קאמישינער מיט אביסל 
מעיאר  דעם  און  אויער,  אויפן  בליי  א  און  ארעם,  אונטערן  מאכט 
ווייניג  אונטערן טיש, א מאפע פון די סיטי, אסאך דמיונות און נישט 

קוראזש.

אין  ער  שימעלט  צי  היינט,  טוט  מאזעס  ראבערט  וואס  נישט  כ'ווייס 
קבר אדער דרייט זיך איבער דארט, אבער דער הייוועי וואס ער האט 
געלאזט בויען האט ביידע פונקטן, סיי עס דרייט זיך ווי קרעיזי, און סיי 

עס שימעלט. און ס'אט אויך גרויסע לעכער ווי א קבר.

קורצן  אין  מ'רופט'ס  ווי  אדער  ע'קספרעסוועי,  ק'ווינס  ב'רוקלין  דער 
דירעקטע  א  איז  "בק"א",  שפראך  אייוועלט  אין  אדער  "בי.קיו.אי" 
תוצאה פון דעם לעגענדארן פארקס קאמישינער פון די 50'ער יארן פון 
ניו יארק סיטי מר. ראבערט מאזעס. זייענדיג דער פארקס קאמישינער 
האט ער זיך אפגעגיבן מיטן פארבעסערן די סיטי, און איינע פון זיינע 

פריאריטעטן זענען געווען די און נאך עקספרעסוועיס.

זאל  קאמישיענער  פארקס  דער  אז  זיין  קען  ווי  פרעגסט  דו  כ'ווייס 
פארן  דאך  געהערט  עס  הייוועיס,  פאר  אינציאנטיווער  דער  זיין 

און  פעדערס  גאנצעטע  גערעכט,  קאמישינער?,  טראנספארטאציע 
טייפרייטערס זענען צעבראכן געווארן אויף דעם נושא און איך האלט 

נישט אצינד ביים צעברעכן מיין קיעבאורד דערויף.

"ב'יגעסט  וואס האט באקומען דעם שפעט נאמען אלס  הייוועי  דער 
שלאבערישען  איר  צוליב  רעכט  מיט  און  ע'קספרעסוועי",  ק'וויוויד 
געבוי און פאריקטע עקזיטס און ענטערענסעס, לעין טשעינדזשעס, 
געלעכערט  געדריפעלט,  און  געדרייט  לעינס.   3 אמאל  און   2 אמאל 
שוץ  און  באמפס  ספיעד  ובלוטין,  חרוצין  גאנצטע  געשוואלען,  און 
לאנגע  א  לעבן  קורצע  אויף  שוין  האט  ברייט,  און  שמאל  גריבער, 
געשיכטע מיט עקסידענטן און מיסטריעזע פלאכע רעדער עפיזאדן, 
אויסגעברענטע  קארטאנען  גאנצעטע  און  שעה'ן  פאר'תכלה'וועטע 

ציגארעטלעך אויף איר באשטאנד.

וואס צען חכמים קענען  וואסער  ווארפט אריין א שטיין אין  איין נער 
הייוועי  א  געבויעט  האט  מאזעס  ראבערט  איין  ארויסנעמען...  נישט 
ואנחנו  איז,  יאר  די  גרויס  ווי  עם  המון  ברויזענדען  דעם  אנפייפענדיג 
גרעסטן צארן  מיטן  וואס  אויפן המון  פאטהאלויתיו סבלנו. אנגעפיפן 
געבוי  צום  צוגעגאנגען  ער'ז  וויזוי  אופן  אויפן  געבוזשעוועט  האבן 
דערפון, אויסגעמאלן א דיעגראם איבער גאנצעטע געגענטער א-ווי זיי 
וואלטן געווען ציזאמגעשטעלט פון קליקס און די איינוואוינער דערין 
האט  וואס  פענסיל  א  מיט  סקריבעל  א  געגיבן  פשוט  קאקארוטשען, 
ניטאמאל געהאט אן אירעיסער דערויף, ניטאמאל גענוצט אן אינטש 
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מעסטער אדער א רולער דערפאר, מיט א ציטערדיגע לינקע האנט ווי 
ניו יארק סיטי האט מען  געשריבען אום חוה"מ, איבער א מאפע פון 

געגיבן דעם באפעל און היידא, מען הויבט אן בויען.

טראכטס אמאל אריין פארענדיג אויף דעם הייוועי וויפיל שענדעליערס 
פלארס,  קארפעט  און  קאוטשען  לעדערנע  טעלערס,  טשיינע  און 
גארטענעס  טויערן,  שטיינערנע  און  קלאזעטס  טשיינע  מעהאגעני 
מיט שיינע בלומען, הערליכע בעק יארדס מיט גרינצייג ביימעלעך און 
געזאלין  און  גאראדזשעס  פערדן  וועגענער,  טייערע  מיט  דרייוועיס 
געווארן  נעלם  זענען  און  געשטאנען  אמאל  דארט  זענען  סטיישענס 
ווי ביים דור אנוש אין ים אריין. אלעס איז געגאנגען אדער באגראבען 
נאגעל,  און  האמער  איבער  יארן  זענען געשטאנען  געווארן, מענטשן 
געמאכט פאטענטען און זיך געטשאטשקעט מיט די נייע בוידעם וואס 
מען האט לעצטענס ארויפגעבויעט, אויס'נער'נדיג דעם שטאט'ישען 
עקסטענשאן  אן  געבויעט  האט  צווייטער  א  אינספעקטאר..  בילדינג 
באהאלטען הונטער ביימער, און מיטאמאל באקומט א באפעל צו גיין... 
און אונז דרייוו מיר אויף די הייוועי און שעלטן דעם טאג וואס מ'האט 

אויפגעבויעט דערויף...

רייט/ די  אין  אנעשטויסן  האט  מען  ווען  הכל,  את  יענה  והכסף  ביז... 
ראנג פיעפעל... זיי האבן גענומען זייער צארן א טריט ווייטער און גאר 
נישט  האבן  זיי  פראיעקט...  דעם  איבער  מאזעס'ן  דעם  אנגעקלאגט 
ציין  גענומען  האבן  און  ערגעץ  הויז  א  נאך  זוכען  גיין  ביים  געהאלטן 
און נעגל צו פייטן דערמיט דעם מאזעס'ן און זיינע פלענער. איז אבער 
הייוועי  די  לאזן  געקענט  נישט  האט  מען  אז  געווען  פראבלעם  דער 
אראפפאלען  קארס  אלע  די  זאלן  וואו  כ'מיין  אינמיטן,  אפגעשטעלט 

ווען די הייוועי ענדיגט זיך?

טיש,  אויפן  ארויף  זענען  וואס  פלענער  און  מערכה  לאנגע  א  נאך 
שמוציג געווארן פון קאווע, אראפ פון טיש.. אזוי איז געווען א לאנגע 
דייטשע  די  ווי  פלענער  די  אויף  אויפגעקומען  איז  מען  ביז  מערכה 
באראקען.. נעמליך מ'גייט בויען א הייוועי אזוי ווי א באנק-בעט, א 4 
שטאקיגער הייוועי, די ערשטע שטאק פאר די גארביטש, די צווייטע 
פאר די באשעפענישן וכו' יא? אקעי, נישט ממש אזוי, ווייל ס'יז דא 4 
שטאק, און ס'יז אלעס גארביטש.. דער עיקר איז אז 11 אמות איז מען 

פארזינקען אין טראפיק.

ראבערט מאזעס האט געמאכט א שנעלער חשבון, ווי לאנג האב איך 
נאך צו לעבן דא אויף דער וועלט? א-רייט, לייג נאך צו עטליכע יאר, 
ס'זאל זיין א דור אשר לא ידע את ראבערט מאזעס און נאכדעם זאל א 

צווייטער זיך זארגען וואס ווייטער.

איז אויפגעקומען א נייע דור און ווייסן נישט אז דער הייוועי איז נישט 
געבויעט געווארן ווען מ'אט באשאפן די וועלט אין ששת ימי בראשית, 
נאר איז פשוט געבויעט געווארן דורך א מענטשליכע געשטאלט מיט 
אן עקסטערע מאס גאטץ אין זיך מיט א פענסיל איבער די אזניים. און 
פארען דערויף אין די מאסן, קארס, קרעינס, טרעקטארס, טרעילארס, 

ווי  מער  היבש  )טרעק?(,  טראקס  און  באסעס  מאטארסייקלעס, 
מאזעס האט זיך גע'חלומ'ט אין וויעסטן הקיץ.

ניו יארק סיטי'ס ליבלונג, דער "פאטהאול" האט געקלעימט א שטארקע 
הייוועי  שטיקער  אייננעמען  אנגעהויבן  האט  דער  דערינען,  שותפות 
פון אלע זייטן, און מיט אפעטיט, און האט צוגעברענגט אז דער הייוועי 
פאטהאולס  די  פאטהאולס.  די  איבער  קריג  ארויסרופן  זאל  דעפט 
אבער טענה'ן אז די שותפות צווישן מאזעס'ן און די שטאט איז שוין 

אפגעלאפן און היצט זענען זיי פולקאם באלעבאס דערויף.

פאר  באשלוס  א  אנגענומען  געהאט  טאקע  האבן  מצידם  שטאט  די 
קריגט  מען  ליבעראלען,  די  פון  לעססאן  א  גענומען  יארן,  לאנגע 
די  טענה'ן  רעפובס"  די  פאר  זענען  "מלחמה  קיינעם,  מיט  נישט  זיך 
מחי'  זיך  האבן  מצידם  פאטהאולס  די  אלספארשטייער.  שטאטישע 
האט  מען  וואו  שטחים,  גאנצעטע  איינגענומען  האבן  און  געווען 
האבן  אזוי  געווען,  דארט  זיי  זענען  שטח  א  אויף  יד  א  לייגן  געקענט 
זיי איינגענומען שטחים איבער שטחים, ביז די בק"א איז געווארן איין 

שטיק פאטהאול.

און פוטין האט געשיקט טראמפ'ן  האציך אבער דאס רעדל געדרייט 
צו  געשפרעך  טעלפאון  א  אין  פוטין  הויז,  ווייסן  דעם  איבערצינעמען 
טראמפ'ן האט אין א געלעגענהייט געזאגט, כ'ווייס דו ביסט א רעפוב 
און דו האלסט ביים גיין אין קריג מיט איינעם און דו זוכסט נאר מיט 
האום"  עט  בעגינס  "טשעריטי  שטאט,  היים  דיין  צו  קודם  גיי  וועם, 

טענה'ט פוטין.

ליבעראל האט  לינקער  אן ארכי  דורך  רעגירט  רעגירונג,  די שטאישע 
נישט פארגינען טראמפ'ן מיט די הנאה פון פירן קריג עמי בבית, האט 
ער באאויפטראגט די הייוועי דעפט אז אויב ווייסן זיי וואסי גוט פאר זיי 
זאלן זיך נעמען איבער דעם בק"א בעוד מועד, ווייל אז נישט וועט מען 

נאך מיינען אז פוטין האט ארויפגעלייגט א בונקער באסטער דערויף.

און  יארכע  די  אויף  ארויסגעלאזט  זיך  האבן  חברה  די  ושותק,  אומר 
פלענער  און  פלענער  מיט  געווארן  ארויסגעלייגט  זענען  פאמפלעטן 
וואס, ווי, וואו, וויזוי און ווען מ'גייט טאהן דארט. די איינציגסטע קלארע 
7 בעלאונעס  1 פינטל  וואס מען האט שוין איז אז גייט קאסטן  פלאן 
)ניין, מיין נאז איז נישט פארשטאפט, כ'אב געזאגט בעלאונעס מיט א 

פינטעל אין די ב'(.

איז  פארוואס,  ווייס  גיי  אהין  ברענגען  זיי  וואס  פלענער  די  פון  איינע 
הייוועי מיט א  די  פון איינקעשן  און לעגענדע  די אלטע חלום  איבער 
טונעל. ווי וואס ווען? ווייסט מען נאכניש, אבער טאמער די סיטי וועט 
נישט האבן נאך א ראבערט מאזעס דא וועט מען לכאורה נישט בויען 

קיין טונעל דא אזוי שנעל.
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די לאקנער 
עפאכע

אמעריקאנע  מאדערענע  אין  דאקטארינעס  ערשטע  די  פון  איינע 
דו  ׳סובסטאנטיוו  פון  געדאנק  די  איז  שטודירונג  קאנסטיטוציאנאלע 
פראסעס׳. סתם נייגעריגע בירגער, יוניווערסיטי סטודענטן פון כמעט 
אלע דיסיפליניצן, און היינט שוין אפי׳ די יונגערע שולע קינדער ווערן 
קאנסטיטוציאנאלע  אמעריקאנע  צו  אריינפיר  קורצע  א  בלויז  נאך 

געזעץ פארגעשטעלט צו די דאקטארינע.

היינט  געניסן  בירגער  אמעריקאנע  די  וועלכע  פון  רעכטן  אסאך  גאר 
קומען פון די דאקטארינע, אבער זינט איר ערשיינונג איז די געדאנק 
פארקאכט אין שטורעם, מערסטנס טייל צוליב וואס זי איז די בלויזע 
פאנטאזיע פון עטליכע סופרים קאורט ריכטער און געפינט זיך בכלל 
נישט אין די קאנסטיטוציע, אבער אויך צוליב די ברייטע אויטאריטעט 
וואס זי געט פאר ריכטער צו אנטשידן די פראגעס וואס ווערן פאר איר 

פארגעלייגט.

טרעגער  פאן  די  ווי  דינט  וועלכע  אורטייל  קאורט  סופרים  הויפט  די 
פאר די גאנצע טעאריע איז באקאנט אלץ ׳לאקנער ווערסוס ניו יארק׳, 
די אורטייל האבן באקומען דעם צונאמען  נאך  יארן  די  וועלכע  צוליב 
דרייסיג  ארום  פון  עפאכע  אן  געווען  איז  דאס  עפאכע׳.  לאקנער  ׳די 
יאר אין וועלכע די סופרים קאורט האט אפגעווארפן פולע רעגירונגס 
רעגולאציעס אויף ביזנעסער און פריוואטע בירגער מיט די ארגומענט 
באשיצט  זענען  וועלכע  רעכטן  פונדאמענטאלע  פארלעצן  זיי  אז 

אונטער די דאקטארינע פון ׳סובסטאנטיוו דו פראסעס׳.

צו  יאר,  הונדערט  א  ווי  מער  אביסאלע  מיט  צוריקגיין  אלזא  לאמיר 
׳לאקנער  די  אין  טאן  בליק  א  הונדערט,  יאר  צוואנציגסטע  אנהייב  די 
און  די טעאריע  קעיס׳ און איר געשיכטע, און אזוי ארום ארויסהאבן 
אירע קאנסעקווענצן אויף אונזערע טעגליכע לעבנס. ניו יארק, ענדע 

ניינצנטן יאר הונדערט.

גאר  געווארן  אמעריקע  איז  קריג  ציווילע  פונעם  ארויסקומענדיג 
אלטוועלטיכע  די  שטאנדפונקט.  עקאנאמישע  אן  פון  סוקסעספול 
איבערן  ווארצלען  אירע  געשלאגן  האט  רעוואלוציע  אינדוסטריאלע 
רעלסן  באן  נייע  בויען  דאס  ווי  אינדוסטריס,  שפרידולדיגע  און  לאנד 
ארבעטס  געווענליכע  די  ארויפגעשאסן  האבן  גרובעריי,  קוילן  און 

וועידשעס צו היסטאריש גוטע ציפערן.

קיין  געטאן  לאז  א  משפחות  זיך  האבן  וועלט  גאנצע  די  איבער  פון 
אמעריקע אריינכאפן פון די שפע וואס עס האט געהערשט. א גרויסע 
טייל פון די נייע אימיגראנטן זענען געווען באווערישע-דייטשן וועלכע 
און  אין,  יארק ארבעטנדיג  ניו  פון  געגנטער  די  אין  זיך באזעצט  האבן 

שפעטער קאנטראלירענדיג, די בליענדע בעקעריי אינדוסטרי.

געקענט  זיך  בעקערס  דייטשע  די  האבן  עקאנאמיע  גוטע  די  צוליב 
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אויסקוק.  א מאדערענע  האבן אנגענומען  די בעקערייען  און  ערלויבן 
די  פון  רויעך  די  ארויסצעפירן  קוימען  באקומען  האבן  אויווענעס  די 
און האבן  געצייג  די  גערייניגט  געבעק צימערן, ארבייטער האבן מער 
נייע  די  צוליב   – שעה   10 אונטער  רוב   – שטונדן  ווייניגער  געארבעט 
געדאנק פון 'שיפטס', און די גאנצע באקן פראצעדור האט אנגענומען 

א מער עפעקטיווע גאנג.

פון  פראבלעם  א  אויסגעשטאנען  אבער  זענען  בעקערס  דיישטע  די 
די  בעקערייען:  יודישע  און  איטאליענישע  פרימיטיווע  קלענערע,  די 
בעיקעריס זענען מערסטנס געווען אין אלטע, שמוציגע בעיסמענטס 
די  און  בעלי-בתים,  די  פאר  רענט  געקאסט  קוים  האבן  וועלכע 
וועלכע  אימיגראנטן  נעבעכדיגע  געווען  מייסטענס  זענען  ארבייטער 
האבן געקענט באצאלט ווערן אפאר צענט אויף די שעה און זיי האבן 

געהאט די מעגליכקייט צו ארבעטן כמעט 18 שעה א טאג.

זיי  אז  פאקט  די  אין  פראבלעם  א  געשטעלט  האבן  בעיקעריס  די 
גרעסערע  די  אין  ארבייטער  די  פאר  וועידזשעס  די  גענידערט  האבן 
יוניאן.  זייער  פאר  געפאלן  נישט  ווייט  איז  וואס  זאך  א  בעקערייען, 
אטאקע  ווילדע  א  אין  ארויסגעלאזט  זיך  האבן  צייטונגען  יוניאן  די 
פאר  צונאמען  )א  ברעגעס"  פרעמדע  פון  הענט  "גרינע  די  אנטקעגן 
פון  פרנסות  די  אוועקנעמען  אין  באשולדיגט  זיי  און  אימיגראנטן(  די 
פולע. זייערע לעגיסלאטיווע לאביאיסטן האבן אנגעהויבן פרעשורן די 

אסעמבלי צו מאכן געזעצן אונטערצוברענגען די קליינע בעיקעריס.

נייע  איינשטעלן  געזאלט  האט  געוואלט  האבן  זיי  וואס  געזעץ  די 
סעניטאציע רעגולאציעס וואס קיינע פון די קליינע בעיקעריס וואלטן 
נישט געקענט נאכקומען סיידן זיך לאזן קאסטן די הויזן, און ווי אויך 
האבן זיי געוואלט א געזעץ וואס וואלט פארבאטן צו ארבעטן מער ווי 
10 שעה אין א בעקעריי.דאס וואלט זיי ערלעידיגט די עיקר פראבלעם: 
שוין  זיך  וואלט  שעות  אסאך  אדער  אווערטיים  ארבעטן  קענען  אן 

געלוינט פאר די אימיגראנטן צו גיין ארבעטן ביי זיי.

הענרי  פירער  יוניאן  זייער  פון  שתדלנות  און  לאביאירן  אסאך  נאך 
אדורכפירן  צו  בעקערייען  גרויסע  די  פאר  געלונגען  איז  ווייסמאן, 
אנדערע  פולע  צווישן  האט,  וועלכע  געזעץ  רעגולאציע  מאסיווע  א 
נארמאלע רעגולאציעס, פארבאטן דאס ארבעטן אין בעקערייען מער 

ווי 10 שעה.

מער האט נישט אויסגעפעלט. די דייטשע ארבייטער האבן זיך א לאז 
געטאן און אנגעהויבן פארמאסערן יעדן בעקער וועלכע האט ערלויבט 
געהאט  אבער  האבן  זיי  שעות.  ערלויבטע  די  ווי  לענגער  ארבעטן  צו 
ווען קיין איין ארבייטער האט נישט געהאלטן ביים  א שווערע פעלד 
פארקערט:  בעלי-בתים!  זייערע  איבערגעבן  געריכט  אין  ערשיינען 
זיי  האט  עס  ווארום  לאנג,  אזוי  ארבעטן  געוואלט  גאר  דאך  האבן  זיי 
געברעגט שיין פרנסה. האבן די דייטשן פראבירט א צווייט מיטל און זיי 

האבן אנגעהויבן רופן אינספעקטארס פאר אלע אנדערע פארלעצונגען 
וואס די קליינע בעקערייען האבן געהאט )זיי זענען אין פאקט טאקע 

געווען גאר שמוציג און אומזויבער(.

האבן  הויפטן  בעקעריי  קליינע  די  אז  דעם  צו  ביז  געגאנגען  איז  עס 
צו  באשלאסן  אינאיינעם  און  אסאציאציע  אייגענע  אן  געגרינדעט 
אפיעלן דעם געזעץ ביזן סופרים קאורט! די פערפעקט קעיס איז זיי 
שנעל אונטערגעקומען, ווען איינער פון די בעלי-בתים האט באקומען 
50 טעג צוליבן לאזן זיין ארבייטער  צוגעטיילט א טורמע אורטייל פון 
10 שעה. די אפיעל האט זיך געשלעפט פון איין  ארבעטן לענגער פון 

געריכט צום צווייטן און ניו יארק האט געווינען אין אלע.

דער לויער פאר די קליינע בעקערייען האט זיך אפגעזאגט פון די קעיס 
חברה  די  קאורט.  סופרים  צום  גיין  צו  נישט  בעקערס  די  געצה'ט  און 
אייפער  גאנצע  די  מיט  האבן  זיי  און  אנטשלאסן  געווען  אבער  זענען 
זיך אריינגעלייגט אינעם אפיעל צום העכסטן געריכט, האבענדיג פאר 
האט  וועלכע  ווייסמאן  הענרי  דער  ווי  צווייטער  א  נישט  לויער  זייער 
גאר געהאלפן אדורפירן דעם געזעץ )ווייסמאן האט זיך איבער די יארן 
אליינס געעפנט א בעקעריי און איז געווארן סימפאטיש צו די קליינע 

בעקערס(.

די לאקנער קעיס און אורטייל
די טענות וואס די קליינע בעקערייען האבן אריינגעגעבן זענען געווען 

ווי פאלגענד:

'איקוועל פראוטעקציע' סיעף  די  פון  די געזעץ איז א פארלעצונג  א( 
פראסעס'  'דו  פארלעצט  געזעץ  די  ב(  און  קאנסטיטוציע,  אינעם 
פשוט  איז  און  געווען  סימפל  זייער  איז  טענה  ערשטע  די  פרייהייטן. 
ווערטער  געזעצ'ס  די  פון  אויסלייג  די  דיסקרימינאציע.  פון  טענה  א 
זענען  האטעלן  אדער  רעסטוראנטן  אין  בעקערס  אז  געמאכט  האט 
נישט געפאלן אונטער די רעגולאציע. דאס איז דאך פשוט נישט קיין 
יושר: אדער דארף יעדער קענען ארבעטן מער פון 10 שעה אדער טאר 
קיינער נישט. ווייל איינער האט א בעיקערי ווערט ער עפעס ווייניגער 
ווערט? ווייסמאן האט גאר געברענגט באווייז אז די בעקערייען זענען 

מער זויבער ווי די רעסטוראנטן.

דעיס  און  אינטערעסאנטע,  די  געווען  אבער  איז  טענה  צווייטע  די 
איז געווען די טענה אז יעדער מענטש פארמאגט פרייהייט צו מאכן 
נישט  וויל נאר און די סטעיט האט  וויאזוי ער  ארבעטס קאנטראקטן 
טענה  די  מיט  פראבלעם  די  פרייהייט.  די  באקריוודען  צו  רעכט  קיין 
איז אז די קאנסטיטוציע דערמאנט נישט א ווארט איבער א רעכט פון 
דא  אפירגעקראצט?  ווייסמאן  דאס  האט  ווי  פון  קאנטראקטן!  מאכן 

קומט אריין די 'סובסטאנטיוו דו פראסעס'.
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די פערצענטע אמענדמענט לויטעט אין טייל ווי פאלגאנד: סיידן זאל 
סיי וועלכע שטאט בארויבן קיין שום מענטש פון לעבן, פרייהייט אדער 
פראפערטי אן די פארדינטע פראצעדור פון די געזעץ. דאס מיינט אז 
יענעם  מען  דארף  הויז  איינעמ'ס  קאנפיסקירן  שטאט  די  וויל  אויב 
דערנאך  נאר  און  הירינג  א  צושטעלן  קאורט,  אין  ברענגען  צוערשט 
פון  'פארדינטע פראצעדור  איז  הויז. דאס  זייין  קען מען אווערנעמען 
געזעץ'; יעדער פארדינט פאר מ'בארויבט אים פון א פונדאמענטאלע 
אייגענטום צו באקומען א שאנס זיך צו פארטיידיגן און דאס איז וואס 

די אמענדמענט באשיצט.

עס  פון:  רעדט  אמענדמענט  די  וואס  פרייהייט  מיט  איז  זעלבע  די 
די  צוימען  איינעם  וויל  שטאט  א  ווען  אז  אזויפיל  אויף  באשיצט 
רעכט  א  יענער  האט  טורמע,  אין  אריינווארפן  אים  צ.ב.  פרייהייט, 
א  איז  עס  פארטיידיגן.  צו  זיך  געזעץ  אונטערן  פראצעדורן  אלע  צו 

פראצעדור אמענדמענט.

קאורט  סופרים  געוויסע  פאכענדיג  געקומען,  ווייסמאן  אבער  איז 
אמענדמענט  די  אז  געטענהט  און  שפראך,  ענליכע  מיט  קעיסעס 
פארשפרעכט נישט בלויז פראצעדור, נאר ענדערש אז עס זענען דא 
געוויסע פרייהייטן וואס זענען אזוי איינס מיטן מענטש אז די סטעיט 

קען עס נישט רעגולירן נאר אונטער די שווערסטע אומשטענדן.

באשליסן  צו  פרייהייט  פונדאמענטאלע  א  האט  מענטש  א  אז  דאס 
וויפיל שעה צו קאנטראקטן צו ארבעטן איז דאך פשוט, האט ווייסמאן 
געטענט, און דאס מיינט אז עס איז דעריבער גאר שטארק באשיצט 
פון רעגירונג רעגולאציע און עס ליגט אויף די רעגירונג אויפצעווייזן אז 
די וויכטיגקייט פונעם געזעץ איז אזוי שטארק אז עס פעלט אויס צו 

רעגולירן אפי׳ די רעכט.

ניו יארק האט נישט געחלומט אז די קאורט וועט אננעמען אזא מאדנע 
טענה - נאך אלעמען רעדט די קאנסטיטוציע נאר פון פראצעדורישע 
און נישט 'סובסטאנטיווע' רעכטן - און האט זיך דעריבער בעיקר נאר 
באצויגן צו די ערשטע טענה, און דאס איז געווען איר חורבן: די קאורט 
טעאריע  ווייסמאן'ס  אנגענומען  אורטייל  היסטארישע  א  אין  האט 
אינעם אמענדמענט און געאורטיילט אז די סטעיט האט נישט גענוג 

גוט אויפגעוויזן אז די געזעץ האט עפעס א גאר ערנסטע סיבה.

די קאורט  ווי  רייע קעיסעס  די ערשטע אין א  געווען  די אורטייל איז 
האט אראפגעקנאקט רעגירונג'ס רעגולאציעס אונטער די דאקטארין 
פאר די קומענדע צוואנציג יאר ביזן אנקום פון רוזעוועלט'ס ריזיגע ניו 

דיעל רעגולאציעס.

קורצע  די  פאר  באקאנט  מער  אבער  אורטייל  די  איז  צוטאגס  היינט 
אז  געשריבן  האט  ער  האולמס.  ריכטער  פון  דיסענט  שארפע  אבער 
באגרעניצן  צו  אמענדמענט  די  פון  ׳פרייהייט׳  ווארט  די  אויסטייטשן 
די רעגירונג׳ס רעכט צו מאכן געזעצן וואס שכל'דיגע מענטשן וואלטן 

געקענט מסכים זיין צו פארדרייט די מיינונג פון די ווארט.

נישט  "שטעלט  געשריבן,  ער  האט  אמענדמענט,"  פערצענטע  "די 
 .  . סטאטיקס'.  'סאושיל  ספענסער'ס  ראבערט  געזעץ  אין  אריין 
געוויסע  א  אריינצושטעלן  געצילט  נישט  איז  קאנסטיטוציע  א 
עקאנאמישע טעאריע. . .״ ער האט מיט דעם געפליקט די מאיאריטעט 
אז זיי מיינען אז זיי דארפן זיך אננעמען פאר די עקאנאמישע טעאריע 

פון פרייע מארקעטס.

רעכט  ריכטערס  א  אין  נכלל  נישט  איז  עס  אז  געווען  איז  שפיץ  זיין 
עס  און  שמעקט  )איר(  אים  וויאזוי  פרייהייטן  נייע  אויפצומאכן 
אריינטייטשן אין די קאנסטיטוציע, דאס וואלט געטוישט די געריכט 
צו א לעגיסלאטור וואס קען אדורפירן געזעצן לויט די פאלעסיס וואס 
עס געפעלט און "א געריכט איז נישט באזארגט איבער די קלוגשאפט 

אדער פרינציפטן פון געזעצן..."

און כאטש וואס אין די 60/1950 יארן האט די געריכט אפגעטרויטן פון 
די טעאריע שרייבענדיג אין 1962 אז "אונז זעמיר ]שוין[ צוריקגעקומען 
טוען  געריכטן  אז  פראפאזיציע  קאנסטיטוציאנאלע  ארגינעלע  די  צו 
איבער  גלויבונגען  עקאנאמישע  און  סאציאלע  זייערע  שטעלן  נישט 
צו  ווערן ערוויילט  וועלכע  די לעגיסלאטיווע הייזער,  פון  די באשלוסן 
אדורכפירן געזעצן," איז עס אבער יא צוריקגעקומען אין די זיבעציגער 
יארן איבער די נושא פון סאציאלע רעכטן און, אין א צירקע דרייסיג 
יאר, האט די געריכט אפגעפאסעלט אדער ארויסגענומען די יסוד פון 

כמעט סיי וועלכע מאראלישע רעגולאציע.

פארשטארבענער  דער  האט  דיסענטס  לעצטע  זיינע  פון  איינע  אין 
סופרים קאורט ריכטער ענטאנין סקאליעה גאר בייסיג ארויסגעברענגט 
אן  דורך  קאנסטיטוציע  די  פארדרייען  פון  געפירעכץ  די  פוינט:  די 
אומערוויילטע קאמיטע פון ניין ]פערזאנען[, אלץ באגלייט מיט ברייטע 
וויכטיגסטע  מערסט  די  פון  פאלק  די  בארויבט  פרייהייט,  פאר  לויב 
פרייהייט וועלכע עס האט גענומען פאר זיך אין די דעקלעראציע פון 
די   :1776 פון  רעוואלוציע  די  אין  געווינען  און  זעלבסשטענדיגקייט 

פרייהייט זיך צו רעגירן אליין.
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זיך  געפינט  אינטערנעט,  טריפה'נע  רוישיגע  די  אין  ווינקעלע  א  אין 
ווי  אויס  נישט  עס  זעהט  אינדרויסן  פון  געביידעלע.  קליינטשיק  א 
ווייס איך וואס, אבער ווען מען שפאצירט אריין דארט  עפעס א ווער 

אנטפלעקט זיך אן הערליך בילד!

אנדערע  ווי  אדער  פארומס,  וועלט  אידישע  די  פון  יעצט  רעדן  מיר 
היימישע  נאמען  מיטן  באקאנט  אויך  'אייוועלט'!  רופן  צו  עס  גלייכן 

קרעטשמע.

די נאמען קרעטשמע פאסט זיך גאר גוט אריין, צוליב וואס דאס ארט 
מיטן  סיי  קרעטשמעס,  אמאליגע  די  אין  שטארק  גאר  גאר  ענדלט 
אויסשטעל און סיי מיט די שמועסערייען און פארברענגערייען דארטן.

הוסדה  מיום  קרעטשמע  פונעם  היסטאריע  גאנצע  די  באשרייבן  צו 
איבער  זיכער  וועט  עס  אזויווי  און  זיך,  פאר  ארטיקל  א  פארלאנגט 
נאר באשרייבן  מען  וועט  קערעקטערס   10,000 ערלויבטע  די  שטייגן 
וויאזוי עס קוקט אויס לעת עתה שטייענדיג חודש  דעם קרעטשמע 

כסליו תשע"ז.

פון אינדרויסן קוקט דאס אויס ווי א פשוט'ע וועב זייטל נישט מער ווי 
אלע אנדערע, אבער ווען מען קומט אריין און מען דערזעהט זיך מיט 
א געשמאקע קרעמל, אלעס היימישע אידן וואס רעדן א געמיינזאמע 

שפראך, און מען הערט נישט דא קיין שום דבר אסור, דאן פארשטייט 
מען פארוואס עס טראגט אזא גוטע נאמען ביים ציבור!

די קרעטשמע איז אויסגעשטעלט שוה לכל נפש. עס איז א הערליך 
געביידע, שיין אויפגעקליענט פון שמוץ, די ערד גלאנצט, די טירן זענען 
געווענליך נישט פארזשאוועט און עס עפענט זיך גרינג, נאר אין א טאג 
וואס עס קומט פאר עפעס ספעציעל און עס זענען דא א איבער פלוס 
פון מענטשן קען עס אמאל ווערן אביסל פארזשאוועט, די שטיבלעך 
זענען אייביג שיין אויפגערוימט, און עס קומט קעגן א פרישע גראך 

ווען מ'שפאצירט אריין.

מען קומט אריין אינעם פארזאל דאס איז א שיינע גרויסע לאבי מיט 
הערליכע טשענדעלערן וואס באלייכטן דאס ארט, און פון דארטן זעט 
גיין אין קרעטשמע. פונקט קעגן איבער די  צו  מען אסאך טירן אריין 
אריין גאנג זיצט דער קרעטשמער ביים דעסק, און איז גרייט ארויס צו 
העלפן יעדן איינעם מיט זייערע אישוס און פראבלעמען. גלייך דערנעבן 
פון ביידע זייטן זענען דא די אפיסעס, דארטן זיצען די געטרייע מנהלים 
 – קוליסן  די  פון אונטער   – וואס מעגליך  און טוען אלס  און אחראים, 

ארויס צו העלפן פארן ברייטן ציבור מיט וואס נאר מעגליך.

אויף די רעכטע זייט )מיר וועלן באלד צוריק קומען צו די לינקע זייט( 
זענען דא לאנגע האל וועיס וואס איטליכע פון זיי ענדיגט זיך מיט א 



וואספארא  וואס מעלדט  גרויסע טאוול  א  טיר הענגט  אויפן  און  טיר, 
סארט קרעמל זיצט יעצט אינווייניג. די טיר איז אלס אפן, אבער כדי 
צו קענען נעמען א בענקל און זיך אראפ זעצן ביים טישל פארברענגען 
און הנאה האבן, מוז מען האבן די ספעציעלע מעמבער קארטל וואס 
מען קען דאס זייער גרינג באקומען ביים אפיס אין די לאבי, מען דארף 
וואס  אינפארמאציע  ביסל  די  מיט  אפליקאציע  אן  שיקן  אריין  בלויז 
די  פאסט  אויף  אן  קומט  צייט  קורצע  א  ביז  און  אויס,  זיך  פעלט  עס 

מעמבער קארטל.

די וואס קענען זיך גוט אויס אינעם קרעטשמע ווייסן אז דאס איז מלא 
וגדוש. רובא דרובא אידן זענען אנגעקומען צום קרעטשמע דורך גוגל 
סוירטש. יעדע איינציגע אידישע זאך )און אפילו זאכן וואס האבן נישט 
ממש מיט אידישקייט, נאר עס איז נישט קיין דבר אסור( האט שוין א 
טישל אויפן וועלטל, צו דאס איז א נייעס, אדער א ניגון, א ספר אדער 
ביכל, אלטע היסטאריע, היסטארישע בילדער, כמעט יעדע צדיק וואס 
איז נאר געווען איז שוין געווארן אויסגעשמועסט. די קרעטשמע איז 
ענינים  די  לויט  אפטיילונגען  עטליכע  אין  צוטיילט  הציבור  לבקשת 
וואס מען שמועסט דארט, דאס האט מען געמאכט צוליב דעם אז די 
שמועסן זאלן נישט ווערן פארקירעוועט פונעם ענין, צום ערשט גלייך 
ביים אריין קומען באגעגענט מען זיך מיט א הארציגע ברוכים הבאים 
טעוועלע, דארט איז די מקום פאר די נייע מעמבערס סיי אפצונעמען 
זייער ווארימע שלום עליכם, און סיי פאר אלע פראגן וואס מען האט 
איבער די הלוך ילך אינעם קרעטשמע. די קומענדיגע אין די רייע איז די 
נייעס אפטיילונג, וואס דאס איז די גרעסטע אפטיילונג, און פארמאגט 

די מערסטע באזוכער און טישלעך.

דא  איז  אלס  און  טענער,  הויכע  זיין  מאל  צו  מאל  פון  קענען  דארטן 
קרעטשמע  פונעם  זשורנאל  א  זיך  געפונט  דערנעבן  דארטן.  חדשות 
וואס דארטן קען מען געפונען זיסע ארטיקלען על דא ועל הא איבער 
געפונט  ווייטער  ענינים. שפאצירענדיג  און תוכנ'דיגע  אינטרעסאנטע 
מען  און  צוזאם  אידן  זיך  קומען  דארטן  קרעטשמע,  ריכטיגע  די  מען 
שמועסט זיך אביסל אדורך. צו א גוטע געדאנק, אדער א גלייך ווערטל, 
אמאל א טיפע יסודות'דיגע בחינה אין תורה חסידות און אידישקייט, 
אויסשמועסן  מען  קען  דארט  זרה.  דעבודה  לצינותא  אמאל  און 

אלוועלטליכע זאכן אויף א נאטורליכע אופן.

אויסגעמוטשטע  פאר  אפטיילונג  באזונדערע  א  האט  קרעטשמע  די 
זיי  זוכן  )אדער  המזון  ועל  המחיה  על  טאג  גאנצן  א  זיצן  וואס  אידן 
אזאנס, אדער פלאנען זיי בכלל נישט צו טרעפן(, וואס ווען זיי קומען 
ארויף זוכן זיי א מקום ווי מען טענה'ט זיך נישט אויף קיין הויכע טענער, 
אויך נישט קיין טיפע שמועסן, נאר א פשוט'ע פארברענגען אויפן דרך 

פון אונזערע זיידעס אין די אלטע היים וואס פלעגן זיצן אין קרעטשמע 
בדיבוק חבירים און שמועסן, אזוי זיצט מען דארטן און מען קוואקעט, 

און מען פרובירט צו משמח זיין אידישע קינדער.

נישט  און  אידישע  אויף  פארהאן  זענען  אפטיילונגען  עקסטערע 
טרעפן  אלס  קען  מען  ווי  דקדוק,  אויף  און  היסטאריע,  אידישע 

אינטערסאנטע ידיעות און ענינים.

היכל הנגינה איז א ספעציעלע היכל מיטן מטרה אויסצושמועסן אלעס 
ניגונים, אלטע  נייע  נייע סידיס, און  ווי  נגינה.  וואס האט צוטון בעניני 

ניגונים, מחברי ניגונים, און נאך אסאך.

אין די 'היימישע אויסגאבעס' קען מען טרעפן די פראנט קאווער פון 
ווי אויך קען מען דארט  רוב היימישע צייטונגען און אויסגאבעס, און 
אלס אויסשמועסן איבער וואס מען האט געליינט, און אויך איבער נייע 

אויסגאבעס.

א ספעציעלע ארט פארנעמט דאס ביהמ"ד שע"י ק"ק אייוועלט. ווען 
א איד האט א שווערע גמרא גייט ער אריין אין ביהמ"ד, דארטן ווארטן 
אים אייביג אפ די פראפעסיאנאלע שואל ומשיבים וואס ענטפערן אויף 
יעדע שווערע זאך. ספעציעלע מקומות זענען דא פאר די פילצאליגע 
חבורות פון די קהלות כן ירבו, כדי אז די לומדי החבורה זאלן האבן ווי 

זיך אויסצושמועסן אביסל איבער די היינטיגע בלאט.

חוץ פון דעם איז אין ביהמ"ד דא עטליכע אינטערסאנטע אפטיילונגען. 
תורה  לומדי  די  וואס  מיט  נאך,  און  תמצא  היכי  התורה  ידיעות  ווי 
דערקוויקן זיך. און די על הצדיקים אפטיילונג ווי עס ווערט דערמאנט 
גאר  טרעפן  דארטן  מען  קען  אויך  ווי  און  טאג,  יעדן  פון  יארצייטן  די 
אויך  ווי  און  נבג"מ,  עליון  קדושי  די  אויף  תולדות  אינטערסאנטע 
ספרים  איבער  אפטיילונג  עקסטערן  אן  סיפורים.  אינטרעסאנטע 
און  ידיעות  מיט  פול  ביהמ"ד  אין  זיך  געפונט  ספרים  מחברי  און 

אינטערסאנטע שטריכן.

דער מי כעמך ישראל ווערט ארויסגעשריגן ביים זיך באגעגענען מיט 
די איש את רעהו יעזורו, מען זעהט דארט ווי אידן קומען אלס צו הילף 
איינער פארן צווייטן, אסאך מאל מיט מסירת נפש. מען איז זיך שואל 
עצה איבער אלע ענינים וואס אידן האבן פראגעס און פראבלעמען, סיי 
איבער געזונטהייט, און אויך איבער ביזנעס און קאמפיוטער, און נאך. 
עס איז ממש א קידוש השם צו זעהן ווי אידן העלפן זיך ארויס איינער 
דעם צווייטן מיט אזא געטריישאפט, אלעס מיט א שמייכל, און אייביג 

מיט א גוט ווארט אין די זייט.
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ביי די קרעמלעך קען מען אלס זעהן ווי די ארענדארן און קרעטשמערס 
דרייען זיך ארום און פילן צוריק אן די באטלעך מיט שנאפס און קנאק 
הערט  געווענליך  קאפאטשינאו.  מיט  קאנטשאוס  די  און  יאנקל, 
אז  זאגן  היסטאריקער  די  ווארט,  איינציג  איין  קיין  נישט  זיי  פון  מען 
אזא  אויף  געווען  נישט  נאך  איז  קרעטשמע  די  ווען  צייטן  אמאליגע 
גרויסע פארמאט פלעגן זיי זיצן עמטליך ביי די טישן און פארברענגען 
over נאר פון מאל  צוזאמען מיטן ציבור, אבער די צייטן זענען שוין 
צו מאל ווען זיי זעהן אז די מצב איז אנגעצויגן ביי איינע פון די טישן 
קענען זיי געבן א קלאפ אויפן טיש און מאכן אביסל סדר דארט, און 
אויב איז ריכטיגע צרות קענען זיי ארויס פירן א גאנצע טישל פונעם 

קרעטשמע...

איז  מנהלים  די  פאר  שטארק  גאר  באדערן  וואס  זאכן  די  פון  איינע 
און  סיריע  פון  למשל  מ'רעדט  וואו  טישל  א  צו  אן  קומט  איינער  ווען 
ער רופט זיך אן איבער א עקסידענט וואס האט נארוואס פאסירט אין 
קאנעטיקוט. אין אזא פאל וועלן די מנהלים געווענליך נישט לאזן רעדן 
דערפון ביי די סיריע טישל, נאר מען וועט דארפן גיין צום ספעציעלן 
טישל וואס איז געמאכט דערפאר, עס מאכט זיך אסאך מאל אז עס 
וועלן  ענין,  קיין טישל פאר דעם ספעציפישן  נישט פארהאן  נאך  איז 
זיי אלס לאזן אריין שלעפן א נייע טישל, אבער אויב וועט זיך איינער 
צעווילדעווען און זיך נעמען שלעפן נייע טישן ווען עס געפונט זיך שוין 

טישן אויף דעם נושא וועלן זיי עס ארויס פירן!

א  האבן  זאל  מקום  דאס  אז  שטרענג  זייער  אויך  זענען  מנהלים  די 
דברים  קיין  דא  רעדן  נישט  זאל  מען  אז  סיי  פנים,  היימישע  ערליכע 
אסורים )טאמער וועלן זיי הערן איינעם רעדן איינע פון די דריי עבירות 
שפיכת  כפירה!  אדער  ציונות,  כוזבות,  דעות  זרה:  עבודה   - חמורות 
פון  איינער  סאיז  צו  צווייטן,  א  פארשעמען  אדער  טשעפענען  דמים: 
זיין  מגלה  גילוי:  מענטש!  פריוואטע  וועלכע  סיי  אדער  מעמבערס  די 
זאל  דאס  אז  שריט  שטרענגע  נעמען  ומיד  תיכף  זיי  וועלן   – ניק!  א 
)טאמער  זיין פאסיג  זאלן  די שמועסן  אז  אויך  און  נישט פארקומען( 
א שמועס פאנגט זיך אן צו גרעניצן מיט דברים בטילים המביאים לידי 
נאריש,  אדער  קינדעריש  צו  איז  וואס  זאכן  אדער  שימום,  ידי(  )על 
וועלן זיי אויך נעמען די זאך אין האנט אריין( אזוי אז עס איז ממש א 

געשמאק אריין צו קומען.

אויף די לינקע זייט פונעם לאבי איז אויסגעשפרייט אויף די גאנצע לענג 
אזעלכע טירן אריין צו גיין אין קליינטשיגע שטיבלעך. די שטיבעלעך 
זענען ספעציעל געמאכט געווארן פאר די וואס ווילן רעדן פריוואט מיט 
א חבר אן דעם וואס א צווייטער זאל הערן )אנדערע רופן דאס פישי, 
אזוי  תושבים(.  אלע  פאר  סאשי  דארטן  סערווירט  מען  וואס  שם  על 

איז דא דארטן אומצאליגע בודקעלעך, יעדע מאל וואס מען וויל כאפן 
א פריוואטע שמועס מיט איינעם רופט מען אים צו פישלען און מען 
ליידיגע שטיבעלע, אינעווייניג איז דא א קליינע טישל  זוכט אפיר א 
מיט צוויי באקוועמע בענקלעך, עיר קאנדישאן און סטיעם, און אויך 

עפעס טועם צו זיין.

קולות  הערן  מען  קען  וועלט  די  אויף  נייעס  גרויסע  זיך  טוט  עס  ווען 
ארויס קומען פון די שטיבעלעך, ווי צוויי אידן טענה'ן זיך על הוידל ועל 
גיין אהין און מאכן  די מנהלים מוזן אריין  וועלן  בוידל, און אפט מאל 
סדר, און כבר היה אז זיי האבן געמוזט איינעם ארויס זרקענען ווייל ער 

האט צופיל איבער געדרייט.

מען  קען  אפטיילונגען  אלע  נאך  לאבי,  די  פון  זייט  רעכטע  די  אויף 
קרעטשמע,  פונעם  סטאטיסטיקס  די  איבער  אינפארמאציע  טרעפן 

און אויך די מעמבער ליסטע.

דערנאך איז דא דארט א טיר מיט שטיגן אראפ צו די בעיסמענט פון 
מיט  אנגעווארפן  אביסל  אויס  קוקט  בעיסמענט  די  קרעטשמע.  די 
אלטע שמועסן און אומאקטועלע נייעס, אבער יעדע זאך האט זיך זיין 
ארט ווי ער באלאנגט, פון מאל צו מאל גייען אריין דארטן מעמבערס 
מעניני  ארויף  צוריק  קומען  וואס  זאכן  אלטע  צוזאם  זיך  קראצן  און 
דיומא, אדער פאר א יום טוב זאכן וואס האב צוטון מיטן יום טוב, כדי 
קען  דארטן  דערפון.  האבן  הנאה  אויך  זאלן  מעמבערס  אנדערע  אז 
פון  טעג  די  פון  נאך  פארברענגערייען  היסטארישע  גאר  טרעפן  מען 
פאבליק  אין  זיצן  נאך  פלעגן  מנהלים  די  ווען  הקרעטשמע  התיסדות 
און שמועסן ברבים איבער גאר אינטרעסאנטע און וויכטיגע טאפיקס, 
אויף  וועט דאס ארויף ברענגען א שמייכל  ליינען  נאכן  געווענליך  און 

די ליפן.

מען קען נאך באשרייבן גאר גאר אסאך איבער אט דאס קרעטשמע, 
אבער דאס איז גאר א לאנגע אריכות און מיר האבן דאס אנגעכאפט 

ממש נאר אויפן שפיץ גאפל.

חשובע  די  פאר  באדאנקען  צו  זיך  צייט  די  אוודאי  איז  יעצט  און 
קרעטשמע,  אינעם  דא  אריין  לייגן  זיי  וואס  ארבעט  די  פאר  מנהלים 
זייער אנוועזענהייט,  יעדער  נישט שפירט  זיי  זעהט  וואס אפילו מען 
און מען דערקענט זייער שווערע ארבעט, זעהנדיג אזא הייליגע מקום 
אפגעהיטן און אפגעזונדערט פון די גויאישע וועלט, וואונטשן מיר זיי 
ארבעט  שווערע  די  פאר  באצאלן  זיי  זאל  השי"ת  און  ידיכם,  תחזקו 

למען קדושת המקום וקדושת בית ישראל!
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וואו איז מסכת 
חנוכה?

פארוואס ווערט נישט דערמאנט
דער יו"ט חנוכה אין משניות?

די קשיא איז א שטארקע קשיא און א בארימטע. עס איז שוין אסאך 
מיר  אבער  דערויף,  געווארן  געזאגט  פשעטלעך  און  דרשות  שיינע 
וועלן פרובירן אי"ה צו פארשטיין די פשוט פשט, מיט א היסטארישן 

פרעספעקטיוו.

משניות?  גאנץ  אין  חנוכה  נס  דער  דערמאנט  נישט  ווערט  פארוואס 
איינצלנע מאל דערמאנט  ווערט  חנוכה  יו"ט  דער  אויפריכטיג,  זיין  צו 
בדרך אגב,)תענית סוף פרק ב, ראש השנה פ"א מ"ג, מגילה פ"ג מ"ה 
ומ"ז, מועד קטן פ"ג מ"ט, ביכורים פ"א מ"ו, בבא קמא פ"ו מ"ו(, אבער 
אדער  חנוכה"  "מסכת  קיין  משנה  די  אין  פאראן  נישט  איז  פארוואס 

משניות וואס לייגן פאר די הלכות פון יום טוב חנוכה?

יאר איז פאראן א מסכת. מסכת ראש השנה,  יום טוב אין  יעדן  אויף 
יומא פאר יום כיפור, סוכות, פסחים, מגילה פאר פורים, ביכורים פאר 
חנוכה?  טוב  יום  דער  געווארן  פארשוואונדן  איז  וואו  און  שבועות, 
פארוואס ווערט נישט דערמאנט די הלכות פון הדלקת נר חנוכה, הלל, 

א.א.וו.?

די קשיא ווערט נאך שטערקער, ווען מען קוקט אריין אין די געציילטע 
און  החשמונאים"  "ספר  דער  צייטן,  יענע  פון  ווערק  געשריבענע 
"יוסיפין" און אויך פון דארטן שרייט ארויס די שטילשווייגעניש פונעם 
עצם  דעם  דערמאנט  יא  ווערט  דארטן  וואס  טראצדעם  חנוכה",  "נס 

"יום טוב חנוכה".

צום ערשט איז געוויס דער "ספר החשמונאים", אדער ווי אנדערע רופן 
עס "ספר המכבים", וואו עס ווערט ברייט באשריבן די גאנצע מעשה 
פון חנוכה, די גזירות פון די יונים, די שווערע מלחמות און קאמפן, די 
העלדישע נצחונות פון די חשמונאים, אבער ווען עס קומט צו די סאמע 
שפיץ פון די געשיכטע, "די נס מיט די מנורה", פון דעם ווייסט ער נישט 

צו דערציילן.

דער קומענדיגער אויף די ליסטע איז יוסיפין. יוסף בן מתתיהו וועלכער 
האט געלעבט ארום 200 יאר נאך די געשיכטע ביים חורבן הבית, ווייסט 
יוסיפין שרייבט  שוין אביסל מער, אבער עס פעלט נאך אלץ א חלק. 
די גאצע מעשה וויאזוי די חשמונאים האבן באזיגט די יונים, און דאן 
צוריק מחדש געווען די עבודה אין ביהמ"ק, און זינט דאן פראוועט מען 
א יום טוב וואס מען רופט "חג האורים", דער יום טוב פון ליכט\פייער, 
אבער ער שפעקולירט דעם טעם פארוואס דער יום טוב האט באקומען 

דעם נאמען.
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פלא והפלא! יוסיפוס ווייסט אז מען פראוועט אכט טעג חנוכה, און אז 
מען רופט עס די יום טוב פון פייער, אבער פון די נס פון די קריגעלע אויל 
וואס איז געווען גענוג צו ברענען בלויז איין טאג און האט געברענגט 8 
טעג, פון די ווייסט ער נישט, און ניטאמאל ווייסט ער פון א מצוה פון 
"הדלקת נרות חנוכה", און ער שפעקולירט פארוואס מען רופט עס "די 

יום טוב פון פייער".

די ערשטע מקור וואו עס ווערט קלאר דערמאנט די מעשה פון חנוכה 
געשריבן  איז  וואס  תענית",  "מגילת  אין  איז  עס,  קענען  מיר  וואו 
אין מס'  רבנן"  "תנו  די באקאנטע  וואס  בית שני,  פונעם  סוף  געווארן 

שבת ברענגט עס:

יד בית  יונים להיכל טמאו כל השמנים שבהיכל, וכשגברה  "כשנכנסו 
חשמונאי ונצחום, בדקו ולא מצאו אלא פך אחד שהיה מונח בחותמו 
של כהן גדול שלא נטמא, ולא היה בו להדליק אלא יום אחד, ונעשה 
ימים  ימים. לשנה אחרת קבעום שמונה  והדליקו ממנו שמונה  נס  בו 

טובים."

נישט  די קשיא שרייט עד לב השמים: פארוואס טרעפט מען  אלזא, 
קלאר די נס חנוכה אין אונזערע סאמע ערשטע געשריבענע ווערק פון 

יענע צייטן?

אידישע  די  פון  'חוקרים'  א.ג.  פילע  האבן  פראגעס  אלע  די  צוליב 
די  אונטערמינעווען  צו   – שטייגער  זייער  ווי   – פרובירט  היסטאריע, 
זייער  לויט  הבל,  של  בנינים  פארשידענע  אויפבויען  און  חנוכה,  נס 

געשמאק.

די  אין  דערגרינטעווען  אביסל  זיך  מאמר  דעם  אין  בעז"ה  וועלן  מיר 
אליינס  זיך  פון  קשיות  די  וועלן  צייט,  יענע  פון  היסטאריע  אמת'ע 

אוועקפאלן בעז"ה, און אלעס וועט אויסגעקלארט ווערן בס"ד.

ווער האט מסדר געווען די משניות
און אין וועלכע תקופה?

כדי צו באקומען אן ענטפער אויף אונזער פראגע, לאמיר אויפברענגען 
אין  און  משניות  די  געווען  מסדר  האט  "ווער  פראגע  היסטארישע  א 

וועלכע תקופה?"

בכלל  דא  איז  וואס  קורצן,  אין  פארשטיין  מיר  דארפן  ערשט  צום 
"משנה", וואס איז איר אינהאלט און ציל.

תורה שבעל פה
הק'  תורה  זיין  געגעבן  עולמים  כל  בורא  דער  האט  ב"א תמ"ח  בשנת 
פאר כלל ישראל ביים הר סיני. משה רבינו איז דערנאך ארויף אויפ'ן 
האט  השי"ת  ווען  נעכט,  און  טעג  פערציג  הימל  אין  געווען  און  בארג 

אים איבערגעגעבן די תורה, אייגנטליך צוויי תורות: 1( תורה שבכתב, 
און 2( תורה שבעל פה.

פון  תורה,  חומשי  חמשה  ספרים,   5 די  ענטהאלט  שבכתב  תורה  די 
"בראשית ברא" ביז "לעיני כל ישראל", און די תורה שבעל פה אז א 
מויל  פון  אריבער  גייט  וואס  שבכתב  תורה  אויפ'ן  "פירוש"  מונדליכע 
צו אויער, פון איין דור צום צווייטן, פון טאטע צו זון און פון רבי'ן צום 

תלמיד.

לאמיר ברענגען איין ביישפיל וואס דער רמב"ם גיבט )הקדמה לפירוש 
המשניות(. אין די תורה שבכתב האט משה געשריבן מפי הגבורה א 
וואס איז די פשט פון  מצוה פון "בסוכות תשבו שבעת ימים", אבער 
וואס זענען די תנאי המצוה און די הלכות? דאס האט דער  די מצוה, 
דאס  זאל  ער  אז  משה  פאר  פה  בעל  איבערגעגעבן  אויבערשטער 
און  זכרים  אויף  נאר  איז  חוב  דער  אז  וו.צ.ב.ש.  אידן,  די  מיט  לערנען 
נישט נקיבות; אז די סכך דארף זיין פון א זאך פון גידולי קרקע און איז 
ז' טפחים; און אז  ז' על  נישט מקבל טומאה; אז די שיעור סוכה איז 
למטה מעשרה פסולה; און אז מען איז מחויב צו עסן און שלאפן אין די 

סוכה זיבן די גאנצע זיבן טעג, א.א.וו.

זאל  תורה  דער  אויף  פירוש  די  אז  געוואלט  דוקא  האט  השי"ת 
פארבלייבן בעל פה, און עס איז געווען א קלארע פארבאט אפצושרייבן 
אפיציעל די אלע הלכות. "דברים שבכתב אי אתה רשאי לאומרן בעל 
פה, ודברים שבע"פ אי אתה רשאי לאומרם בכתב", און אויף דעם סדר 

איז עס פארבליבן פאר לכה"פ 1,500 יאר און מסתמא נאך פיל מער.

אין א געוויסע פונקט אין היסטאריע איז א חלק פון די תורה שבעל פה 
אריינגעשטעלט געווארן אין אן אפיציעלן "נוסח", און איז איינגעטיילט 

אין "סדרים", "מסכתות", "פרקים" און "משנה'ס".

סידור המשנה
אין  תקופה  וועלכע  אין  פראגע:  אונזער  צו  צוריק  מיר  קומען  אצינד 
פון  פראיעקט  גראנדיעזן  דעם  געווארן  דורכגעפירט  איז  היסטאריע 

"סידר המשנה"? און דורך וועם?

עס איז וויכטיג צו באטאנען: מיר רעדן "נישט" יעצט פון "אראפשרייבן" 
די תורה שבע"פ, וואס דאס איז געווען אין א פיל שפעטערדיגן תקופה, 
מיר רעדן פון מסדר זיין די תורה שבעל פה אין א גענויעם "נוסח" און 

"סדר".

אויב זענט איר נאר אביסל באקאנט אין גמרא אדער אין היסטאריע, 
וועט איר אודאי אויסשרייען אויפ'ן פלאץ, וואס הייסט ווער? רבי! רבי 

יהודה הנשיא, וואס ווערט אויך גערופן רבינו הקדוש.
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עס איז אמת אז רבינו הקדוש האט מסדר געווען דעם ענדגילטיגן נוסח 
המשנה וואס מיר האבן היינט, ווי די גמ' זאגט מער ווי איינמאל "מכדי, 
מאן סתמי למתניתין? רבי!" אבער עס איז גאנץ קלאר אז אויך בעפאר 
די צייטן פון רבי איז שוין געווען עפעס א סדר פון משנה'ס און סדרים. 
רבינו הקדוש האט בלויז אויסגעשטעלט דעם ענדגילטיגן ווערסיע און 
עס "סותם" אדער "חותם" געווען אז פון היינט און ווייטער קען מען עס 

מער נישט טוישן און זיך נישט קריגן אויף איר.

בלויז  דערויף,  ראיות  פילצאליגע  די  ברענגען  נישט  געוויס  וועלן  מיר 
איינצעלנע דוגמאות.

א( אין די ערשטע משנה אין פסחים פרעגט די משנה א קשיא "ובמה 
אז  געזאגט"  זיי  "האבן  וואס  ביי  און  שבמרתף?",  שורות  שתי  אמרו 
משנה  די  און  מרתף?  אין  שורות  צוויי  זיין  חמץ  בודק  יא  דארף  מען 
ענטפערט אז "זיי האבן גערעדט" פון א מקום שמכניסין בו חמץ. און 
די משנה פירט אויס מיט א מחלוקה צווישן בית שמאי און בית הלל 
איבער פשט אין די ווערטער "שתי שורות שבמרתף", וויאזוי רעכנט 
מען די צוויי שורות. איז ערשטנס זעהט מען קלאר אז זיי באציען זיך 
שוין אויף א פריערדיגן נוסח, און זיי פרעגן קשיות אויף יענעם נוסח, 
און צווייטנס זעהט מען דא א מחלוקה צווישן די "תנאים" בית שמאי 
און בית הלל איבער פשט אין א משנה! ממש ווי א מחלוקת אמוראים 

איבער א משנה.

ב( די לעצטע משנה פון מסכת כלים ענדיגט זיך "אמר רבי יוסי, אשריך 
וועלכער  יוסי,  ויצאת בטהרה". דער תנא רבי  כלים שנכנסת בטומאה 
איז געווען א דור בעפאר רבי, און רבינו הקדוש איז געווען זיין תלמיד, 
זאגט אשריך כלים, וואויל איז דיר "מסכת כלים" אז דו הייבסט זיך אן 
מיט טומאה )אבות הטומאה משנה א'( און דו ענדיגסט זיך מיט טהרה 

– די לעצטע ווארט פון די מס' איז טהורה.

וואס מיר  פון דעם שיינט זיך קלאר אויס אז די גענויע נוסח המשנה 
האבן, איז שוין געווען פיל פריער פון רבי יוסי, און רבי יוסי רימט אויס 

די מסכת אז די ערשטע ווארט איז טמא און די לעצטע ווארט טהורה.

די ביידע פלעצער צייכנט צו רבי עקיבא אייגר )אקעי, עס הייבט  ביי 
געווען  שוין  איז  עס  אז  פלפול...(  עכטע  א  ווי  אויסצוקוקן  אן  שוין 
זיך,  באציען  זיי  וואס  אויף  קדומה"  "משנה  א  הקדוש  רבינו  בעפאר 
פילע  און  הכריתות  ספר  גאון,  סעדיה  רב  פון  קלאר  שטייט  אזוי  און 
ראשונים, אז עס איז שוין געווען עפעס א נוסח בעפאר רבינו הקדוש, 

די שאלה איז נאר ווען און וואס.

שיטת "הדורות הראשונים"
געברענגט  ווערט  וואס  מהלכים  און  שיטות  אסאך  פאראן  זענען  עס 
להבדיל,  חוקרים  היינטיגע  צו  אראפ  ביז  גאונים  די  פון  אנגעהויבן 
וועלכע זוכן צו אידענטיפיצירן ווען פונקטליך מען האט אנגעהויבן צו 

מסדר זיין די משניות.

רב סעדיה גאון, דער מאירי און פון נאך ראשונים טרעפט מען אז די 

אנשי כנסת הגדולה האבן שוין אנגעהויבן צו מסדר זיין משניות. אט די 
שיטה איז גאר שטארק פארברייטערט געווארן דורכ'ן גאון וחוקר קורת 
ישראל רבי יצחק אייזיק הלוי ראבינאוויץ זצ"ל אין זיינע וואונדערליכע 

ספרים, די זעקס בענדער "דורות הראשונים".

די ווערק פונעם רי"א הלוי פארנעמען אן אויבנאן אין די ספרי היסטאריע 
די  אין  דייטשלאנד  האמבורג,  אין  וואוינענדיג  און  ישראל,  עם  פונעם 
ת"ר יארן, ווען די גרעסטע טייל פונעם דייטשן אידנטום זענען ליידער 
געפארן בארג אראפ, דורך די רעפארם, השכלה און קאנסערוואטיווע 
באוועגונגען, און זייערע ראבינערס און שרייבערס האבן ארויסגעגעבן 
דערמיט  און  המשנה,  חקר  און  היסטאריע  אידישע  די  אויף  ביכער 
מסורה,  הייליגע  און  אידישקייט  ארגינעלן  אינעם  שטויסן  צו  געזוכט 
האט ער זיך ארויסגעשטעלט ווי א פייערדיגער לייב צו קעמפן פאר די 
הייליגע תורה און מסורה, און האט נישט פארשוינט קיינעם פון זיי, פון 
זיין שארפן פעדער. מיט א מבהיל'דיגע חריפות און בקיאות אין אלע 
חלקי התורה, האט ער באוויזן אפצואווארפן אלע טעאריעס און בנינים 
פון אלע חוקרים, און 'שטעלן די היסטאריע גראד', דורכ'ן ארויסשעפן 
די אינפארמאציע פון די משנה און גמרא זעלבסט, פונקט ווי א פוסק 

איז מכריע א הלכה.

אגדה  פון  מאמרים  עטליכע  מיט  באנוצט  בלויז  נישט  זיך  האט  ער 
און  משניות  שווערסטע  סאמע  די  פון  נאר  שיטה,  זיין  אויפצובויען 
ברייתות אין די דיני התורה האט ער געטראפן די מהלך וויאזוי אונזערע 

תנאים און אמוראים האבן איבערגעגעבן די תורה שבע"פ.

לויט'ן דורות הראשונים, איז די משנה צאמגעשטעלט פון דריי חלקים 
 )1 פון דריי באזונדערע תקופות. די חלקי המשנה טיילט ער איין אין 
ברורי הקבלות של התנאים   )3 יסוד המשנה,  ברורי   )2 יסוד המשנה, 

האחרונים וחתימת המשנה.

אנשי כנסת הגדולה
די משנה בעצם איז געווארן מסודר דורך די "אנשי כנסת הגדולה" גאנץ 
אנשי  די  פון  קערפערשאפט  גרויסע  די  אט  שני.  בית  פונעם  אנהייב 
ווען  תקופה,  וויכטיגע  א  אין  געלעבט  האבן  וועלכע   - הגדולה  כנסת 
נבואה האט זיך געהאלטן ביים ענדיגן און כלל ישראל האט מער נישט 
געוואוינט אינאיינעם אויף איין פלאץ, די שפראך איז מער נישט געווען 
איינס - האבן געזעהן פאר וויכטיג אוועקצושטעלן פילצאליגע תקנות 
סטרוקטשור  שטארקן  א  ישראל  כלל  פאר  געבן  זאל  וואס  ומנהגים, 
וואס זאל ערמעגליכן ממשיך צו זיין די תורה ומסורה אפילו ווען מען 

איז צעזייט און צעשפרייט אויף פילע מקומות.

פון די גרויסע אויפטוען פון די אנשי כנסת הגדולה איז געווען צו מסדר 
זיין געמיינזאמע "נסחאות" פאר די "תפילות" און "ברכות". אנדערש 
ווי ביז דעמאלטס ווען יעדער איד האט געדאווענט און געלויבט דעם 

באשעפער אויף זיין אייגענעם שפראך און נוסח.

דעם  אונטערגענומען  אויך  הגדולה  כנסת  אנשי  די  האבן  דאן 
אין  פה  שבעל  תורה  די  אריינצושטעלן  פראיעקט,  ברייטפארצווייגטן 
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הק'  תורה  די  כדי  נוסח,  זעלבן  מיט'ן  לערנען  זאל  יעדער  אז  'כלי',  א 
זאל נישט פארגעסן ווערן. די "משנה" איז דאן איבערגעגעבן געווארן 
פאר'ן פובליק און פון דעמאלטס אן האט מען געלערנט די תורה שבעל 
אין  אויסגעשטעלט  געווען  איז  וואס  נוסח,  פאראייניגטע  א  דורך  פה 

"סדרים" גאנץ ענליך ווי מיר קענען עס היינט.

אסאך  ענטהאלטן  האט  המשנה"  "יסוד  רופט  ער  וואס  משנה  יענע 
הלכות פון תורה שבע"פ, סיי קבלות און הלכות וואס מען האט מקבל 
געווען אויפ'ן הר סיני, הלכות און פסקים וואס די בית דין הגדול האט 
אנגעומען אין לויף פון די דורות, און תקנות און גזירות וואס די חכמים 
רובא  איז  אים  )לויט  תקופות.  אלע  אין  תורה  די  צו  צוגעלייגט  האבן 
די  דורך  שפעטסטנס  געווארן  געמאכט  חז"ל  ותקנות  גזירות  דרובא 

אכנה"ג.(

תקופת האמצעית
כנסת  אנשי  די  פון  צייטן  די  נאך  פאסירט  האט  וואס  געשעענישן  די 
הגדולה האט איבערצייגט קלאר די סייעתא דשמיא וואס באגלייט די 
תורה הק', ווען דאס מסדר זיין די תורה שבע"פ אין סדרי משנה האט 
אפגעהיטן די תורה פון פארגעסן ווערן אין די ביטער-שווערע תקופות 

וואס האבן נאכגעפאלגט.

אנגעהויבן  זיך  האט  הגדולה  כנסת  משיירי  הצדיק  שמעון  נאך  תיכף 
א שווערע דורכגאנג אויף כלל ישראל, אנגעהויבן מיט די רדיפות פון 
יונים אין שפיץ  תלמי המלך פון מצרים און שפעטער פון די סירישע 
פון אנטיוכס הרשע, די מתיונים, צדוקים, די מלכי בית חשמונאי, ביז 
געהארגעט  מען  האט  תקופות  די  פון  פילע  אין  הורדוס.  בית  מלכות 
מיט מיתות משונות סיי וועם מען האט געכאפט היטן אדער לערנען 
די תורה הק', אריינגערעכנט דעם גרויסן נשיא הדור יוסי בן יועזר. אין 
יענע תקופות איז צום ערשטן מאל אריינגעפאלן "מחלוקת" צווישן די 
חכמים, וואס מען האט נישט געקענט ענטשיידן אין בי"ד הגדול, ווייל 

עס האט מער נישט פונקציאנירט.

אנגעהויבן  זיך  מען  האט  ושמאי  הלל  פון  צייטן  די  אין  הערשט 
זיך  וואס האט  פון אלע שאלות  און מאכן סדר  אביסל צאמצוקלייבן, 
און  כאאס  פון  יאר  הונדערט  איבער  די  פון  לויף  אין  אנגעזאמעלט 
רדיפות. די תקופה פון בית הלל און בית שמאי, האט זיך געצויגן פונעם 
דור פון הלל ושמאי זעלבסט, ביז די "ימי יבנה" וואס איז געווען עטליכע 

יאר נאכן חורבן בית שני.

צווייטן  דעם  משנה  די  צו  געווארן  צוגעלייגט  איז  תקופה  יענע  אין 
זיין  זייער ארבעט איז געווען צו מברר  טייל די "ברורי יסוד המשנה". 
און מפרש זיין די יסוד המשנה. ב"ש און ב"ה קריגן זיך שוין אין פשט 
אין די משנה, ווי מיר האבן געזעהן אויבן. בעיקר האבן זיי צוגעלייגט 
צו די משנה דריי זאכן 1( פירוש ובירור דברי המשנה 2( סוף גדרה 3( 
נאכדעם  עס  און  זיין,  דן  געדארפט  האט  מען  וואס  שאלות  נייע  און 

אריינגעשטעלט אינאיינעם מיט די יסוד המשנה.

חתימת המשנה
דאן איז געקומען נאך א תקופה פון רדיפות הדת נאכן אויפשטאנד פון 
בר כוכבא, און מיט יארן שפעטער, ווען די חכמים האבן זיך ווידעראמאל 
געקענט צאמקומען האט מען בעיקר עוסק געווען פעסטצושטעלן די 
מדיוק'דיגע נסחאות פון די משנה, וואס האט זיך פארענדיגט מיט די 

חתימת המשנה דורך רבינו הקדוש.

לויט'ן הרי"א הלוי איז נישט געמאכט געווארן קיין נייע מסכתות זינט 
געווארן  געמאכט  איז  וואס  עדיות,  מס'  חוץ  הגדולה,  כנסת  אנשי  די 
נושא,  ספעציפישע  קיין  אויף  נישט  איז  וואס  יבנה,  אין  ביום"  "בו 
געהאט  נישט  האט  וואס  קבלות,  פארשידענע  צאמגענומען  נאר 
יסוד  עקזיסטירנדע  די  אויף  ארויפלייגן  עס  זאל  מען  אז  שייכות  קיין 
המשנה, און מס' תמיד, מידות און יומא, וואס רעדט פונעם סדר און 

צורה פון בית המקדש, טאג-טעגליך און אויך יום כיפור.

)די אכנה"ג האבן נישט געזעהן פאר וויכטיג צו מסדר זיין משניות אויף 
די סדר היום אין ביהמ"ק, פונקט ווי זיי האבן נישט געמאכט קיין מס' 
אויף הלכות צצית, תפילין, מזוזה, וכד', וואס זענען טאג-טעגליכע זאכן 
וואס יעדער ווייסט. אבער יעצט נאכן חורבן האט עס אויסגעפעלט צו 

פארשריבן ווערן אז מ'זאל עס נישט פארגעסן.(

צו  צוריק  מיר  קומען  הראשונים  דורות  דעם  אפלערנען  נאכן  אצינד 
אונזער קשיא פונעם קעפל: פארוואס ווערט נישט דערמאנט דער יו"ט 

חנוכה אין משניות?

נאך  געווארן  צאמגעשטעלט  איז  משניות  די  איז:  ענטפער  דער 
בעפאר'ן נס חנוכה!

די שפעטערדיגע תנאים האבן על פי רוב בלויז צוגעלייגט שטיקלעך 
נייע  קיין  געמאכט  נישט  האבן  אבער  משנה'ס,  עקזיסטירנדע  די  צו 
מסכתות חוץ אין גאר זעלטענע פעלער. אין די צוגעלייגט שטיקלעך 
טרעפט מען טאקע עטליכע מאל רעדן וועגן חנוכה, וואס קומט אריין 

בדרך אגב אויף אנדערע משנה'ס.

וויאזוי  גאר אסאך משניות,  צייגט ער אן אויף  דורות הראשונים  )אין 
מען קען נאך טרעפן די ארגינעלע ווערטער פון די "יסוד המשנה", און 
וועלכע חלקים עס זענען שפעטער צוגעלייגט געווארן דורך די תנאים.(

עס בלייבט נאך איבער צו פארענטפערן פארוואס די נס מיט די מנורה 
ווערט נישט דערמאנט אין "ספר החשמונאים" און אין "יוסיפון", אבער 
היות איך בין שוין אריבערגעגאנגען דעם לימיט וויפיל קערעקטערס די 

ארטיקל מעג זיין, וועל איך עס מוזן איבערלאזן פאר א צווייטן מאל.

ביז דערווייל כאפט א בליק אין דעם אשכול, ווי ממי שאמרו האט מיר 
פארשפארט אסאך ארבעט, און אין יענעם ארטיקל ליגט מער ווייניגער 

דער ענטפער אויף דעם.

א לעכטיגן חנוכה!
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אמעריקא 
אונטער אטאקע

גואנטאנאמאו בעי. יארע 1962
עס איז א קילע נאכט, שארפע ווינטן לאזן הערן זייער שניידנדע פייף 
דער  אין  זיך  דערהייבן  וואס  כוואליעס  וואסער  מאסיווע  צובלאזנדיג 
שטורמישע ים, די נאכט פארשפרייט איר טונקעלע שאטן איבער די 
קאלט-טאפנדע  א  אין  בעי  גואנטענאמאו  איינהילנדיג  ארום  גאנצע 

אטמאספערע.

בעי  פונעם  ברעגעס  די  אויף  אנקערט  וואס  באזע  אמעריקאנע  די 
די פארגעשריטענסטע  ארסאנעל  מאכטפולע  איר  מיט  גרייט  שטייט 
און  עירקרעפטס  אנווארפנדע  שרעק  ארמיי,  אמעריקאנע  די  פון 
מיליטערישע שיפן וואס שטייען גרייט צו ווערן אקטיוויזירט צו יעדע 
אויף  ווען  ארום  אויפן  הערשט  שטילקייט  טויבענדע  א  מאמענט, 
זיך א מאכטפולע עקספלאזיציע, קנוילן פייער שיסן  איינמאל הערט 
אויף באגלייט מיט א שרעק-אנווארפנדע גערויש אויפציטערנדיג די 

באזע וואס הערט זיך פאר לאנגע מיילן.

מייסטערהאפטיג  געווען  איז  וואס  באמבע  מאכטפולע  גאר  א 
האט  דעסטרויער  נעיווי  א  פון  קאמערן  די  אין  קאמפלוזשירט 
אויפגעריסן מיט איר פולסטן קראפט פארניכטנדיג א גאנצע באטאליאן 
מיט  פארציקנדיג  ארויס  זיך  הייבן  פייער  פלאמען  בליק,  אויגן  א  אין 
אימפעט אלעס וואס שטייט זיי אין וועג, מיליאנען דאלארן אין וואפן 

שטויב  בלויזע  צו  פארניכטעט  און  פארווישט  ווערט  מוניציאן  און 
ברעקלעך אין געציילטע מילי סעקונדן.

איז  קובא  אז  ווערן  צו  געוואויר  לאנג  געדויערט  נישט  האט  עס 
געשטאנען אונטער די אטאקע.

פאברואר 20, 1962
פאטריאטישע  די  אמעריקא,  אין  הערשט  שטימונג  פייערליכע  א 
העכסטן  אויפן  שטייט  באפעלקערונג  אמעריקאנע  די  פון  שטאלץ 
ארויפשיס  זיבן'  'פריענדשיפ  שאטעל  ספעיס  די  ערווארטנדיג  שפיץ 
אויסדערוועלטע  דער  געווען  איז  גלען  דזשאן  ספערן,  הויכע  די  צו 
אסטראנאט וואס איז אויסדעקליבן געווארן פאר די מיסיע צו זיין דער 

ערשטע אמעריקאנער ארומצורייזן די אין די ספערן ארום די וועלט.

מיטצוהאלטן  סקרין  די  צו  צוגעשמידט  שטייען  מענטשן  מיליאנען 
ארויפגעשאסן  ווערן  וועט  ראקעט  די  ווען  מאמענט  היסטארישע  די 
וועלט.  די  איבער  שטאלץ  און  פרעסטידזש  אמעריקא'ס  הייבנדיג 
צוויי  דריי  פיר  פינף  ציילט,  וואס  קול  ראבאטישע  א  זיך  הערט  עס 
זיך מיט א מאכטפולוע אימפעט  זיבן' הייבט  'פריענשיפ  און איינס.... 
שפריצנדע  און  וואלקעינאו-רויעך  שווערע  זיך  נאך  איבערלאזנדיג 

פלאמען, אמעריקא איז שיכור פון פרייד.
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אבער פלוצלינג געשעט דאס אומערווארטעטע, אמעריקא'ס ערגסטע 
ספעיס  די  ווירקליכקייט,  די  אין  אפגעשפילט  זיך  האט  קאשמאר 
באל  פייער  העלישע  רונדיגע  א  אין  עקספלאדירט  האט  שאטעל 
האט  שאטעל  די  שטיקלעך..  טויזענטער  אויף  צושפליטערנדיג  זיך 

געקראכט.

אמעריקא'ס שטאלץ איז צופאלן פאר די אויגן פון די מיליאנען וואס 
האבן דאס מיטגעהאלטן מיט די פליישיגע אויגן.

און ווידעראמאל קובא.

דעיטאן ביעטש, פלארידע.
די גאס איז ליידיג פון פארקער, דא און דארט זעט זיך אפאר היימלאזע 
קעצעלעך וואס לאקערן מיט שארפע אויגן אויפן דערנעבנדיגע מיסט 
קאסטן, קיין נברא דרייט זיך נישט אין גאס, די טרוקענע בלעטער לאזן 
הערן א ברעקלנדע גערויש וואס טוט הארמאנירן מיט די אפקלאנג פון 

א גרופע לאנגווייליגע היישעריקן.

א שווארצע קאר טוט שטערן די שטילקייט פון די נאכט זיך גליטשנדיג 
אויף די גאסן מיט אויסגעלאשענע לייטס, עס שטעלט זיך אפ און פון די 
הונטערשטע טירן שלייכן זיך ארויס צוויי פארמאסקירטע פארשוינען, 
גריד סיסטעם אין שטאט,  די הויפט עלעקטריק  געווען  ציל איז  דער 
נאכן זיך פארזוימען פאר צוויי קורצע מינוטן קערן זיי זיך צוריק צו די 

קאר און ווערן פארשוואונדן אין די שאטן פון די נאכט.

ווערט  געגנט  שטילע  די  ווען  מינוט  פינף  קיין  נישט  דויערט  עס 
אין  זיך  דערהייבט  וואס  אויפרייס  מאכטפולע  א  צו  אויפגעציטערט 
עלעקטעריק  פלארידעס  פארוואנדלענדיג  קנויל  רויך  מאסיווע  א 

סיסטעם צו א געמיש פון פלאכע אייזן און צומאלענע ציגל.

א  צו  פרימארגן  קומענדיגן  דעם  דערוועקט  זיך  האט  אמעריקא 
ווייטאגליכע רעאליטעט.

די טיימס פאדערשטע פעידזש האט געשריגן מיט רויטע בוכשטאבן: 
אמעריקא אונטער אטאקע – אין קריג מיט קובא.

די  הערן  געלאזט  זיך  האבן  לאנד  גאנצע  די  איבער  זייטן  אלע  פון 
ברויזענדע נקמה רופן, עס האט נישט געדויערט לאנג און אמעריקא 
איז אריין א בלוטיגע מלחמה אקעגן פידעל קאסטראו דער דיקטאטור 
און זעלבס געקרוינטער פירער פון קובא מיטן ציל צו אראפווארפן דעם 

שלאנג פון שטול.

איז קובא טאקע געשטאנען אונטער די אטאקע?

ניין, זיי זענען נישט.

פאסירט  נישט  פאקטיש  האט  געשיכטע  די  פשוט,  איז  סיבה  די  און 
אין רעאליטעט, עס איז קיינמאל נישט פארגעקומען. אבער, עס איז 
נישט די פרוכטבארע פאנטאזיע פון א לאנגווייליגע שרייבער, דאס איז 
געווען א אמת׳ע פלאן פארגעשריבן און פלאנירט דורך די אמעריקאנע 

רעגירונג מיט א געהיימע ציל.

זיך  האט  וואס  געשיכטע  אומגלויבליכע  די  איבער  שטוינט  און  ליינט 
געזאלט אפשפילן אונטער ״אפעראציע נארטוואדס״.

וואס וואלט פאסירט ווען מיר קענען ווען אהערשטעלן א אטאקע אויף 
די  וועג  א  אויף  אהערשטעלן  עס  און  באפעלקערונג  אמעריקאנע  די 

וועלט זאל גלייבן אז עס קומט פון קובא?

אט דאס איז געווען די ווערטער וואס א אמעריקאנע גענעראל האט 
פארגעלייגט פאר די ׳דעפארטמענט אף דיפענס׳, באקאנט אלס די ״די 

.)DOD( או די

אמעריקאנע  די  וואס  און  פארגעקומען  איז  דא  וואס  פארשטיין  צו 
רעגירונג האט געוואלט אקאמפלישירן ברויך מען אנרירן אויפן שפיץ 
גאפל די היסטאריע פון די ׳קאלטע קריג׳, די יארן וואס די וועלט האט 
א  פאר  פלאם  די  ווען  קריג,  נוקלעארע  א  בעפאר  טריט  געהאלטן 

וועלטס-קריג איז געליגן אויפן שפיץ פון א שוועבל.

שטארק  געווען  אמעריקא  איז  קריג  קאלטע  די  פון  יארן  די  אין 
באזארגט איבער די אויפשטייג פון קאמוניזם, אמעריקא האט מורא 
מיט  און  וועלט  די  איבער  צושפרייטן  זיך  וועט  קאמוניזם  אז  געהאט 
מאמע  די  געווען  איז  וואס  רוסלאנד  פון  מאכט  די  ארויסהייבן  דעם 
אויף  אויג  וואכזאם  א  געהאלטן  האט  אמעריקא  קאמוניזם.  פון 
א  אויף  אן  צייגט  וואס  קערנדלעך  פריע  דעשפירן  צו  לענדער  פילע 
זיך  האט  לענדער  באזארגנדע  מערסט  די  פון  ווינטל,  קאמוניסטישע 
געפונען  דעמאגראפיש  זיך  האט  קובא  'קובא',  לענדל  דאס  געציילט 
הארט נעבן די גרעניצן פון אמעריקא , בלויז געציילטע מייל אפגעריקט 
פון די שטאט פלארידע וואס געפונט זיך אין די פאראייניגטע שטאטן.

רעוואלוציאנער  יונגער  א  פירער  אלס  געדינט  דאן  האט  קובא  אין 
א  נאך  מאכט  די  צו  געקומען  איז  קאסטראו  קאסטראו',  'פידעל 
ביז  דער  אומגעווארפן  האט  וואס  אויפשטייג  רעוואלוציענערע 
א  נאך  באטיסטא',  'פאלגענסיא  דיקטאטור  דעמאלטסדיגער 
דערפאלגרייכע גארילע שלאכט האט קאסטראו באוויזן צו אומווארפן 
האט  קאסטראו  לייצעס.  די  איבערגענומען  און  מאכט  פון  באטיסטא 
פארשפראכן פארן פאלק צו איבערמישן א נייע בלעטל אין היסטאריע 

פארשפרעכנדיג א גאלדענע צוקונפט און א גלענצנדע עתיד.
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א  און  אנשויאונגען  קאמוניסטישע  זיך  ביי  געהאט  האט  קאסטראו 
און  לאנג  גענומען  נישט  האט  עס  אידעאלאגיע,  סאציאליסטישע 
אנגעקניפט  און  רוסלאנד  מיט  באפריינדעט  געוואן  איז  קאסטראו 
געמיינזאמע באציאונגען. רוסלאנד האט זיך פארשטייט זיך צוגעכאפט 
צו קובא׳ס אויסגעשטרעקטע האנט און א פעסטע פריינדשאפט איז 

געווארן אנגעקניפט צווישן די צוויי לענדער.

זיי  זייט און געשוימט פאר צארן,  אמעריקא איז געשטאנען פון דער 
זיי האבן פרובירט  האבן נישט געקענט צולאזן אז דאס זאל פאסירן. 
קאסטראו  די  אונטערברעכן  און  אונטערגראבן  צו  מיטלען  אלע  מיט 
רעגירונג  אמעריקאנע  די  האט  שטיקלעך  פארשידענע  רעזשים, 
קאסטראו,  באגראבן  און  אונטערמינעווען  צו  אונטערגעשטעלט 
ווי  פיגס׳  אוו  ׳בעי  די  געווען  איז  אקציעס  באקאנטע  מערסט  די  פון 
קובאנע  די  שטורעמען  צו  פרובירט  האבן  מיליציעס  באוואפנטע 
רעגירונג און אומווארפן קאסטראו פון בענקל, די געהיימע מיליציעס 
וואס  רעגירונג  אמעריקאנע  די  פון  אונטערגעשטיצט  געווען  זענען 
אבער  טאקטיקן,  קאמאנדא  מיט  טרענירט  און  מושטירט  זיי  האט 
דאס האט זיך ארויסגעשטעלט צו זיין א וויסטע דורכפאל ברענגענדיג 

שרעקליכע בושות פאר אמעריקא.

אמעריקא האט געברויזט.

נאך לאנגע געהיימע זיצונגען אינערהאלב די אמעריקאנע גאווערמענט 
די  פון  ברודער  די  קענעדי'  'ראבערט  פון  איניציאטיוו  אויפן  איז 
די  געווארן  געבוירן  קענעדי'  עף  'דזשאן  פרעזידענט  דעמאלסדיגער 
מאנגוס   , 'אפעראציע מאנגוס'  אלס  אויך באקאנט  'קובא פראיעקט' 
פארקערפערט  האט  וואס  אפעראציע  געהיימע  גאר  א  געווען  איז 
וואס האט  ווי דריי און דרייסיג פלענער און אקציעס  זיך אזויפיל  אין 
זיין  און  קאסטראו  אונטערצוברענגען  ווערן  דורכגעפירט  געזאלט 

רעזשים.

פון  לידערשאפט  די  אונטער  געווארן  געפירט  איז  אפעראציע  די 
אוו  דעפארטמענט  פון  לאנסדעיל'  'עדווארד  גענעראל  מעידזשאר 
דיפענס צוזאמען מיט 'וויליאם קינג הערווי' פון די סי איי עי, צווישן די 
אגענטורן וואס האבן זיך געציילט אין אפעראציע מאנגוס זענען געווען 
די סטעיט דעפארטמענט, די ארמיי, דעפארטמענט אוו דיפענס, די סי 

איי עי, יוסטיץ דעפארטמענט, דעפארטמענט אוו קאמערס און נאך.

צווישן די פלענער איז געווען א פלאן וואס איז געבויעט געווארן אויף 
געהאט  עי האט  איי  סי  די  ציגארס,  צו  רייץ  אויסטעלישע  קאסטראו 

האט  וואס  סיגארס  קובאנע  אויסדערוועלטע  טייערע  נאכגעמאכט 
קאנטאקט,  אין  זיי  מיט  קומט  מען  נאר  ווי  עקספלאדירן  געזאלט 
סי  די  עסן,  זיינע  פארסמ'ען  צו  פלענער  געווארן  געמאכט  זענען  עס 
אין  כעמיקאלן  שעדליכע  אריינלייגן  צו  פרובירט  אפילו  האט  עי  איי 
צו  אים  וויאזוי  פלענער  אנדערע  פארשידענע  און  שיך  קאסטראו'ס 

אומברענגען.

פון די מערסט האר אויפשטעלנדע פלענער איז געווען א גאר געהיימע 
פלאן  די  נארטוואודס',  'אפעראציע  געווארן  גערופן  איז  וואס  פלאן 
איז געווארן אריינגעגעבן צו די דעפארטמענט או דיפענס וואס האט 
געלויטעט צו אונטערשטעלן און אהערשטעלן טעראר אטאקעס אין 
אמעריקא און ווייזן דעם פינגער אויף קובא מיטן ציל צו לעגיטימיזירן 

א אפיציעלע מלחמה אקעגן קובא.

א  געווען  דאס  איז  זיך  הערט  עס  קאנספערירנד  און  אומגלויבליך  ווי 
פאקט.

צו  ווי  און  וויאזוי  ביישפילן  און  דעטאלן  אנגעגעבן  האט  פלאן  די 
ערטער,  סטראטעטעגישע  פארשידענע  אויף  אטאקעס  די  דורכפירן 
שפעטער  יארן  דעקלאסיפיצירט  געווארן  איז  וואס  פאפירן  די  אין 
זעט מען טייטלען אויף גואנטאנאמאו בעי ווי אמעריקא האט געהאט 
צו אויפרייסן א שיף  אן  געבט  די פלאן  דארט א מיליטערישע באזע, 
איז  עס  כאילו  ווי  אויסקוקן  מאכן  עס  און  ארמיי  אמעריקאנע  די  פון 

דורכגעפירט דורך קובא.

וואלט  עס  וואס  פלאן  דעטאלירטן  א  אנגעשריבן  געווען  איז  אויך  ווי 
פאסירט אויב שאטעל 'פריענדשיפ זיבן' פאלט דורך, פארשטייט זיך 

אז קובא איז שולדיג דערין. ווער דען.

עס  וויבאלד  אפעקט  אין  אריין  קיינמאל  איז  נארטוואדס  אפעראציע 
האט נישט באקומען די צושטימונג פון פרעזידענט קענעדי וואס האט 

דאס אפגעווארפן און אראפגענומען די אפציע פון טיש.

און  לעגענדע  אלס  קורסירט  לאנג  יארן  האט  אפעראציע  די 
קאנספיראציע ביז אין יאר 1997 ווען די אויספארשונג קאמיטע וואס 
האט אריינגעקוקט אין די פארדעכטיגטע מארד פון קענעדי וואס איז 
געשאסן געווארן אין די צייט וואס נארוואודס האט געזאלט פארקומען, 
די  אנבאלאנגט  דאקומענטן  געהיימע  די  דעקלאסיפיצירט  האט 

אפעראציע.
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די הויז אויף 
מאסטאווע

פלייט נאמבער 3468 פון לאט – פויליש עירליין, פון דזשעי. עף. קעי. 
ניו יארק, קיין קראקא פוילן, האט זיך אנגגעהויבן מאכן גרייט צו לאנדן 
אין קראקוב עירפארט, די פלי מאנשאפט האט שוין אויסגערופן, אויף 
פוליש און דערנאך ענגליש, יעדער זאל זיך זעצן אויף די פלעצער, זיך 
צו בינדן מיט די זיכערהייט גארטלעך, די סטוערד'ס האבן אנגעהויבן 
ארום גיין צווישן די עייל'ס פארמאכן די קעבינעט'ס פון אויבן, אונטער 

הייבן די טישלעך, און זיכער מאכן אז יעדער בינד זיך צו.

און  צוגעבינדען,  שוין  זיצט  געשיכטע,  אונזער  פון  העלד  דער  מאטי 
קוקט  פענסטער,  דערנעבענדיגן  צום  צוגעשמידט  זענען  אויגן  זיינע 
איז  וועלכער  לאנדשאפט  פולישע  די  צו  בארוישט  אינגאנצן  ארויס 
מער  זיך  דערנענטערט  און  צודעק,  ווייסע  שניי  א  אין  איינגעהילט 
קומט  וואס  טוריסט  א  ווי  נישט  ארויס  אבער  קוקט  ער  מער,  און 
היים, אלץ א  צווייטער  זיין  פוילן כמעט  איז  ביי אים  פוילן,  אויסקוקן 
אפשטאמיגער פונעם נישט ווייטן פארגאנגענהייט פון קראקא, האט 
שוין מאטי אסאך אפגעשטאט באזוכן ביי די מקומות הקדושים, און 

נאך ערטער אין פוילן.

פילט  מאטי  אורזאך,  אנדער  א  גאר  צוליב  דא  אבער  איז  יעצט 
מיסיע  א  אויף  איז  וואס  דעטעקטיוו  געלערנטער  א  ווי  באלד  יעצט, 

אויסצופארשן אנגעלעגנהייטן אין ווייטע קאנטינענטן איבערן ים.

זיינע מחשבות נעמען אים צוריק צו א צוויי וואכן צוריק, יא, עס לאזט 
נישט  נאר  זאל  עס  אזוי  ווי  שוין,  און  קוים,  איז  עס  גלייבן,  נישט  זיך 
זיין, פון יענע גורלדיגער טאג וואס וועט לכאורה אריינגיין אין איינע פון 

זיינע היסטארישע לעבנס טעג.

ווי יעדע פשוטער אנדערע ברוינע  יענע מיטוואך האט זיך אנגעהויבן 
מייזל,  דאס  געטוהן  טרייסל  א  ארבעט  די  צו  אנגעקומען  מיטוואך, 
זיך  דערהייבט  וואס  קרעכצן,  און  אטעמען  אן  הייבט  קאמפיוטער  די 
שיינע  זיין  און  פעסווארד,  דעם  אריין  יאגט  מעקען,  גרעסערע  צו 
פארצייטישע סקרין סעווער טאנצט ארויף, מען געבט דאפלטער קליק 
אויף די גוגל קראמס, ער געבט זיך א דריי, און דאן, איי וועלט איז אויף 

די מאפע.

טאג,  ארבייטס  די  אן  הייבט  מען  פאר  היום,  סדר  דער  דאך  איז  דאס 
ברויך מען זעהן וואס די חברים זאגן עפעס, געבט א קליק רעכטס אויבן 

דארט ביי שנעלע לינק'ס, נעקסט איז אקטיווע אשכולות, אה.

און דא איז עס געשעהן.

געוועזענע  באקומען  'צוריק  קעפל:  מיטן  אשכול  א  זעהט  מאטי 
אידישע דירות אין פוילן'. אה דעס רעדט צו אים. פוילן. געבט א קליק.
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גיי  איך  ולהלל,  @להודות  דורך  עטעשט  מודעה  א  ער  זעהט  אט  און 
נישט גיין אראפ ברענגן די גאנצע תוכן ווייל די דאזיגער אשכול לעבט 
נאך און איז נאך בין החיים דא צווישן אונז אלע, פאר א זכרון און א 
איבערציייגונג, איבער די דאזיגע געשעהנישן וואס האבן זיך א דאנק 

דעם אפגעשפילט, איך מיין ביי מיר אין קעפעלע.

א  אויך  און  מאטעוועישן,  מיט  פיל  אינגערמאן  ענערגישער  א  מאטי 
שטיקל ליבהאבער פון היסטאריע איבערהויפט פון אלטען היים פארן 
קריג, און נאך דערצו ווען מען רעדט פון זיין היים קראקא – פוילן, ווי 
זיינע זיידע'ס און באבע'ס האבן נישט אזוי לאנג צוריק געאטעמט און 
געלעבט, און אנגעגאנגען מיט זייערר טאג טעגליכער לעבן, דעמאלטס 
ווי עס  ווי א גלעזל קאלטע סעלצער אין א הייסע טאג  איז ער ממש 

באבלט און בוזשעוועט אז נאר.

ווי נאר דער מח האט דעשעפרירט דעם אינהאלט פונם אשכול, האט 
קליינעם  אינם  פארנעם  העכסטן  אויפן  פיבער  א  טוהן  אנגעהויבן  זיך 
מח ממש א מח שטורעם, אלע שוין פון לאנג באגראבענע דמיונות פון 
צוריק גיין אביסל אפיר נעמען דעם אלטן היים, צוגאב מיט א שטיקל 
צאם  אנגעהויבן  זיך  האט  זייט,  די  אין  טאלער  אפאר  מאכן  פון  רייץ, 

צושטעלן א פולקאמער פלאן.

יא דא קען עפעס ווערן, איינמאל פאר אלעמאל, עפעס אנפיטערן מיין 
דעם  גענומען  אפיר  מען  האט  הערשט  צום  היים.  אלטן  צום  הונגער 
שפאר בינטל זכרונות וואס די זיידע האט פארשריבן פון זיין היים פארן 
אין  אדרעס  פונקטליכן  דעם  אראפגענומען  מאטי  האט  דארט  קריג, 

קראקא, אויפן מאסטאווע גאס.

אזוי פיל האט ער געוויסט אז דער פאטער זיינער האט דארט איינמאל, 
פאר א צען יאר בעפאר, אפגעשטאט א באזוך אין דעם אפארטמענט 
איז  איינוואוינער  דער  און  דירה,  די  אין  אנגעקלאפט  און  בילידנג, 
נישט געווען צו גאסטפריינדליך צו אים, אז ער האט אים אפילו נישט 
ער  אז  אויסרייד  מיטן  דירה  די  אין  בליק  א  כאפן  אריינלאזן  געוואלט 
האט עס שוין אינגאנצן איבערגעבויעט זינט מען האט דא געוואוינט 
פארן קריג, וואס דעריבער האט זיין פאטער זיך אפגעטראגן פון דארטן 
ווערן אמאל אן  וועט נאך  וויסענדיג אז עס  מיט ליידיגע הענט, נישט 
אפציעלער געזעץ אז מען קען איינמאנען אזעלכע נכסים, אבער יעצט 
אין  אריינצווארפן  זיך  פארוואס  אורזאך  גוטע  א  געהאט  מאטי  האט 

דעם עסק.

טייערן  א  געהאט  האט  זיידע  די  אז  געוויסט  ער  האט  איבערהויפט 
געשעפט אינם בעסערן געגענט פון שטאט, נו אפשר וועט מען טרעפן 

עפעס וואס קען צוברענגן עפעס נכסים.

יענקל,  פעטער  פון  הילף  מיטן  ריסערטש,  גוטע  פון  טאג  אפאר  נאך 
פון  ארכיוון  נאכגיין  פון  פעלד,  דעם  אין  באקאנט  גאר  איז  וועלכער 
דערהיים, איז מאטי געזיצן אויפן פליגער קיין קראקא, איינגעשפאנט 

ריכטיגע  די  און  נאטיצן  נויטיגע  די  מיט  אנגעלאדענט  מיסיע,  די  צו 
אדרעסן, אזוי אויך האט ער שוין געוויסט צו זאגן פון א געוויסע ארכיוון 
צענטער אין קראקא וועלכע האט געזאלט ענהאלטן אין איר ארכיוון 

אפטיילנוג ארגינעלע דאקומענטן און קאנטראקטן פון יענע טעג.

זיינע  פון  וועלקאום א באורד האט דער פילאט אים איבערגעהאקט, 
פארטיפטע געדאנקען, וועלכע האבן אים צוריק געפירט צו די פלענער 

פון זיין רייזע.

וועטער  יוריפעישן  פראסטיגן  דעם  איינגעמאלדן  האט  פילאט  דער 
אראפגעצויגן  האט  מאטי  קראפט,  פילן  מיטן  שוין  הערשט  וועלכער 
מיטן  אראפגעשפאנט  און  אויערן,  די  איבער  קוטשמע  רוסישן  דעם 
פונעם  טארמארק  צום  טרעפ  די  באגאזש  האנט  אנגעשטאפן  פעטן 
קראקעווער לופט פעלד, גלייך אריין אינם שאטל וואס האט צוגעפירט 

צום טערמינאל.

מאטי האט זיך געטראפן איינס צוויי נאכן פולישן פאספארט קאנטראל, 
וואס  געפעק,  איינגעטשעקטע  קיין  נעמען  גיין  דארפן  אן  גלייך,  און 
אלץ עקספיריענס טרעוועלער האט ער געזעהן זיך צו מסדר זיין אלע 
קלאפעגעצייג אין זיין האנט באגאזש, איז ער צוגעגאנגן צום לאקאלן 

קאר רענטל ווי ער האט געהאט פון פאראויס רעזערווירט א קאר.

א טינקל בלויער מערצעדעס האט זיך ארויס געגליטשט פון טערמינאל 
און איינגעשלינגען געווארן אין די קראקעווער גאסן, מיטן הילף פונעם 
געפינען  זיך  וועלכער האט  די האטעל  געפינען  פי עס האט ער  דזשי 
אויפן 17 סטאביטיאסגיע גאס, די נענטסטע האטעל צו זיין ענדגילטיגע 

דעסטינאציע, די מאסטאווע גאס.

נאכן איינטשעקן אין זיך מסדר זיין די געפעק, אין האטעל צימער, האט 
מאטי אראפגעלייגט א ווארעמער מעריב, און זיך געגאנגען צולייגן צום 
מארגן'דיגן ערווארטעטן טאג. צו מארגן'ס נאך א פיינעם פת שחרית, 
איז מאטי געווען פולקאם גרייט צו אנהייבן די מיסיע, אנגעלאדנט מיט 
די נויטיגע געצייג, האט ער באשלאסן צו מאכן די נישט לאנגע וועג צו 

פיס אויף די קראקעווער גאסן.

פאר  שטיין  געטראפן  מאטי  זיך  האט  שפאציר  מינוטיגע  צען  א  נאך 
די  די אפארטמענט בילדינג אויפן מאסטאווע גאס, ארויף געשפאנט 
צוויי שורות טרעפ און זיך געזעהן שטיין פאר א שווערע אפגעניצטער 
גרויסן,  אין  געשיילט  זיך  האט  קאלעך  ברוינע  די  וועלכער  פון  טיר, 

אפארטמענט נאמבער 4.

זיינע  פון  איבערגענומען  און  בארוישט  אינגאנצן  געווען  איז  מאטי 
נאך פשוט קלאפן  געפילן, אז ער האט באלד פארגעסן אז ער דארף 
געטוהן  און  זיך  צו  געקומען  ער  איז  מינוט  א  נאך  אבער  טיר,  אויפן 
דאס ווער ער האט נישט געוויסט אז ער וועט נאך ביטער חרטה האבן 

דערויף.
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קלאפ קלאפ.

טיר,  די  געפענט  זיך  האט  דאן  און  קלאפ,  קלאפ  נאכאמאל  און 
געבויטער  ברייט  פיסיגער  זעקס  א  זיך  אונטער  אנטפלעקנדיג 
פארשוין, איינגעשטעקט אין א פאר מיליטערישע שווארצע שטיוול 
וועלכע האבן געגלאנצט אין די אויגן, אן אפגעגאלטער קאפ וואס האט 
געשפיגלט ווי באשמירט מיט אויל, און צום לעצט א פאר סאדיסטישע 
אזא  אויף  קוקן  נאר  אז  פרצוף,  ריזן  א  פון  ארויס  שטארצן  אויגן 

געשטאלט האט געכאפט א ציטער.

מאטי האט ממש פארלוירן דעם לשון, אבער נאך א מינוט, האט ער 
און  שמייכל,  פלאסטישן  א  געצויגן  ארויף  שוועריקייט  גרויס  מיט 

אנגעהויבן מיט זיין באבע מעשה.

איך בין פון אמעריקא, איך בין א פארשער אין פאמיליע ביאגראפיע, 
וועלכער  פאמיליע  געוויסע  א  אויסצופארשן  יעצט  דא  בין  איך  און 
איר  וואלט  אפשר  יארן,   1930 די  אין  געביידע  די  אין  געוואוינט  האט 
האט  ער  איידער  נאך  קראך,  מיין,  אין  העלפן  ארויס  געקענט  מיר 
געקענט אפילו ענדיגן זיין הארציגע דרשה, האט אפגעדינערט אין די 
גאנצע געביידע א מעכטיגן זעץ פון די טיר אויף אפארטמענט נומ' 4. 
אז מאטי האט אויפגעציטערט פאר שרעק, וואס איז געשעהן דא. א 

פארהאקטער טיר איז געווען דער ענטפער.

מאטי האט נישט געקענט פארשטיין וואס האב איך אים אזוי ארויס 
גענומען פון די גלייזן, דעם ריז, ער האט נאר געהאפט מיטן בעסטן ווילן 
אז עס איז פשוט א פראסטן אויפרעגעניש פון דעם פולישן פויער אויף 
דעם אמעריקאנעם יונגאטש וואס וויל נישט מער און נישט ווייניגער 

איינעמען זיין שוין אזוי לאנג באזעסענע דירה.

כאטש  גארנישט,  מיט  גיין  צו  אוועק  נישט  באשלאסן  האט  מאטי 
אביסל אויסקוקן די געביידע, די איינוואוינערס, די פאסט קעסטלעך, 

און די גאנצע גאס ארום, אפשר וועט זיך עס שפעטער אויסצאלן.

נאך אזא נידערלאגע האט אים זיין פוס גאנץ שנעל צוריק געטראגן צו 
זיין האטעל צימער. עפעס פון ווינקל פון אויג האט זיך אים אנגעהויבן 
דאכטן אז עמיצער פאלגט נאך זיינע טריט, אבער ער האט עס גאנץ 
שנעל געלאזט לופטערן פון מח, אנהענגענדיג זיין דמיון אין די נישט 

געלונגענעם וויזיט וואס ער האט אפגעשטאט אין זיידנ'ס דירה.

די טאג איז שוין מער ווייניגער אדורך מיט עטליכע טעלעפאון קאלס 
צו באקומען אן אפוינטמענט ביים די ארטיגע ארכיוון צענטער, ווי ער 
האט געזאלט באקומען די נוטיגע דאקומענטן צו גיין מיט די לאגאלער 

קאמפ אין קראפט.

אויפן  טרייבל  פונעם  געריסן  ארויס  זיך  האט  קלינג  טעלעפאן  א 
קליינעם נאכט קעסטל נעבן בעט, מאטי הייבט זיך אן רייבן די אויגן און 

פראבירט צו כאפן ווי ער איז, אה יא, איך בין דאך דא אין האטעל, אבער 
וואס איז יעצט 2:30. דרינג דרינג, יענער לאזט נישט נאך, ווער ווייסט 

וואס וויל מען יעצט פון דערהיים, דארט איז דאך נאך פארנאכטס.

העלאו, זיפצט ער ארויס א מידן קרעכטץ, היי מיסטער, הערט זיך א 
דיקע שטומע פון די אנדערע זייט, אויף א צובראכענעם ענגליש, מיט 
קלינגט  וואס  וואך,  מער  מאטי  שון  ווערט  יעס,  אקציענט,  פולישן  א 
נישט  איז  דא  נאכט,  די  אינמיטן  אזייגער  צוויי  קראקא  אין  דא  מען 

וויליאמסבורג טראכט ער צו זיך.

בוי-טשיק אויב ווייסט איר וואס עס איז גוט פאר אייך, און ווילט זיך 
נאך זעהן אינדערהיים, דאן טשעפעט אייך אפ פון אונז, און באווייזט 
אייך מער נישט אויף די מאסטאווע גאס, און אז איר גלייבט נישט אין 
רום.  אייער  אין  טיר  אייער  אויף  בליק  א  כאפט  דאן  קראפט,  אונזער 
מאטי איז שוין יעצט געווען אינגאנצן וואך, און נישט סתם וואך, אלע 
זיינע גלידער האבן זיך געווארפן דא לדא נקשן, א קאלטע שווייס האט 

אים באנומען, אבער איין מינוט, כאפט זיך מאטי, ווער זענט איר.

חוץ א ביזי סיגנאל האט ער שוין גארנישט געהערט.

וואס האט ער געזאגט וועגן די טיר, מאטי כאפט א שנעלן בליק צום 
קליין  א  און  צו,  זעץ  א  געגעבן  זיך  האט  טיר  די  זעץ,  דאן,  און  טיר, 
שרעק  און  ציטער  אויב  ערד.  דער  אויף  געפאלן  אראפ  איז  פאפירל 
ביי אים אין  געווען כאאס צושטאנד  יעצט  יעצט, איז  ביז  געווען  איז 
טאקע  עס  מיינט  דער  געלאפן,  אדורך  אים  איז  סקרוך  א  קערפער, 
איז  זיי  פון  איינער  פשוט,  אזוי  גארנישט  זענען  חברה  די  עהרנסט, 
געשטאנען דא ביים טיר אויפגעשלאסענערהייט, און מיטגעהאלטן די 
גאנצע טעלעפאנישע געשפרעך, און דערנאך אראפגעלאזט א צעטל 

און אפגעטראגן.

מאטי האט זיך מיט גרויס שוועריקייט אונטער געהויבן פון בעט און זיך 
שטאט צו געשלעפט צום טיר, אויפגעהויבן דעם צעטל, און צוגעטראגן 
צו נאכט קעסטל, אנגעצינדן דעם קליינעם לעמפל און צוגעלייגט דעם 

מיסטעריעזן צעטל צום שיין פונעם לאמפ.

געשלאגן  קעניגרייך  פולישע  גאנצע  די  איז  למספרם,   2010 אפריל 
געווארן מיט א מערדערליכע טויט קלאפ, ווען כמעט די גאנצע רעגירונג 
איז געהארגעט געווארן אין א שוידערליכע פליגער קראך, אויפן וועג צו 
א מיליטערישע צערעמאניע, אויפן רוסישן טערטאריע, אפצוצייכענען 
א טאג וואס צוואנציג טויזנט סאלדאטן זענען אומגעברענגט געווארן 
דורך די רוסן מיט צענדליגע יארן פריער. און דאן איז די פליגער מיטן 
פולישן פרעזידענט זיין ווייב, און נאך פילע הויעכראנגיגע מיניסטארן, 
פארכאפט  מיסטעריעז  איינגעשטעלטע,  רעגירונג'ס  און  גענעראלן, 
פאטאלן  א  מיט  גענדיגט  זיך  האט  וואס  נעפל  שווערן  א  אין  געווארן 

קראך, פון וועלכער קיינער האט נישט איבערגעלעבט.
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אפגעשפילט  זיך  דאן  האט  עס  וואס  ווארט,  דאס  נישט  איז  כאאס 
צו  געברענגט  האט  דאס  וואס  רעגירונג,  פולישן  דעם  אינערהאלב 
שווארצע  די  פון  אנגעהויבן  אויספארשונגען,  מאסיווע  עפענען 
עספיעט  שוין  האט  וועלכער  פליגער  געקראכטן  פונעם  קעסטלעך 
עקספערטן,  רוסישע  די  פון  באהאנדלונג  א  פארזוכן  און  אנצוקומען 
וואס דעריבער האט מען שוין גארנישט עהרנסט געקענט בויען אויף 

דעם.

אביסל  קען  וואס  יעדן  ביי  טעאריעס  שטערקסטע  די  פון  איינע 
און  ליבשאפט  גרויס  די  יארן,  אלע  פון  ארענע  פאליטישן  דעם 
רוסישער  דער  אז  געווען,  איז  לענדער,  צוויי  די  פון  צוזאמענארבעט 
זאל  קראך  דאזיגע  די  אז  בייזן  מיט  צו  גוטן  מיט  געזעהן  האט  בער, 
פינגער  אירע  אז  געזעהן  פארשטענדליך  ווי  און  קומען,  צושטאנד 
אפדרוקן זאלן פארשווינדען ווערן ווי אין וואסער אריין, וואס דעריבער 
האבן די פולישע רעגירונג נישט געקענט קומען צו זיך און שטענדיג 
פראבירט מאכן פרישע אנדעקונגען וואס זאל ווייזן א שטראל איבערן 
געווען  גרייט  זענען  זיי  אז  ווייט  אזוי  קראך,  פליגער  מיסטעריעזן 
אויפצוגראבן די באגרעבעניש, פונעם פרעזידענט און אויספארשן זיין 
קערפער און זעהן צו עס איז נישט דא אויף זיין קערפער צייכענעס פון 
אויפרייס מאטריאל וואס האט געקענט זיין אונטערגעשטעלט אויפן 

פליגער וואס זאל האבן צו געברענגט דעם קראך.

שוין  זיך  שלעפט  זאך  די  אז  זעהן  נאכן  סטאפנאווסקי,  דעטעקטיוו 
ער באשלאסן  האט  אויפדעקונגען,  עהרנסטע  קיין  אן  יארן,  פיל  אזוי 
הויעכראנגיגיע  פון עטליכע  איינהייט  א  פון אמעריקא  רופן  צו  אראפ 
אויספארשער אינערהאלב די סי איי עי, כאטש אמעריקע האט גלייך 
נאכן קראך געאפערט פאר פוילן עטליכע געניטע אויספארשער העלפן 
דערגיין די אורזאך פונעם קראך און די גאנצע סיטואציע, און דאן האט 
ער עס מיט גרויס שטאלץ אפגעווארפן, איז יעצט געקומען די שכל אז 

יא, אפשר אזוי וועט זיך עפעס אנהייבן ריקן דא.

הערטס חברה, האט אנגעהויבן דער טשיף אף די ספעציעלע אפטיילונג 
פון אויספארשערס אין די סי איי עי, ענק זענען באויפטראגט געווארן 
אונזער  פאר  געלעגנהייט  גאלדענע  א  איז  וועלכער  מיסיע,  א  מיט 
פולישער  רוסן אבער מיט א  די  נישטערן אביסל איבער  צו  אגענטור, 
פוילישע  צוויי  דארט  זיין  גייען  ענק  וויבאלד  פנים,  אויפן  שלייער 
אויספארשער, און דאס וועט פארשפארן פון פארשאפן פרישע קאפ 
וויי פאר אונזער רעגירונג אין פאל עס ווערט עפעס אנטפלעקט פאר 
די רוסן, ווייל די שאדן פון די מיסיע וועט גיין נאר אויפן פולישער קאפ 

ארויף.

גאר  זיך  עפענען  אויגן  שארפע  זיינע  ווען  אנגעהויבן,  ער  האט  אבער 
זייער געפארפול אזא מיסיע,  זיין  וויסן זאלט איר, אז עס קען  גרויס, 
איר  וועט  אייך,  פארפלאנטערט  איר  פלאנטער  וועלכער  סיי  ווייל 
נישט קענען  וועלן  וואס מיר  צוליב  געבן,  אן עצה  זיך דארפן אליינ'ס 

ברענגן פרישע הילף פאר אייך, כדאי זיך נישט צו אנטפלעקן פאר די 
רוסן, און אויף אזעלכע מעגליכקייטן דארפט איר זיין זייער גערישט, 
אדורך  און  דורך  געפוילט  דורך  זענען  גאה  בעלי  פולישע  די  וויבאלד 
מיט פילע אינפארמאטירערס, פאר אפאר פולישע זלאטעס ווערן זיי 
איך  טוה  באשיצן,  צו  זיך  דעריבער  שטן,  פארן  פארקויפט  אינגאנצן 
אייך באפולמעכטיגן מיט גאר ברייטע מעגליכקייטן אפילו אין פרעמדע 

טעראטאריעס.

דיק און דזשעק, צוויי ברייט ביינערדיגע אוואנטוריסטשע פארשוינען 
וועלכער האבן נישט מורא פון זיך זעהן מיטן טויט פנים אל פנים, זענען 
איבערן  אויספארשונג  גערופענע  אזוי  די  פאר  געווארן  באשטימט 
פארלאנג  אנגעגעבענעם  פונעם  טעג  עטליכע  ביז  און  קראך,  פליגער 
פון הויפט דעטעקטיוו פון פוילן, דעטעקטיוו סאפאנאווסקי, האבן דיק 
און דזשעק געלאנדעט אין פוילן אנגעלאדענט מיט ריזן זאפאסן פון 
די נויטיגע סחורה און זיך סטאנציאנירט אין פוילן. נאך א טאג צוויי פון 
צוזאמארבעט פון די צוויי אויספארשער מיט סאפאנאווסקי'ס סטעף, 
די  איבער  דיסקריפציע  פונקטליכע  א  געהאט  מאסקעווע  שוין  האט 
שוין  זענען  דינסט  געהיים  די  פון  גרופע  א  און  פוילן,  אין  געסט  צוויי 
וואס  חברה,  צוויי  די  אויף  בעאבאכטן  פוילן  אין  קראפט  אין  געווען 

זייערע גענויע פלענער זענען דא.

פונקטליך  האבן  לייט,  חברה  קליינע  קיין  נישט  דזשעק,  און  דיק 
אויפגעכאפט ווי די דריי אזוי אויסזעהנדע טוריסטן וועלכער האבן צוויי 
טאג נאך זיי אריינגעטשעקט אין האטעל און באקומען א צימער ממש 

אנטקעגן איבער זייער רום.

מאטי האט שוין נישט געקענט שלאפן א גאנצע נאכט, זיין מח האט 
פון  שטראלן  ערשטע  די  ווען  אבער  שטאק,  בינען  א  ווי  געווירבעלט 
פרימארגן האט אנגעהויבן זיך אריינצוכאפן פון צווישן די שפאלטענעס 
פונעם פארהאנג, האט ער שוין געהאט א גענויען פלאן פארן היינטיגן 

טאג.

די  נעמען  צו  יא  באשלוס,  לעצטע  די  געמאכט  אים  האט  צעטל  די 
זאך אין די האנט אריין, נאך א האלבע נאכט פון זיך ארום שלאגן מיט 
זיינע געוויסן, צו ער לייגט זיך אריין אין מויל פון לייב, אדער אז מיטן 
פרימארגן כאפט ער צוריק דעם ערשטן פליגער קיין ניו יארק, האט ער 
באשלאסן, ניין, ווען די קליינע אומשולדיגע צעטל איז כמעט צומאלן 
געווארן צווישן זיינע נערוועזע פינגערס, ער קען נישט אזאנס צו לאזן, 
אז דער אייבערשטער האט אזוי צוגעפירט מיינט עס אים, יא ער מוז 

עפעס טוהן צו דעם.

אן  פון דא  זעהן  זיך ארויס  ער  מוז  געוויסט  ער  זאך האט  די ערשטע 
קיינע וויידלעך, ער האט פארשטאנען אז היינט איז גענדיגט די צייטן 
וואס מען דארף איינעם אפווארטן אין לאבי פון האטעל פארשטעקט 
די  לעכער,  די  צווישן  פון  ארויסבליקן  און  צייטונג  גרויסן  א  אונטער 
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רעפארנירטע חברה האבן מסתם זיכער געמאכט צו פארלאזן דא ממש 
יעדן  אריין  מויל  אין  זיי  פיטערט  וואס  אייגעלע,  קליין  א  טיר  זיין  ביי 

טריט וואס ער וועט ארויס שטעלן פון זיין צימער.

ביים  באשטעלן  געלאזט  זיך  ער  האט  שטעלן,  פעסט  צו  דאס  כדאי 
רום,  זיין  צו  דעליווערט  קאווע,  אונס'יגע   12 א  אונטן  פון  רום  קאפע 
ביז עטליכע מינוט האט א איינגעשטעלטער געקלאפט ביים טיר, היי 
געפענט  צו שטייטליך  גאר  איז העיר, מאטי האט  יור קאפי  מיסטער 
די טיר, ממש ווי ער וואלט יעצט ארויס געשפיגן געווארן פון זיין בעט 
גאנצן  אויפן  אויגן  פארגלאצטע  מיט  אזוי  און  נאכט,  שווערע  א  נאך 
האריזאנט איבער גענומען די קאפי מיט ביידע הענט אינאיינעם. מיט 
שלומיאלדיגער  א  דארט  אפגעטוהן  זיך  האט  ריר  שלימזלדיגע  אזא 
באגאסן  געווארן  איז  האלוועי  האלבער  א  באלד  אז  אויסגיס,  קאווע 
גאנצע  די  פון  באמערקט,  עס  ער  האט  דאן  אבער  קאווע,  מיט 
צו באמערקן א פיצעלע שטיקל ממש  סומאטוכע האט ער עספיעט 
אזוי גרויס ווי א טשיפ פון א קרעדיט קארד, איז געווען אנגעקלעבט 
פונקט אנטקעגן איבער זיין טיר, וואס דאס האט געדארפט לאזן וויסן 
פאר זיינע באזיכער'ס אז דער סוספעקט האט זיך ארויס גערירט פון 
צימער, און מען ברויך אים אפווארטן ערגעץ ארום דעם האטעל זעהן 

צו ווי זיינע טריט זענען געווענדעט.

זיין  וואס  פון  ווייסט  ער  איינמאל  רואיגער,  געווען  איז ער שוין  יעצט 
האט  ער  פלענער,  ווייטערע  די  צו  צוגיין  קען  מען  באשטייט,  וויידל 
ארויס געצויגן פונעם האנט באגאזש די נויטיגע קליידונג, וועלכער איז 
הויכע שווארצע  גוטע  הויזן מיט א פאר  פון א דזשינס  באשאטאנען 
שטיוול, א קורצע דזשאקעט מיט א שווארצן דאשיק, ארויף געדרייט 
דעם  פארענדערט  פארמאט,  קליינעם  א  גאר  אויף  בערדל  דאס 
די  אויף  ברילן  זון  פאר  א  מיט  ברוינער  ליכטיג  א  צו  בערדל  שווארצן 

אויגן, און געגאנגען.

אינמיטן די נאכט האט ער שוין געהאט באמערקט אז צו זיין גוט מזל 
איז זיין רום א דאבל רום אפגעטיילט בלויז דורך א פארשלאסענעם טיר, 
יעצט האט ער צוגענייגט דעם אויער, און עס האט געהערשט דארט א 
שא שטילקייט, נאך אפאר גוטע מינוט'ן מיט א קליינע שווייצער טול 
איז דער  זיין ארבעט,  פון  געווארן  איז היבש צוקריצט  וועלכער  סעט 

טיר פון דערנעבנדיגן רום געווען אפן גרייט עס צו ניצן פארן פארקער.

אן  צימער  נעקסטן  פונעם  ארויסגעשפאנט  האט  דערויף  מינוט  א 
איינגעבויגענעם געשטאלט פון עפעס א עלטערער פארשוין און אזוי 
די  צו  וועג  אויפן  האלוועי  לאנגן  דעם  געשפאנט  אראפ  שטייטעליך 

שטיגן.

יעצט איז עס אים געלונגען.

ווי נאר ער האט זיך געזען ארויס פון האטעל, האט ער א כאפ געטוהן 

זיך  גאס,  מאסטעווע  נעכטיגן  צום  געיאגט  זיך  און  מערצעדעס  זיין 
איינדרייענדיג צום ברייטן מאסטעווע גאס האט ער עספיעט צו זעהן 
דעם ברייטן שרעקעדיג אויסזעהנדער פארשוין מיט וועם ער האט זיך 
נעכטן באגעגענט ביי די דירה אוועק שפרייזן פון דעם אפארטמענט 
אין  מינוט  אפאר  נאך  זיצן  בלייבן  צו  באשלאסן  האט  מאטי  בילדינג, 
זיין געדינגענעם אויטא, און ווארטן צו נאך איינער קומט און גייט פון 
די דירה, נאך א גוטע פופצן מינוט האט ער באשלאסן עס איז גענוג, 
זיין אויטא, און  ער איז צוגעפארן צו א דערנעבנדיגן געסל פארקירט 
מיט  בילדינג  אינם  אריין  בילידינג,  אפארטמענט  די  צו  צושפאצירט 

פעסטע טריט ווי למשל ער ווייסט פונקטליך וואס ער וויל.

די  ארבעט,  די  ביי  איז  יעדער  פארמיטאג,  שטילע  א  געווען  איז  עס 
געביידע,  גאנצע  די  אין  הערשט  א שטילקייט  און  סקול,  אין  קינדער 
אויך פון אפארטמענט נומ' 4 הערט זיך נישט ארויס קיין גרודער, מאטי 
אין בעסמענט  אונטן  גייט אראפ  ער  ריזיקע,  די  נעמען  צו  באשליסט 
די גאנצע געביידע, א ריק אראפ,  פון  די מעין פיוס באקס  זוכט אויף 
ער  אפגעשלאסן,  ווערט  געביידע  גאנצע  די  פון  לעקטער  די  קראך, 
ווארט אפאר מינוט צו איינער נעמט זיך רידערן, אבער ניין אלעס איז 
שא שטיל, ווי א מדבר שממה, קען מען גיין ווייטער, גייט ארויס צו די 
בעק יארד, כאפט זיך ארויף אויפן פייער סקעיפ און נעמט זיך קריכן די 

צוויי שטאק ארויף צו אפארטמענט נומ' 4.

אט איז עס, כאפט א בליק פון פענסטער, עס זעהט אויס פארזיכערט, 
פונעם  גרידזשעס  געזונטע  עטליכע  נאך  ווייטער,  גיין  קען  מען 
גאנץ  באלד  אויפגעוועקט  האט  וואס  פענסטער  פארראסטיגטן 
געווען אפן, איינס צוויי, א טאנץ, מאטי  קראקא, איז דער פענסטער 
אין  צימער,  קאנפרענץ  גרויסע  א  אין  אינעווייניג  שטיין  זיך  טרעפט 
צענטער פון צימער איז געשטאנען א גרויסע האלצערנע לענגליכער 
טיש ארום גענומען מיט א שיינע צאל בענקלעך, די טיש איז געווען 
אנגעהויפענט מיט פילע דאקומענטן און מאפעס, וואס ער האט נאך 

נישט געקענט זעהן אין די טינקעלקייט.

מאטי צינדט אן א קליינע על אי די מאסיווע פלעש לייט, א בליק אויף 
די  ביז  אויפציטערן  געמאכט  אים  האט  וואנט  אויפן  בילד  גרויסע  די 

טיפעניש פון זיין הארץ.

דאס איז דער זעלבער סימבאל וואס איז געווען אויפן קליינעם צעטל 
וועלכער האט געלאנדעט אינמיטן די נאכט ביי אים אין האטעל רום. 
א ריזיגע האקן קרייץ פון א שווארץ און רויטער קאליר, איז געהאנגען 
אין צענטער פון צימער, פון אלע זייטן אין דעם צימער האט זיך ארויס 
נאציס  פארשאלטענע  די  פון  סימבאל  טויט  שרעקליכער  די  געזעהן 
ימ''ש, דאס וואס ער האט געהאפט אז עס איז בלויזע איזוליעס האט 

אים געפראסקעט מיט איר גאנצע ווירקליכקייט אין פנים.

מאטי האט זיך געדארפט ציפן די באקן זיכער צו מאכן אז ער איז נישט 
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אין קיין חלום אדער פאנטאזיע ווינקל, ער האט געפילט ווי ער איז צוריק 
די ערד  ווען  יארן, דא אין אייראפע,   1940 געפלויגן צו די שרעקליכע 
ווען דער פארשאלטענער היטלער  יעדן איד,  האט געברענט אונטער 
ימ"ש מיט זיין נאציזים און ריינע ראסע אידיאלגיע, האט געמאכט יודן 
ריין גאנץ פוילן. די בילד האט זיך אנגעהויבן צוזאמשטעלן און קלאר 
פארטשעפעט  זיך  האב  איך  געשאצט,  האב  איך  ווי  אזוי  יא,  ווערן, 
זיי  זענען  שיינט  עס  ווי  וועלכע  גרופע,  נאצי  נעאו  פינסטערע  א  מיט 
זיי האלטן  אנגעפיטערט מיט דעם פינסטערן נאצישע אידאלגיע און 
אינמיטן זיך ארגענעזירן צו עפעס גאר עהרנסט, פון וואס מען מוז זיי 

באצייטענס אפשטעלן.

אויב האט ער געטראכט פאר א סקונדע אז די חברה זענען א באנדע 
קליינקעפיגע פויערן, וואס ווערן באנומען פון א הייל היטלער סאלוט, 
גלאנציגע שטיוול, האט  און  און שטאלצירן מיט געפרעסטע מונדירן 
אים די אינהאלט פון דעם צווייטען צימער געלאזט וויסן, אז ער שטייט 
דא מיט פארגעשריטענע באנדיטן וואס פארמאגן שוין טעכענלאגיע פון 
יארע 2016, די צימער איז געווען אויסגעשטאטעט מיט קאמפיוטערס 
די  פון  ברענדס,  און  מאדעלן  לעצטע  די  פון  אלעס  מאשינערי  און 
רושם  א  געמאכט  האט  עס  אז  סקרינס,  ריזן  געהאנגען  זענען  ווענט 
ווי  פעלד  לופט  אין  טורעם  קאנטראל  א  און  זיך  געפינט  מען  ווי  מער 
אין א פשוט'ער אפארטמענט אין א געדיכט באוואוינטער געגענט אין 

קראקא פוילן.

א טריט נענטער האט זיך אנטפלעקט פאר זיינע אויגן א צימער וואס 
מיט  אנגעלאדענט  מאגאזין,  וואפן  א  ווי  ענדערש  אויסגעזעהן  האט 
אלערליי ביקסן, רעוואלווערן, און מאשין געווער, די חברה האלטן שוין 
ביי גאר עהרנסטע שטאפלען, די מצב איז נישט גוט, זיי האלטן שוין 

מיט אפאר פיסטריט פאראויס.

אפשאצן  אנגעהויבן  ער  האט  שאק,  טיפע  פון  מינוט  עטליכע  נאך 
די  אטרינען,  באצייטענס  מוז  ער  וועלכער  פון  מצב  מסוכן'דיגער  זיין 
קומענדיגע  די  אין  דא  ערשיינען  נאך  קענען  פארשוינען  פינסטערע 
מינוט, ער האט א כאפ געטוהן די אנגעצייכנטע מאפעס פונעם גרויסן 
טיש, פארקנייטשט און אריינגערוקט אין טאש אריין, און זיך געוואנדן 
צום פענסטער, אין יענע מינוט האבן שווערע טריט אפגעקלינגען פונם 
טרעפן צימער, מאטי איז אין א בליץ סקונדע געווען ביים פענסטער, 

און א שפרונג ארויס פון פענסטער אראפ צו די גאס.

וואס טוהט מען ווייטער האט אים זיין געוויסן אנגעהויבן צו פייניגן, נאך 
ליגענדיג אזוי אויף דער ערד, גוט צוקלאפט פון די פאל, אבער זיין מח 
האט אים דערמאנט ער איז נאך נישט ארויס פון קיין סכנה, ער דארף 
פארשווינדען ווערן פון דא, די חברה וועלן גאר שנעל אנערקענען אז 

ער האט שוין אפגעשטאט א באזיך אין זייער קווארטיר.

א טינקל בלויער מערצעדעס האט זיך אוועק געריסן פון איר ארט נישט 
ווייט פונעם מאסטאווע גאס, אין א גאלאפ צוריק צום האטעל, נישט 
וויסענדיג אז נאך א אויטא, א שווארצער פאלקס וואגן האט זיך מיט 
געריסן מיטן שטורעם, און פאלגט נאך דעם טינקל בלויער מערצעדעס 

אויפן באפעל פון זיינע אויבערהארן.

האט  פיסטריט,  זיינע  נאך  שוין  איז  מען  אז  חלומענדיג  נישט  מאטי, 
באשלאסן פארוואס זאל ער זיי ארויס געבן זיין מאסקע, וועל מיר ניצן 
די זעלבער וועג צוריק צו מיין צימער, דורך דעם צווייטן האטעל רום, 
נייגט צו אן אויער, עס זעהט אויס שטיל, עפענט שטיל אויף די טיר און 
ווענד זיינע טריט צום טיר וועלכער פירט צו זיין רום, ער דרייט שוין די 
קלאמקע. אבער דאן האבן צוויי פעסטע הענט שטארק ווי אייזערנע 
צוואנגען אראפ געוואויגן אויף זיינע אקסלען, פון וואס ער האט אויף 
קיין שום פאל נישט געקענט זיך באפרייען פון זיי, און נאך פאר וואס 
ווען ווי, האט ער זיך געטראפן זיצן אויף א בענקל פארבינדען מיט די 
די  צו  אים  שטייען  מענער  פעסטגעבויטע  צוויי  ווען  ארונטער,  הענט 
זייטן גרייט ווי אונטער צו פירן צו די חופה, עס האט נישט אויסגעפעלט 
טריט  א  מיט  זענען  חברה  די  אז  פארשטיין  צו  חשבון  גרויסער  קיין 

פאראויס.

וואס ווילט איר פון מיר, האט ער ארויס געבורטשעט, דאס וועסטו אונז 
קודם ענטפערן, האט אים גענטפערט דער עלטערער פון די צוויי, א גרוי 
וויל נישט גארנישט פון אייך, לאזט מיך אפ,  האריגער פארשוין, איך 
האט מאטי געטרייסלט ווי א בלעטל, אהא דו ווילסט נישט גארנישט, 
איז וואס זוכסטו אין פרעמדע טערטאריעס, מאטי האט געמיינט ער 
פאלט אראפ, אויף אזוי ווייט אז זיי ווייסן שוין פון זיין באזוך, און זיי 
זענען שוין געקומען נאך זיינע טריט דא אין דעם דערנעבנדיגן האטעל 
צימער האט ער זיך נישט געראכטן, ער האט אנגעהויבן באגרייפן, אז 
אויב עס איז נאך בכלל מעגליך דארף ער מאכן א שארפע יו טורן און 
זיך אפטראגן פון דאנעט, און לאזן אזעלכע ריזקאלישע אקציעס פאר 
געלערנטע אגענטן און אזעלכע וואס זענען פון די סארט טייג געקנאטן.

דזשעק,  שלאנקער  דער  שותף  זיין  מיט  דיק  האריגער  גרוי  דער 
צו  געקומען  זיי  זענען  מאטי,  איבער  אויספארשונג  קורצע  א  נאך 
נישט  יונג,  פארבלאנדזשטער  דער  איז  עפעס  אויב  אז  באשלוס  א 
מער ווי א פשוטער שיק יונגל פון די רוסישע געהיים דינסט, וועלכע 
אונז  פון  צו דערשנאפן  עפעס  דא קעגן איבער,  זענען סטאנציאנירט 
אמעריקאנער, וואס איז אזוי אויך א טאטאלער דורכפאל, אבער אויף 
קיין פאל איז ער נישט קיין גרויסער שפיאן וואס זאל זיין יעצט אונטער 

עפעס אן עהרנסטן מיסיע.

די פראגע איז נאר וואס זענען די מאטיוון פון זיינע שיקערס, און וואס 
האבן זיי געוואלט פון דא דערווישן, נאך א שנעלער אונטערזוכונג האט 
זיך אנטפלעקט פאר זיי עטליכע פארקנייטשע מאפעס אין איינע פון 
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מאטי'ס טאשן, וואס האט זיי געמאכט יא טראכטן אז מען האט דא 
די  פון  געווארן  געשיקט  אהער  איז  וועלכער  אגענט  אן  מיט  צוטוהן 

פרעמד און בעדארף זיך באניצן מיט מאפעס.

זיין  אין  פאספארט  אמעריקאנער  זיין  זיך אנפלעקט  האט  דאן  אבער 
וואס  וואס איז דאס, דאס האט שוין צושאקלט אלע קארטן,  בוזעם, 
געדונערט,  עלטערער  דער  האט  פאפירן,  אמעריקאנער  דיר  ביי  זוכט 
פארוואס  איז  בירגער,  אמעריקאנער  אן  בין  איך  וואס  הייסט  וואס 

דינסטו די רוסישע אגענטור.

איך, וואס א אגענט, פאר וועם, פארוואס, מאטי האט נישט געוויסט 
צו ער זאל לאכן, צו ער זאל וויינען, ער ווערט דא באשולדיגט אלץ אן 
קיין  פון  זאגן  צו  נישט  איך  ווייס  פוטין  חוץ  רוסישע,  די  פאר  אגענט 
דעם  לעפטאפ  א  אין  אריינסקענען  געלאזט  האט  דזשעק  רוסקיס. 
אנגעהויבן  קאמפיוטער  די  האט  מינוט  עטליכע  ביז  און  פאספארט, 
האט  וואס  פערזאן,  דעם  איבער  אינפארמאציע  טוץ  א  אויסשפייען 

געשטימט מיט די אינפארמאציע וואס מאטי האט זיי געגעבן.

צופיל באווייזן אדער קרימינאלע אקטיוויטעטען מיט וואס צו אטאקירן 
דעם דערשראקענעם ביז צום טויט, האבן זיי נישט געהאט, אבער עס 
האט זיך נישט געגלוסט ארויס צו לאזן אזא לייכטער פישל, וואס איז 

אזוי גרינג אריינגעשווימען אין נעץ.

שוין  זיי  האבן  אויסטויש,  ווערטער  קורצער  א  נאך  דזשעק,  און  דיק 
געהאט א גענצליכער סעלושן צו די סיטואציע וואס עס וועט ברענגן 

די מערסטע ניצן פאר זיי פון דעם שיק אינגל.

פלוצלונג האט מאטי באמערקט אז זייער באנעמונג צו אים האט זיך 
געטוישט ממש פון איין מינוט צום צווייטן, דער אינגערער שלאנקער 
פארשוין, האט אים אויפגעבינדן די הענט, און זיך אראפ געזעצט נעבן 

אים, ארויף געצויגן א סארקאסטישער שמייכל.

מסתם  דערשראקן,  זייער  נאך  ביסט  דו  אז  זעה  איך  דיך,  בארוהיג 
האסטו ממש אריינגעבלאנדזשעט דא, ניין, עפעס אזוי זאגסטו, הא, 
יא יא, איז אזוי אונז גלייבן מיר דיר יעצט, אבער אונז מוזן מיר זיך דאך 
איבערצייגן אז דו קענסט אזאנס טאקע באווייזן, איז הער צו, דא קעגן 
איבער  געסט,  רוסישע  עטליכע  אויף  זיך  האלטן   358 רום  אין  איבער 
וועם אונז וואלט מיר געוואלט וויסן אביסל אינפארמאציע,למשל ווען 
זיי לייגן זיך און אזוי ווייטער פשוט פאר אינטערעסאנטקייט, אלץ א 
גלאבאלער סורוועי, איז אזוי קודם מוזטו פארשטיין, אונז זעמיר דא 
פאר עהרנסטע ביזנעס, אונז האב מיר די מעגליכקייט דא, דיר פשוט 
ווי  וויסן  נישט  וועט קיינמאל  לייגן אויף אייביג, און קיינער  צו  אוועק 
דיין געביין איז אהין געקומען, וואס יא, אונז האבן מיר פאר דיר איין 
פארקויפסט  דו  ווי  לויט  האסט,  דו  ווי  אזוי  פונקט  גייסט  דו  אפציע, 

יענעם  אין  גייסטו אריינבלאנדזשענען  אונז אריינגעבלאנדזשעט דא, 
אויף  בטעות  איבערלאזן  ווי  מער  נישט  דארפסטו  דארטן  צימער, 

איינער פון יענע געסט א קליינע שטיקעלע.
דו  און  באפרייט,  ביסטו  מיסיע,  דיין  אין  סוקסעס  האבן  וועסט  דו  אז 
וועסט מער קיינמאל נישט הערן פון אונז, געדענק אבער די צייט איז 
זיין צוריק פון די מיסיע,  ניין אזייגער ביינאכט מוזטו  קורץ ביז היינט 
מיר  ווי  פון  פארק,  שטאטישע  גרויסע  די  אין  אפווארטן  אונז  זאלסט 

וועלן דיר גענצליך באפרייען פון דיינע פליכטן.

זיך  וועט  עס  און  חכמות,  מאכן  צו  פראבירן  וועסטו  אויב  אבער 
אלס  אהער,  דא  געווארן  געשיקט  יא  ביסט  דו  אז  איבערצייגן 
אינפארמאנט צו דערשמעקן פון אונז, דאן ביסטו אין אונזערע אויגן 
א פארזיגלטער, אונז וועל מיר אנקומען צו ווי דו וועסט נאר אנטלויפן, 
געדענק וואס איך האב דיר געזאגט, האט שוין יעצט דער גרוי האריגער 
מיט זיין באסעווע שטימע געדינערט, און אים געשאקלט ווי א זאלץ 
מאטי  דיר.  נאך  נאכקומען  מיר  וועלן  איבעראל  גענאק,  ביים  מעסטל 
נאך אן אפעראציע,  ווי  זיין צימער אויס געשטרעקט  איז געלעגן אין 
אלע גלידער זענען אים געווען אויסגעברענט, אן קיין טראפ כח, אבער 
נאך א שטיק צייט ליגן אזוי, האט ער באשאלאסן לאמיך כאטשיג נאך 
אביסל אריינכאפן דא אויף די פרייע לופט אין קראקא, איך ווייס דאך 
נישט יעצט מיט וועמען איך וועל שלעכטער אפשניידן צו מיט די רוסן, 
זיי אומגיין, און אז  גיי מיך מיט  וויאזוי איך  ווייס נאך נישט  וואס איך 

פאלג איך נישט, ווער ווייסט וואס די אמעריקאנער וועלן מיר טוהן.

זיינע  אין  געשטראמט  אריין  האט  וועלכע  לופט,  פרישע  קאלטע  די 
האט  האטעל  די  פון  פראנט  אין  שפאצירענדיג  לונגען,  אנגעצויגענע 
אביסל  טראכטן  געלאזט  און  מח  דעם  אויפגעפרישט  אביסל  אים 
קלארער, מיט די רוסן וועל איך מיך מוזן אן עצה געבן אזוי גאנץ פשוט, 
זיך אנקלאפן אין עמיצער  נעמליך אויך בטעות אריינבלאנדזשען אין 
פון די געסט און דאן אזוי אומערקבאר איבערלאזן דעם טרעקער אויף 
אים'ן, און האפענטליך אזוי פטור ווערן פון די גאנצע סיטואציע און זיך 
אפטראגן פון דאנעט נאך היינט נאכט, איינמאל איך בין פערטיג מיט זיי 

דארט אין די שטאטישע פארק.

זיין  צו  צוגעטראגן  פוס  זיין  אים  האט  טראכטענדיג  נישט  אזוי 
זיך אריין שטעקט אריין דעם  פארקירטער מערצעדעס, מאטי זעצט 
קראקאווער  די  פארן  ארום  אביסל  אזוי  ארויס  זיך  לאזט  און  שליסל 
גאסן, אה, פאלט אים ביי א געדאנק, אפשר קען איך נאך אריינכאפן 
האט  וואס  מעטאל  קאלטער  א  צענטער,  ארכיוון  לאקאלן  דעם 
אנגעהויבן דרוקן אויף זיין גענאק האט אים געמאכט אויפציטערן, ריר 
דיך נישט אן מיינע אנווייזונגען, האט זיך געהערט א קאלטער שטימע 

פון די אונטערשטער זיץ אין זיין אויטא.
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א נאכט פון 
קאשמארן
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און  פון מיין שוואגער'ס בר מצוה אין מאנסי,  בין צוריקגעקומען  איך 
פאר  זאג  איך  ווען  שלאפן,  אהיים  ארויפגעגאנגען  זענען  קינדער  די 
צו  נאך אפאר זאכן  לייגן, איך האב  זיך שוין אויך  זי קען  מיין ב"ב אז 
ערלעדיגן אין קאר. זי האט געוואלט איך זאל לייגן שלאפן די קינדער, 
בין איך ארויף און זיי געלייגט שלאפן, דערנאך האב איך געליינט דער 
שטערן אויפן בעט, און דאן צוריק אראפ אונטן אין קאר, וואו איך האב 

געשיקט אפאר אימעיל'ס און נאכגעקוקט מיין קרעדיט אין באנק.

אינמיטן הער איך א ווילדער געלעכטער ארום מיר. איך שטיי און שטוין 
צו זיך אליין, עס איז שפעט ביינאכט, ווער מאכט דא אזעלכע קולות?! 
דאן האט א יאוגארט געלאנדעט גראד אויף די פענסטער פון מיין קאר! 
איך בין געווארן אויפגעברויזט ביז גאר, און געוואלט ארויסקומען צו די 
חברה טיילן קלינגעדיגע פעטש, אבער עפעס האט מיר צוריקגעהאלטן 

דערפון.

שרעק  שווארצע  דריי  קיינעם,  צו  גיין  געדארפט  נישט  האב  איך 
ווארפענדע בריונים זענען געקומען גראד צום ריכטונג פון מיין קאר, 
מיט דראענדע געזוכטער און ביילענדע פויסטן. א בלאסקייט האט מיר 
ווי  געשפירט  איך האב  און  געציטערט  מיר  די הענט האבן  באדעקט, 
מיינע האר פון קאפ שטייען נישט אויף זייער געווענליכע פלאץ. אזא 

שרעק!

איך האב א מינוט געקלאצט אויף זיי פון גרויס שאק, און דאן האב איך 
געמורמלט שוואכערהייט "אלקא דמאיר ענינו, 25 דאלער פאר ר' מאיר 
בעל הנס", דערנאך אראפגעדרוקט דער גאז פעדאל און אנגעהויבן צו 

פארן שנעל וואס ווייטער.

מיר  און  טרעקל  פיק–אפ  זייטיגע  א  אין  אריינגעשפרינגען  זענען  זיי 
נאכגעפארן, איך בין אנגעקומען צום ענדע פונעם גאס, און עס איז מיר 
די אויגן. א גארביטש טראק פארט צום ברייט  געווארן פאר  שווארץ 
פון דעם שאסיי, און מיין וועג ווייטער איז פארשפארט. איך נעם זיך 
אז  כח, טראכטנדיג  גרעסטע  די  פייפן מיט  צו  נערוועזקייט  גרויס  פון 
אזוי וועלן כאטש די פארשוינען אנטלויפן וויבאלד די פייםערייען ציעט 
גארביטש  דער  אבער  זאמלער,  מיסט  פונעם  אויפמערקזאמקייט  די 
טראק דרייווער ווייזט מיר מיט א שמייכל פון אויער צו אויער דעם עי-

וואן סימבאל, און זיינע אויגן שפריצן פונקען פייער.

הייסט אז ער איז דא ספעציעל ארויסגעוואקסן דא לכבודי? רבונו של 
עולם, וואס טו איך דא ווייטער?! אנטלויפן צופיס? עס איז אינמיטן די 

נאכט, ווער וועט מיר דא אפהיטן?

אבער איך האב גראד געזען אז קיין צווייטער אויסוואל איז סייווי נישט 
זיץ,  די אונטערשטע  צו  פארהאנען. איך האב מיר אריבערגעשלעפט 
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אומבאמערקטערהייט.  ארויסצושלייכן  זיך  פרובירט  דארט  פון  און 
ווען  פיר,  אלע  אויף  געקראכן  און  מיר אראפגעלייגט  איך  האב  שטיל 
איך בין זיכער אז קיינער זעט מיר נישט, האב איך מיר ארויסגערוקט 

פון די אונטערשטע טיר.

הארט  אז  געווען,  איז  גענומען  אינאכט  נישט  נאר  האב  איך  וואס 
נעבן מיר איז געווען א גרויסער גאסן לאמפ, און דאס האט געווארפן 
דאס  האבן  חברה  די  טראטואר...  אויפן  מיר  פון  שאטן  ריזיגער  א 
אויפגעכאפט, און מיט ווילדע געשרייען מיר אנגעהויבן נאכצויאגן. איך 
וואס  כוחות  גרעסטע  און  די שנעלסטע  לויפן מיט  גענומען  האב מיר 
איך האב, די אנדערלעין האט מיר געטריבן און מיין בלוט איז געלאפן 

מיט איר שנעלסטן גאנג אין מיינע אדערן.

געלאפן.  ווילד  און  שנעל  אזוי  בין  איך  וען  נישט  באמת  געדענק  איך 
אויף  געווארפן  און  זעקלעך  מיסט  אויפגעהויבן  איך  האב  לויפנדיג 
אונטן, ביז איך האב געשפירט אז דאס איז עס. מיין אטעם איז געווארן 
קורצער און שווערער, קוים וואס איך האב נאך געזען עפעס פאר די 
האב  איך  אזש  אויסגעמוטשעט  שרעקליך  געווען  בין  איך  און  אויגן, 

ממש געזען שטערנ'ס.

און דאן האט עס פאסירט. אזוי לויפנדיג פארסעפעט אריין אין א געסל, 
האט זיך מיין ציצית פארטשעפעט אין א צוגעבינדענעם ביציקל וואס 
טראסקע  א  געגעבן  האב  איך  און  זייט,  א  אין  געלעגן  רואיג  זיך  איז 

אראפ אויפן ערד מיט קראפט.

נאך איידער איך האב עספיעט זיך אויפצושטעלן, האבן צוויי בריונים 
רשעות,  און  אכזריות  גרויס  מיט  מיר  אין  אריינצוקלאפן  אנגעהויבן 
זיך  האט   – אלע  זיי  פון  דיקערער  דער  ווארשיינליך   – זיי  פון  איינער 
געגעבן א זעץ ארויף אויף מיר, און איך האב געשפירט אז מיינע לונגען 

ווערן פשוט צודריקט און דערשטיקט פון זיין געוויכט.

מענטשן פרעגן אסאך מאל: וואס האסטו דעמאלט געטראכט בשעת 
מעשה? וואס איז געלאפן אין דיינע מח צעלן, וועלכע מחשבות קומען 
ארויף אין אזא פאל? דער אמת איז, אז איך האב ניטאמאל געהאט כח 
צו טראכטן. פשוט און גראד, מיינע מחשבות האבן זיך אפגעשטעלט, 

איך האב נישט געטראכט.

מסתמא  איך  וואלט  פלאץ,  אויפן  קאפ  מיין  געהאט  וואלט  איך  אויב 
אבער  וכדומה,  מיר?'  פון  זיי  ווילן  וואס  זיי?  זענען  'ווער  געקלערט 
לאמיתו של דבר האב איך גארנישט געהאט קיין השגה ווער זיי זענען 

און וואספארא בייזער רוח האט זיי אהערגעבלאזן.

עס האט גענומען א האלבע מינוט ביז איך האב באשלאסן אז יהיה מה 
וועט מען  זייער פארדינטן, נאכדעם  זיי באקומען  שיהיה, קודם זאלן 
די  גענומען טיילן שלעק מיט  ווייטער. איך האב מיר פשטו  וואס  זען 

גרעסטע מאס כעס וואס איך האב פארמאגט אין מיר, איך האב מיט 
הענט  די  מיט  און  קעפ,  זייערע  אין  אריין  געשטויסן  פיס  צוויי  מיינע 

געציפט און דערלאנגט פויסטן רעכטס און לינקס.

מיט דעם אלעם זענען זיי געווען מער פון מיר אין צאל, און ביז אפאר 
שוואכער,  א  קאנטראל,  זייער  אונטער  געהאט  מיר  זיי  האבן  מינוט 
צו  אנגעהויבן  מיר  זיי  האבן  דאן  דערמאליזירטער.  און  צוקלאפטער 
שלעפן מיט געוואלד, ווען איינער שטופט אריין זיין שמוציגן הענט אין 

מיין מויל, וועלנדיג דערשטיקן מיינע געוואלדעס.

איך האב אים פרובירט צו בייסן מיט כח, און ער האט מיר פאר דעם 
געגעבן אזא שטארקן זעץ אין קאפ, אזש מיינע ציינער זענען כמעט 
דערשטיקן  צו  כדי  אויפגעהויבן,  מיר  זיי  האבן  אזוי  פלאץ.  פון  ארויס 
און  שיך  מיינע  אראפגעריסן  מיר  זיי  האבן  אנטלויפן  פון  פראוו  יעדן 
זאקן, און אריינגעשליידערט אין זייער פיק–אפ טרעקל, פארנדיג מיט 

אויסגעלאשענע לעקטער פארזיכטיג אויפן ראוד.

מיינע מחשבות האבן זיך אביסעלע אנגעהויבן אויסצוקלארן, די שטויב 
האט זיך אנגעהויבן זעצן אויף איר פלאץ, און איך האב אנגעהויבן צו 
ביז  וועט  דרך הטבע  ע"פ  יעצט.  איך שטיי  וואו  רעאליזירן דעם מצב 
צופרי קיינער נישט וויסן אז איך בין נישט צום געפינען, מיין ווייב און 
מיר  דארף  איינער  אז  אויס  נישט  זעט  עס  און  שוין,  שלאפן  קינדער 
קאנטאקטן ביז צופרי, ווען אך לערן מיט מיין טעגליכע חברותא אום 

7:00 אינדערפרי.

היינט  האב  איך  ווייל  מארגן  לערנען  נישט  איך  וועל  אים  מיט  אוי, 
געהאט א בר מצווה! דאס מיינט אז פאר 11:00 אזייגער ווען איך דארף 

זיין אין דער ארבעט, וועט מיר קיינער ניטאמאל זוכן!!!

טאטע אין הימל, אין לי על מי להשען אלא על אבינו שבשמים. פאר 
מיינע אויגן איז ארויפגעשווימען דעם בילד פון ר' מנחם שטארק הי"ד, 
און איך האב א טרייסל געגעבן. הערשט נעכטן האב איך געקרעכצט 

ליינענדיג די נייעס, און וויאזוי קוק איך היינט אויס?!

באהאלטענע  א  געקאסט  מיר  האט  וואס  עפעס  געטון  זיי  האבן  דאן 
שמייכל. זיי האבן פארבינדן מיינע אויגן מיט א שאל, און אעך טראכט 
צו זיך מיט ביטערע הומאר 'ליינען זיי אויך יאיר וויינשטאק'ס ביכער? 
און  געפארן  זענען  זיי  געדאנק?'...  דעם  איינגעפאלן  זיי  איז  וואו 
געלאכט, יעדע פאר מינוט האב איך געשפירט א שטארקן וויטאגליכן 
אריגינעלער  איר  פון  ביינער  מיינע  צוטיילט  כמעט  האט  וואס  זעץ 
פאזיציע, און איך האב נישט געוויסט צו דאס איז דער זעלבער באנדיט 

אדער זיי טוישן שיפט'ס...

דער  וואס  נאכדעם  געווארן  שטיל  געלעכטער  דער  איז  פלוצלינג 
טעלעפאון האט זיך צוקלינגען. עפעס אומקלארע קלאנגען האבן דיך 



זייער  געווען  זייט טרייבל, עס איז מיר  די צווייטע  פון  ארויסגעהערט 
קענטליך און אויסטערליש היימיש.

"יעס מיי באס, דע מען איז אין גוטע הענט, דאנט ווארי ער וועט נישט 
א  פרובירן  פון  אפעטיט  די  צוגענומען  דא  אים  האבן  מיר  ווילדעווען, 

רעוואלט!" ענטפערט איינער פון זיי, ווארשיינליך דער שטילסטער.

אפס, ער? דער באנדיט שטייט אונטער דעם? ער האט מיר פארכאפט?! 
אזא חוצפה! דאס קען ממש נישט זיין!!! געוואלד טאטע, העלף מיר!

נאכן ארומפארן א שיינע שטיק צייט, האבן מיר די חברה אנגעכאפט 
זייערע  גרויס ברוטאליטעט, ציפנדיג מיט  און אנגעהויבן שלעפן מיט 
ווילד באוואקסענע נעגל מיין פלייש פון די הענט און פיס. "בי קווייעט" 
איך  אז  געקלערט  נישט  האב  איך  באפוילן.  אויסדרוקליך  זיי  האבן 
און  אויגן  פארבינדענע  מיט  קעגנצושטעלן  זיך  שאנס  א  אפילו  האב 

בורוועסע פיס, און זיך געלאזט פירן ווי א שעפסל צום שחיטה.

זיי האבן מיר ארויפגעטראגן שטיגן און דערנאך צוריק אראפגעטראגן, 
איך האב מיר פארשטייט זיך געשטרויכלט א גאנצע צייט, און זיי האבן 
מיר געשטויסן און געהאמערט אנע רחמנות נישט ארויסרעדנדיג קיין 
פיפס. עס איז געווען חושך מצרים מיט דעם שאל אויף די אויגן, כאטש 

האב איך לענסאס און נישט גלעזער, ממש השגחה פרטיות.

מינוט  צען  ארום  פאר  אראף  ארויף  שטיגן  קלעטערן  נאכן  ערשט 
מיר  זיי  האבן  בערך(  שאץ  איך  ווייניגער,  מעגליך  מער,  )מעגליך 
אריינגעשטופט אין א עליוועיטאר, אזוי אז איך האב שוין באמת נישט 

געקענט האלטן חשבון צו איך בין אויבן, אונטן אדער אינמיטן.

דאן האבן זיי מיר ארויפגעשטופט אויף א בעט, און פארשפארט די טיר 
אונטער זיך. איך האב תיכף אראפגעפליקט דעם שאל פון מיינע אויגן, 
עס איז געווען האלב באלאכטן, און איך האב מיר דערזען אין א צימער 
וואס האבן  מיט בילדער און איבערגעקערטע פייל'ס פון דאקומענטן 

זיך געוואלגערט אויף אלע זייטן.

דאס איז בלי ספק געווען מיין גוי'אישער שותף סעם, וואס סטראשעט 
מיר שוין לאנג אז אלע אידן זענען גנבים, און ער וועט מיר מסדר זיין 
האב  איך  פארדינסטן.  אונזערע  פון   %85 נישט  אים  איך  געב  אויב 

געשפירט די גערוך און געזען קלאר זיינע אפדרוקן.

און דאן, האט ער געעפנט דעם טיר און געבליקט צו מיר מיט א פנים 
מלא רציחה, איך האב געזען אויף אים אז עס איז ווייט פון א ווערטל. עס 
איז מיר געווארן הייס און קאלט, איך האב מיר געוואלט נעמען שרייען 
פון  – פארלאפענע אויגן האבן מיר צוריקגעהאלטן  זיינע בלוט  אבער 
דאס צו טון. "העלאו מיי פרענד" זאגט ער מיר שארף און טרוקן. "געב 

אהער דיין סעלפאון ביטע".

עס האט מיר אויפגעבליצט א געדאנק. "סעם, איך געב דיר עס גערן, 
אבער די פאליציי איז שוין אינפארמירט, זיי זענען אויפן וועג אהער. 
פאר דיין טובה לאז מיר ארויס פון דא, און איך וועל נייטראליזירן דעם 
טיפן  פון  געהאט  חרטה  זאגן  עס  נאכן  תיכף  האב  איך  סעלפאון"... 
הארצן. מי שלא ראה וויאזוי ער האט מיר אנגעקוקט, האט נאך אין זיין 

לעבן נישט געזען קיין שרעק ווארפענדער פארשוין.

פון  זידט ער ארויס  ליבער פריינד"  זענען אריבער מיין  "די דזשאוקס 
נישט  מער  וועסט  דו  פארטיג,  ביסטו  "אצינד  ציינער.  זיינע  צווישן 
קענען רעדן און נישט הערן, דיין סעלפאון קען איך אליין נייטראליזירן, 
און  פראצענטן!"  מיינע  בעטן  נישט  שוין  דיר  ביי  איך  וועל  מער  און 
מיין  מיט  העמעד  דעם  אראפגעריסן  מיר  ער  האט  דאס  זאגנדיג 
סעלפאון אין טאש, און איז געלאפן ברענגען אין קאך צו ברענגען די 
שוין פון פאראויס צוגעגרייטע מעסער. איך האב פשוט געפילט ווי איך 
גזלנו..."  בגדנו,  אשמנו,  העולמים,  כל  צור  עולם,  של  "רבונו  שטארב. 
אויף  אראפ  פריי  פליסן  טרערן  הייסע  וועו  געזאגט  שטיל  איך  האב 

מיינע פארפלאמטע באקן.

ישראל,  כלל  פאר  כפרה  א  זיין  נפש  מסירות  מיין  זאל  "באשעפער, 
לייז אויס די אלע אידישע קינדער פון זייערע צרות, הרני מוסר נפשי 
די  מיט  געכליפעט  און  געוויינט  האב  איך  יתברך!"  שמו  קדושת  על 
גוטע  און  משפחה  אומשולדיגע  מיין  פון  געטראכט  כח,  גרעסטע 
חברים, וועלן זיי דאס אויסהאלטן? קומט זיך זיי דאס? אוי טאטע, עס 

רייסט דאס הארץ!

די  אין  אריינגעקוקט  מיר  און  מעסער  מיטן  צימער  אין  אריין  איז  ער 
אויגן, און מיט פאמעליכע טריט זיך דערנענטערט צו מיר. איך האב אין 
מיין לעבן נישט געוויסט אז א הארץ קען אזוי שטארק קלאפן ווי עס 
האט געקלאפט יענע מינוט. מיינע אויגן זענען געווען פארמאכט, און 
איך האב געטראכט פון די צעטיל קטן אז א מענטש דארף טראכטן ווי 

ער ווארפט זיך אריין אין א קאלעך אויווען למען קדושת שמו יתברך.

און דאן איז עפעס געשען, דער סעם איז געווארן בלאס ווי דער וואנט, 
און אראפגעשליידערט דעם מעסער מיט גרויס שרעק. עס האט זיך 
געהערט סירענעס!!! א ליכטיגקייט און א שטראל, עס איז דא א וועג 
ארויס, יישר כח הייליגער באשעפער!!! איך עפן מיינע פארטרערטע 
טונקל,  איז  עס  באגאסענער,  שווייס  א  אויגן  רויטע  געשוואלענע 

קאלט, דער שותף איז אנטלאפן, און די קולות זענען ווארשיינליך...

מיין וועקער זייגער!
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ווען דער באס 
דרייווער איז בלינד

אין א שיינענדיגע פעקל ליגן די ווייטאמינען, הערליך רעפרעזענטירט, 
עס ציעט אן אויג. די קאפסול פארשפרעכט אייך צו האלטן געזונט און 
פריש, פאקוסירט, אויף, און פרייליך. טייל וועלן אפילו קעיר נעמען פון 

אייער עין הרע פאר די זעלבע פרייז.

שוין לאנג וואס אייזיק טראכט אז מען דארף עס גיבן א שאנס, אויב 
קען עס האלטן פאקוסירט אין די נאכמיטאג שעות איז עס דאך ממש 
וואס ער זוכט! אבער כאן הבן שואל כסף מנלן... אזא פעקל גייט פאר 
לוקסוס  פון א  ווייט  דריי מאות שקל כסף עובר לסוחר, און דאס איז 
ביי אים  זינט איר גאנצע שוויות איז נאך  גייט ספענדן  וואס ער  אויף 

מוטל אין א גרויסע ספק.

פראמאציעס  די  דאס,  נאר  מען  הערט  מ׳קריכט  וואו  פריידעי!  בלעק 
פאלדער נעמט אריין צענדליגער אימעיל׳ס א מינוט, עס איז די הייסטע 
סעזאן! לויפט און קויפט! די וויטאמין פירמע איז נישט קיין יוצא מן 
הכלל, זייער שרייעדיגע עדווערטייזמענט ״דרייסיג פראצענט אראפ!״ 
האט געמאכט די דשאב מיט אונזער אייזיק און ער האט עס געקויפט.

ביים זעהן זיין פראדוקט האט ער זיך עפעס דערמאנט...

זיינע  אויף  צייטונג אויסגעשפרייט  די  אויפן רעקליינער,  זיצט  אייזיק 

זאל  וואגן  טאג,  שווערן  א  נאך  נאכטמאל  געענדיגט  נארוואס  לענדן, 
איינער זיך אים צו שטערן היצט!

דאס ווייבל קומט אריין, ״אייזיק! מיין מאמע האט יעצט אויפגעקלינט 
איר ווענעטי פאר פסח און איך האב זוכה געווען צו אירע פארבליבענע 
בלא  בלא  קאנדישאן...  גוטע  א  זייער  אין  נאך  איז  עס  ווייטעמינען! 

בלא...

אייזיק גיבט א ברעטשע ארויס, הער שוין אויף מיט די דמיונות, יעצט 
גיי איך עס דארפן נעמען יעדן טאג? שיט עס זיי מוחל ביטע אריין אין 

מיסט קאסטן און טרעף דיר גרעסערע אוצרות ביי דיין מאמען.

א הערליכע ספר איז יעצט אין דרוק און וועט זיין צו באקומען נישט 
פריער ווי א חודש, זאגט משה פאר יענקל מיט אזא סאפיסטיקירטער 
שמייכל אויף זיינע לעפצן ווי צו זאגן פרעג מיר נישט פון וואו איך ווייס, 

איך האב מיר מיינע מקורות...

ער זאגט גוט, דרש׳נט דער חכם ווייטער, איך האב ביי מיר א פידיעף 
פייל פון א חלק פון די ספר, איך זאג דיר, דער מחבר איז פיינע נייעס! 
ענינים.  געוואלטיגע  ארויס  ברענגט  און  טראפן  די  צווישן  גייט  דער 
האט  עס  ווייטער,  משה  רייצט  אפיציעל,  נאכנישט  עס  איז  בעצם 
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די  ווי  די אינטערנעט, איך זאג דיר עס איז פריש  ארויסגעליקט אויף 
רוחות!

איבער  ווייניג  ווייסט  וואס  אינגערמאן  כולל  טיפישער  א  יענקל, 
זיך  טוט  מעכטיג  עפעס  אז  שפירט  פייל׳ס  פידיעף  און  אינטערנעט 
דא אפ אונטער זיין רוקן, ער בעט גלייך, שיק מיר עס ווען עס קומט 

ארויס... איך בין גרייט צו באצאלן וויפול דער וועט נאר נישט בעטן...

א חודש שפעטער:

יענקל דאוונט שחרית אין זיין טעגליכע מנין, ווען דער ירושלים׳ע איד 
קומט צו מיט א האנטפול קוואדערס, ״צדקה״, יענקל ווי זיין שטייגער 
איז אים מכבד מיט א דיים, אבער אומערווארטעט ציט יענער פלינק 
ארויס פונעם בוזעם טאש א קונטרס און שטרעקט עס אויס צו יענקל.

יענקל  חברה...  ברסלב׳ע  די  שמות,  מיט  דא  זיי  קומען  ווייטער  שוין 
לאמיר  ווינקל,  א  אין  ערגעץ  אריין  עס  רוקט  און  קונטרס  דעם  נעמט 

ליבערשט פארגעסן דערפון.

אייזיק נעמט טייערע וויטאמינען און ווארפט זיי אין מיסט, גייט נישט 
דעם  אקוראט  פאר  מאות  צוויי  צאלט  ער  און  צייט  לאנגע  קיין  דורך 
ארויסקומען,  זאל  ספר  געוויסע  א  קוים  ווארט  יענקל  שפיל.  זעלבן 
ווען עס איז שוין ענדליך אינדרויסן רעגט ער זיך גאר אויף דעם וואס 

פארקויפט עס אים פאר א ניקל!

דיין ערשטע ציגארעטל האסטו געגליכן? רוב רויכערער וועלן ענטפערן 
ניין. דאן פארוואס האסטו אנגעהויבן? עההםם...

געפיל  שכל.  אויף  באזירט  החלטות  קיין  נישט  מאכן  מענטשן  רוב 
זענען  געפילן  און  החלטה,  יעדע  כמעט  אין  ראלע  עיקר  די  שפילט 
נישט משועבד צו פאקטן. זיי פירן זיך זייער קרעמל און לאזן די דעת 

אינדרויסן.

דער  איז  דאס  ווייל  מענטש  פונעם  געפיל  די  טארגעט  מארקעטינג 
ענדגילטיגער שופט.

ווען א מענטש זעהט א זאך ווערן פארטיילט בחנם קומט גלייך ארויף 
א געפיל וואס טענה׳ט אז דער חפץ איז טאקע ווערט וויפול עס קאסט. 

און אז עס איז גארנישט ווערט גייט עס אין שמות אן קיין פיפס.

מיר  עס  זאל  פארוואס  שוויגער?  ביים  ווייטעמינען  איבערגעלאזטע 
לוינען? אבער ווען מען קען האבן א זאך וואס קאסט באמת $300 פאר 

זיין.  זיך משקיע צו  $250 דאן איז עס א מציאה, אין א מציאה לוינט 
נישט אזוי?

איך  גדולה האב  ישיבה  פון  יאר  מיין ערשטע  אין  בחור:  א  פארציילט 
מציאה  א  געווען  איז  ציגארעטלעך  ישיבה,  קליינע  א  אין  געלערנט 
גדולה, איינער וואס האט פארשאפט א שאכטל אלטע סיגריות האט 
וואס  געקענט פארקויפן פאר צוויי טאללער א שטיקל. אין א סעזאן 
קיין  געווען  נישט  איז  ישיבה  אין  ציגארעטן  געדרייט  זיך  האבן  עס 
גרעסערע שמחה פון דעם... מען פלעגט רויכערן און שפירן א טעם גן 
עדן התחתון אויף די וועלט. נאך אזא ציגארעטל האט שוין גארנישט 

אויסגעפעלט, עס האט געמאכט דעם טאג...

ציגארעטן  ישיבה,  ריזיגע  א  אין  לערנען  אריבער  איך  בין  שפעטער 
האבן זיך געגאסן דארט ווי מצה וואסער, זעקס טאלער א שאכטל, 50 
טאלער א קארטאן... די גאנצע מעשה האט פארלוירן איר טעם... די 

געשמאק איז נישט געווען צו פארגלייכן.

איז  רויכערן  איינעם  געכאפט  מען  האט  אויב  ישיבה  קליינע  די  אין 
גערויכערט,  ובסדקים,  בחורים  באהאלטן  זיך  פלעג  איך  געפלויגן.  ער 
גרויסע  די  אין  נודף...  ריח  דעם  אפצושוואכן  קענדי׳ס  מינט  געגעסן 
נישט  עס  האט  דעם  צוליב  טאקע  און  מותר,  געווען  עס  איז  ישיבה 

געהאט קיין שום טעם...

באנק  זיין  אויף  נעמט  אינגערמאן  ראשונה  שנה  דער  שלמה 
סטעיטמענט מיט א קענטיגע שמייכל, כאטש איינער איז זיך מרחם 
און לאזט נישט דעם פאסט קעסטל שימלען טראכט ער צו זיך בשעת 
ער עפנט אויף דאס בריוול מיט נייגער, אבער די פרייד האלט נישט אן 

צו לאנג...

טיפערע  א  קארטל!  דעביט  מיין  ניצט  איינער  דאלער?  טויזנט  פיר 
די  קלאר  נאכאמאל  אבער  מאכט  סטעיטמענט  אינעם  אריינבליק 
מאמר חז״ל פרוטה פרוטה מצטרפת לחשבון גדול. נישטא קיין געלט, 

וואו גייט מען ווייטער פון דא?

און  סטעיטמענט  דעם  איבער  גייט  עקספערט  פינאנציעלער  דער 
פרעגט, וואס איז די $75 דא? ״דאס גיי איך צאלן חודש׳ליך פאר אוצר 
החכמה די קומענדיגע צוויי יאר, עס איז א קלייניגקייט... און עס לוינט 

זיך פאר די געלט״.

״קוק  חודש?  א   $700 פאר  גראסערי  אין  קאפל  א  קויפט  וואס  און 
אהער, בעצם בין איך געדעקט מיט פוד סטעמפס סאו באמת קאסט 

מיר עס נאר $300 א חודש דאס איז דאך שוין גאנץ נארמאל... ניין?״
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דער אינגערמאן איז נישט משוגא... זיינע געפילן זענען, און נאך ווי... 
אויף  זאקן  מיט  קוים  בלייבט  און  הויזן  די  ער  דערלייגט  דערווייל  און 

שבת צו מאכן.

ווען מיר מאכן החלטות איז וויכטיג צו נעמען אין באטראכט אז דאס 
נישט  ווייט  מוז  בליק  ערשטן  אויפן  גוט  און  ריכטיג  אויס  קוקט  וואס 
שטימען מיטן רעאליטעט, בעפאר מיר גייען צו צו סיי וואס ברויך מען 
אין באטראכט נעמען אז פון הינטערן באוואוסטזיין ווערן פארארבעט 

מעשים און אויב לאזט מען זיך פירן קען עס באגראבן דעם מענטש.

איך ווייס, עס ציעט. אבער דאס איז אויבערפלעכליך. גיב עס א טאג, 
בארואיג די ערשטע געפילן, לאז שכל אריינקומען אין בילד. זי דארף 

שפילן די הויפט ראלע. אויב נישט וועט מען נאך חרטה האבן.

דיין בודשעט שטימט נישט? הייב נישט אן צו שניידן הינדערטערס, 
עס וועט נישט העלפן, אגרעסיווע טוישונגען אהן קיין חשבון קומען 
טראכטן  צו  פאר  זיך  נעמט  געפילן.  אומדורכגעטראכטע  פון  ווייטער 
די  וועט  צוביסלעך  טראנזאקציע,  א  מאכט  איר  בעפאר  שכל  מיט 
וועט  איר  און  ארבעטן  צו  אנהויבן  מעטאדע  מצטרפת  פרוטה  פרוטה 

אייך טרעפן צוריק אויפן טרעק.

איך  זאל  דשאב  וועלכע  קינד?  מיין  שיקן  איך  זאל  חדר  וועלכע  אין 
נעמען? וויאזוי דארף איך באהאנדלען מיין זוהן׳ס עברי שוואכקייט? 
אויב מען גייט נישט גלייך מיט געפיל רינט אריין די שכל און דאס איז 

די רעצעפט פאר פאסיגע החלטות.

חברה! איר זענט אלע קלוגע מענטשן! מאכט נאר זיכער די געפיל זאל 
אייך נישט פארשאטענען.

פליכט  איר  זי  טוט  בריאה  יעדע  ווי  און  הימל  פון  איז א מתנה  געפיל 

לטב ולמוטב, ניצן געפיל אן אחריות איז נישט קיין קלוגער אקט. אבער 
אסאך קלוגע מענטשן מאכן דעם טעות.

זינט געפיל איז נישט קיין שכל שטימט עס נישט מיטן שכל. מאדנע 
ווען געפיל קומט  ביי די שענסטע משפחות  זיך  פאראדאקסן טרעפן 
אריין אין בילד. ווען די געפיל הייסט קויפן ווייטעמינען קויפט מען. ווען 
געפיל הייסט אוועק ווארפן ווארפט מען. געפילן שרעקן זיך נישט פאר 

קיין סתירות, געפילן שטימען נישט, עס איז אט דאס, א געפיל.

אונזער פונקט איז א רעצעפט וואס זאל געניצט ווערן אין אלע ערליי 
דאמר,  מאן  ערשטער  דער  איז  געפיל  אז  אנערקענונג  די  שפייזן. 
די  האלטסט.  ״דו״  וואס  דאס  נישט  איז  געפיל  אז  אנערקענונג  די 
אנערקענונג אז ווארטן אויפן שכל פלוס קען פארבעסערן אייער לעבן 

קוואליטעט, איז ווערט כל הון דעלמא.

א  איז  חכמה.  בינה  דעת,  וועג.  ריכטיגע  די  איז  דעת.  בינה,  חכמה, 
רעצעפט פאר דורכפאל. חמה און בינה זענען די שכל אייגנשאפטן מיט 
וואס מיר זענען געבענטשט. דעת איז מקשר צווישן שכל און געפיל. 
נאכן ניצן שכל איז א גוטע געפיל זייער א געשמאקע צושפייז. אבער 
וואס  פיל  ביטערע  א  ווי  שכל  קומט  געיאגטערהייט  געפיל  ניצן  נאכן 

וועקט אויף צום דורכגעפאלענעם רעאליטעט.

אינעם  אנגעהאנגען  איז  אברים  רמ״ח  אירע  אלע  מיט  מענטש  דער 
מחליט, דער וואס מאכט די החלטות האט זיי ביים גארגל, זיין החלטה 
זיך אז די  זיי מאכן שיינען אבער אויך פארטונקלען. פארשטייט  קען 

אחריות איז גרויס.

מיט  פול  באס  א  איבערגיבן  ווי  איז  מחליט  דעם  זיין  געפיל  לאזן 
פאסאנדשירן אין די הענט פון א בלינדן טרייבער.
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ס'איז קוים 11:00 אינדערפרי די אפיסעס זענען קוים אריין אין קראפט 
"ס'איז  שטאק,  פערדן  אויפן  אפיס  אין  לויפן  צו  אריין  קומט  מ.ע. 
צצצרות!!!" מ.פ. איז געזעסן אריינגעטון אין די לעצטע פאר צעטליך 
וואס ער האט באקומען אלץ תשובה פון זיינע נאנטע חברים איבער די 
העכסט דערמאטישע ענינים העומדים על הפרק, דערשראקנערהייט 
פאנגט ער אן צו שרייען "וו..וו..וואס איז געשען?!?!?" אבער קיין קול 

איז נישט צוריקגעקומען פון די אנדערע זייט אפיס.

מ.פ. געטס זיך א דריי ארום אין זעט ווי נישט מער און נישט ווייניגער 
זיצט מ.ע. און פאנגט אן צאם פאקען זיינע זאכן כדי אז אלעס זאל זיין 
נישט  ווייסט  "דו  שאק,  מיט  מ.פ.  פרעגט  פאר?"  גייט  "וואס  מסודר, 
ווייטער  "וואס איז שוין  שמעלקא איז אנגעקומען היינט נערוועז!!!" 

געשען מיט דער שמעלקא?!?".

שמעלקא קומט ארויף אויפן פערדן שטאק און הייבט אן ווילדערהייט 
צו עפענען טירן איינס נאכן צווייטען, קומט אריין און געבט א קוק אויף 
און  די לעצטע פאר שעה  און  איז אראפגעקומען  וואס  אלע צעטליך 
פינקטליך  הדברים  סיכום  די  אראפ  שרייבט  צעטיל  זייטיגע  א  נעמט 
די  וויכטיג,  העכסט  איז  דאס  אז  זיך  פארשטייט  און  האלט  ער  וואס 
אפיס  זייער  ביי  זיצען  מ.פ.  און  מ.ע.  און  אויף  עפען  א  זיך  געבט  טיר 
אויף שפילקעס וואס גייט שוין שמעלקא היינט מודיע זיין... שמעלקא 

זייער הענט הייבט אן צו טרייסלען, און שמעלקא געבט  קומט אריין 
אנגעגרייט,  האבו  ביידע  וואס  צעטליך  וויכטיגע  אלע  די  אויף  קוק  א 
נאך  און  טיש  מ.ע.  אויף  געלייגט  אראפ  ווערט  צעטליך  צוואנציג 
דרייצען צעטליך אויף מ.פ. טיש, און פאר מ.פ. האט ער אויך צוגעלייגט 
א עקסטערען צעטיל "דאס איז א פריוואטע צעטיל" און ער לייגט נאך 

צו "ענטפער מיר וואס שנעלער".

שמעלקא איז ארויס ביידע האבן אפגעאטעמט.

די טיר עפענט זיך נ.ו. קומט אריין ער זעט די מצב איז אנגעצויגן ער 
וויצען די צוויי האבן געלעגן אויף דער ערד,  געבט זיך א רוף אן צוויי 
שמעלקא האט געהערט עפעס געלעכטער גלייך געקומען צו לויפן און 
אויסגעהערט די וויצן און שמעלקא ווי באוואוסט אייביג איז ער אויך 
אריין אין די גיסטע און ער האט דערציילט צוויי גוטע וויצן על דרכו... 
און דערנאך זענען אלע צוריק אריין אין די ענינים מ'האט דאך אסאך 

צו אניאגן...

צווייטער קאפיטל
זיבן חדשים פריער...

אלע שטייען ארום דעם אלטן טאטענס בעט אזוי פארווייטאגט, נעביך 
וואס וועט זיין די טאטע געזעגנט זיך וויאזוי וועט מען אויסהאלטן אן 
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ווען  אז  דערציילן  צו  ווייסן  געקענט  אים  האבן  וואס  אלע  אים?!?!? 
מ'איז געווען משיגע פון ליידיגיין פלעגט ער דערציילן זיינע מעשיות 
וואס פלעגט זיין אזוי דערמאטיש, מ'קען אויף אים שרייבען א גאנצע 
אפ!!!"  נישט  אונז  לאז  "טאטע  בכיות,  מיט  וויינען  אלע  דזשורנאל, 
אבער  הערצער,  ציבראכענע  די  פון  איינע  פון  געשריי  א  מען  הערט 

גארנישט האט נישט געהאלפן און חבל על דאבדין.

זיצט און אפיס און טראכט א שאד שוין  חדשים איז אריבער און ט. 
אזוי לאנג וואס אונזער אלטען טאטען איז שוין נישט דא, אבער וואס 

קען מען טון הוא הלך למנוחות ואותנו עזב לאנחות...

דריטער קאפיטל
צען יאר פריער...

און  צוויי  דער  יוני  אין  ביינאכט  דאנערשטאג  עס  איז  געווען 
אומרואיגע  אויפ'ן  צוריק  און  אהין  פארן  קארס  צוואנציגיסטער, 
West 24 און די וועסט סייד א שיינע קאר שטעלט זיך אפ און  גאס 
פארענט פון די פערצען שטאקעדיגע געביידע וואס שטייט און מאכט 
א גרויסער רושם, און פון די קאר קומט ארויס א שאופער און עפענט 
די טיר פאר זיין בעה"ב וואס ווערט גלייך ארום גענומען מיט אפאר פון 

זיינע יועצים.

א. קומט ארויס פון זיין קאר און שטעלט זיך קוקען אויף די פרישע בנין 
וואס מ'האט נאר יעצט געענדיגט בויען און די פלענער קען שוין אנהייבן 
אריין גיין אין קראפט אזוי ווי געפלאנט, און ווי ער הייבט נאר אויף זיין 
קאפ באגעגענט ער זיך מיט די שיין און די טינקעלע נאכט פון די דריי 
ווערטער "THE IVF BUILDING", אוודאי איז נישט קיין שאלה אז 
דער בנין איז ארומגענומען מיט שווערע וואך און אריינצוקומען דארט 
איז נאר מיט א קאוד, און די איינציגסטע חלק וואס איז נאר געבליבען 
צו קענען אריין גיין און קראפט איז שאפן מענטשן וואס האלטן ביים 

קומען ארבעטן.

א. זעצט זיך אריין אין זיין גרויסען אפיס אין די נייע גרויסע געביידע צום 
ערשטן מאל, אלעס איז גרייט אבער גאנישט פאסירט, קיינער רופט 
צו קומען דא ארבעטן, אריבער אפאר  וויליג  איז  אן אז ער  נישט  זיך 
טאג, זונטאג יוני 25 דער זייגער האט געקלאפט אויף צוועלף מינוט נאך 
צוויי און די טעלעפאון צוקלינגט זיך, א. פריידט זיך אז ענדליך רופט 
שוין איינער, ער הייבט אויף דעם טרייבל מיט'ן גאנצן שטארקייט "איי. 
הערט  זייט  אנדערע  די  פון  און  העלפן?"  אייך  איך  קען  וואס  עף.  ווי. 
י. איך האב מיר געוואלט איינשרייבן צו  זיך א שטימע "יא דא רעדט 
קומען ארבעטן..." א. האט עס געדארפט מאכן גוט געבט ער זיך א רוף 
וועל אייך צוריק  אן "געב מיר דיין אינפא און אימייל אדרעס און איך 
שיקען א אימייל אויב איר זענט אנגענומען", י. האט איבערגעגעבן זיין 
אינפא פאר א. און קוים עטליכע שעה דערויף איז געקומען א אימייל 
פון א. אז ער קען אנהייבן צו ארבעטן און זיין קאוד איז ...... און ער קען 

שוין גלייך אויף מארגן אנהייבן.

אזוי האט נישט אויפגעהערט צו קלינגען דעם טעלעפאון און איינער 
איז  בנין  עף.  ווי.  איי.  די  און  איינגעשריבען,  זיך  האבן  צווייטען  נאכן 

אריין אין פולסטן קראפט.

פערטער קאפיטל
די עלעוועטאר האט געוויזן אויף גרין די טיר האט זיך געפענט און א. 
איז אריין און פארט זיך ארויף אויפ'ן פערטן שטאק, ער שפאנצירט זיך 
אזוי געמיטליך אין קארידאר און קוקטס זיך אום אויף זיינע פירות, ווען 
פון זיינע צוויי זייטען באגלייטן אים זיינע גבאים צווישן זיי ק. און צ. און 

י. וואס ער האט זיי געשטעלט אז אלס אין בנין זאל קלאפן.

א.  מישיג....!!!!"  טאטאלער  א  איז  ער  בכלל?!?!?  רעדסטו  "וואס 
האט זיך אינגאנצן דערשראקען "וואס גייט פאר?" פרעגט ער ק., ק. 
האט שוין גאנץ גוט געוויסט וואס איז דאס ער האט דערקענט די קול 
מאכט  ער  וואס  מאל  ערשטע  די  נישט  ס'איז  וואס  ל.  דאך  איז  דאס 
פראבלעמען, און מ'האט שוין לאנג געטראכט אז מ'זאל אים פון דא 
באשלאסן  איז  באשלאסן  און  צוזאמען  זיך  רעדן  אלע  זיי  ווארפן.... 
"אזעלעכע חברה דארפן מיר נישט האבן דא, ס'שטערט נאר פאר די 
טריט  שנעלע  מיט  און  א.  אן  זיך  אטמעספארע!!!"רופט  גישמאקע 
שפאנט ער אראפ צום אפיס און ער האט גלייך געטוישט די קאוד פון 

ל. אז מארגן וועט פאר אים נישט זיין קיין צוטריט צו די בנין.

פינפטער קאפיטל
כדי צו פארשטיין וואס איז דאס די איי.ווי. עף. בילדינג וועט מען מוזן 
צוריקגיין א שטיק צייט פארדעם ווער איז דער א. און וואס האט אים 
געמאכט די החלטה צו גרינדן אזא אהערגעשטעלטער פלאץ וואס איז 

פארנומען פיר און צוואנציג שעה זעקס.

ס'איז זונטאג צופרי צען אזייגער א. זיצט זיך אזוי אויף זיין דרייענדיגער 
אזוי  זייטן  אלע  פון  אפגעריסן  שוין  איז  וואס  אינדערהיים  בענקל 
רואיג און געלאסן, טררררר... דער טעלעפאון האט זיך צוקלינגען און 
צושטערט זיינע שוועבונגען און די עולם הדמיון א. געבט א היס זיך 
צו אויפוועקן פון זיין וואכעדיגע שלאף "העללא, ווער רעדט?" "יא דא 
ווי האב איך נישט געכאפט אויפן  זיך א כאפ  רעדט משה", א. געטס 
קול אז דאס איז פון מיינע נאנסטע חברים "וואס איז נייעס משה? שוין 
אזוי לאנג נישט גערעדט מיט דיר!!" יא יא משה געט א זאג "איך האב 
דיר גערופען איבער די נושא אז היות אז איך דארף דורך טון כמה וכמה 
הויכעפונקטע ענינים און איך ווייס נישט ווי אזוי זיך א עצה געבן בעט 
איך דיר אז די זאלסט מיר טרעפן אי"ה היינט נאכט אין ווייבער שול פון 

די לאקאלע ביהמ"ד און מיר וועלן דורך שמועסן די ענין".

א. איז שוין געווארן אינגאנצן נערוועז וואס קען שוין משה וועלן אזוי 
וויכטיג? – "אוודאי אוודאי אי"ה איך וועל זיין דארט און איך וועל דיר 
פרובירן צו העלפן מיט וואס איך קען, זאג מיר נאר ווען.." "שכח שכח" 
רופט זיך גלייך משה אהן און ער באשטימט "אכט אזייגער" אקעי אכט 



אזייגער וועל איך זיין דארט, שטימט צו א..

שוין  זיצט  א.  און  אכט  נאך  מינוט  א  אויף  געקלאפט  האט  זייגער  די 
אנגעצויגענערהייט אין ווייבער שול ביים לעצטן טיש און קוקט אויפן 
א  נאך  אריבער  שוין  איז  אפשר  ווייל  סקונדעס  דרייסיג  יעדע  זייגער 
א  געבט  א.  און  אויף  זיך  עפענט  טיר  די  ער???",  איז  "ווי  און  מינוט 
שפרינג אויף און לויפט צו צום טיר זיך טרעפן מיט'ן גוטן חבר משה, 
אבער ניין ס'איז נאך אלץ נישט געווען משה עס איז געווען א פשוטע 
די  ליינען  צו  אן  פאנגט  און  אראפ  נאכאמאל  זיך  זעצט  א.  שנארער, 

איבעריגע בלעטער וואס איז איבער געבליבען פון שבת.

ענדליך נאך צען לאנגע מינוטן עפענט זיך די טיר און א גרויסען שמייכל 
באגעגענט זיך מיט א. וואס ליגט אויסגעשפרייט אויף זיין חבר משה'ס 
א  אויס  אים  שפרייט  און  שמייכל  א  צוריק  אים  געבט  א.  און  פרצוף, 
גלייך  צוריק  ענטפערט  משה  און  זיך"  הערט  "וואס  האנט  ברייטן 
העכסט  צום  צוריק  גלייך  גייט  א.  אבער  השם",  "ברוך  גלאטערהייט 
דערמאטישע נושא וואס ער קען קוים אויס ווארטן צו הערן וואס קען 
עס שוין זיין?, "משה וואס האסטו געוואלט אזוי וויכטיג פון מיר?" און 
משה נעמט ארויס א פעקיל פאפירן און א.'ס נערווען איז ארויף וואס 
איז שוין ווייטער, וועלעכע פאפירן האט ער שוין אנגעברעגט דא, און 
משה געבט אים א ווייז דאס איז צעטליך פון נאטן, "דאס אז נאטן פון 
ווי ס'שטאמט  פון  זיין  מברר  אינמין  האלט  איך  וואס  ניגונים  עטליכע 
און פון וועלעכע חסידות ס'קומט...." א. שטייט און ווארט "ווען קומט 
ווייסט  די דראמאטישע חלק?", "האב איך דיר געוואלט פרעגן צו די 
ער  כאילו  משה  אויף  פארקלאצט  שטייט  א.  דעם?",  איבער  עפעס 
באטראכט יעצט די נייעגרא פאללס און משה געבט אים א פרעג "א. 
וואס איז געשען מיט דיר? האסט נישט פארשטאנען די שאלה???".

"יא איך האב זייער גוט פארשטאנען די שאלה, אבער במחילת כבודך 
ווען זענט איר לעצטע מאל געווען ביים דאקטער?!?!?!" משה געבט א 
קוק אן א. און פארשטייט נישט וואס איז געשען מיט זיין נאנטער חבר, 
איך האב אים סך הכל געפרעגט א שאלה און ער איז גלייך צורדערט 
"וואס  "וואס איז די פראבלעם?" פרעגט משה תם'עוואטע,  געווארן, 
איז די פראבלעם פרעגסטו??!!!! די האסט נישט וואס צו טון אין דיין 
לעבן נאר דאס?!?!? און וועגן דעם האסטו מיר ארויסגעשלעפט פון 
ארבעט?!?!?" משה האט שוין חרטה געהאט פארן גאנצן באגעגענען 
אבער ער איז זיך מסביר "א. וואס פארשטייסטו נישט? איך ענדיג די 
ארבעט איך וויל מיר אביסל ארויסגעבן אויף מיינע האביס און דאס איז 

איינע פון זיי!!!".

א. האט זיך אביסל בארואיגט "אבער וואס האט דאס מיט מיר גיי אין 
רעסטוראנט און ווען די אלע פויערן פלאדערן אוועק וועסטו דאס אויך 
דיר,  צו  געקומען  בין איך  וועגן דעם  "אה! טאקע  איבער שמועסן...", 
ווייל איך האב באמת נישט ליב די אלע קופקעריי אין רעסטוראנט... 
וויל פשוט דורך רעדן  מרדעט דארט צאם כל שטות דעלמא און איך 
געשמאק מיט יודען וואס פארשטייען צו דעם... און איך מיין ס'העכסט 
צייט צו עפענען אזא פלאץ ווי מ'קען זיך דורך שמועסן די נושאים...", 
זיך  האבן  זיי  און  געזאגט  אים  האט  משה  וואס  געהערט  האט  א. 

געזעגנט פון זייער אומבאטעמ'טע שמועס.

די  גענוג  איז  עס  אז  החלטה  א  אפגעמאכט  און  אהיים  איז  א. 
עס  ער  דארף  שמועסן  דורך  עפעס  וויל  מענטש  א  אז  רעסטוראנטן, 
נישט באקומען מיט נאך לשון הרע'לעך און רכילות, געמאכט און געטון 
און טאקע אין יוני דער צוויי און צוואנציגיסטער יאר צווי הונדערט און 

זעקס איז געפענט געווארן שיינע טירן פון די בילדינג איי.ווי. עף..

זעקסטער קאפיטל
צען יאר שפעטער...

כרררררכררררר...

שנארכעצט  און  אויסגעשפרייט  אינדערהיים  סאפע  אויפן  זיצט  ר. 
האלט  חיל  אשת  טייערע  זיין  שלאף,  נאכמיטאג  טיפן  א  אין  אוועק 
אינמיטן צאמלייגן די לאנדרי פון די טייערע קינדערליך וואס איז נאר 
איצטער גענדיגט וואשן און הערט זיך אויס א דרשה שטילערהייט פון 

איינע פון די חשובע מגידים אויף די נושא פון חינוך.

אומקלארע  א  פלוצלינג  זיך  הערטס  פוי!!"  בשבילי'ניקס  אלע  "די 
"וואס  ארום,  דריי  א  זיך  געבטס  רעבעצין  די  קול,  אויסגעשלאפענע 

איז?" אבער אין קול ואין עונה, כררררכרררר....

"די כשרונות חלק #3 איז גאנץ שיינע ניגונים" הערט זיך ווידער א קול 
פונעם אויסגעשפרייטער פארשלאפענער מאן, אבער כררררכרררר....

"די מנורה איז רינדעכיג אדער שפיציג?" כררכרר...

"ברוך דיין האמת!!! ער אזי דאך געווען אזא חשובע יונגערמאן..."

רעדסטו?  "וואס  אויסהאלטן,  געקענט  נישט  ווייב  זיין  שוין  האט  דא 
שטיי אויף!!! שטיייייי אווווווייייףףףף"

גארנישט"  "גארנישט  אויף דערשראקענערהייט  כאפ  א  זיך  געבט  ר. 
ווייטער  און  זייט  צווייטע  די  צו  ארומגעדרייט  זיך  שנית...  ויחלום 
איינגעשלאפן, און נאך צוויי מינוט באגלייט שוין ווייטער די ווארימע 

ניגון פון כרררכררר...

"מזל טוב קיקיון פארן עשרת אלפים" שרייט ער אויס שטילערהייט 
ארויסגעמורמלט פון ציווישן זיין ליפן און די קישען... "ר' ישעי' משולם 

זוסיא איז געווען א אייניקל פון..." הערט זיך נאך א מורמל!!

שלאף  פון  ערוועקט  זיך  האט  ר.  ביז  געגאנגען  ווייטער  איז  אזוי 
וואס די האסט אלעס דא  "וואס איז דאס  זיין אשת חיל  פרעגט אים 

צאמגערעדט?"

זי פארשטייט  וואס  אזוי ארויס פון שלאף כאפט ער נישט פונקטליך 
ווי.  איי.  דאס  איז  "וואס  בילדינג!"  עף.  ווי.  איי.  הייסט?  "וואס  נישט 

עף.?"

וואס הייסט? איי וועלט פארומס!!!
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דוד  ר'  נאמען  מיט'ן  דיין  א  געוואוינט  האט  מונקאטש  שטאט  אין 
שליסל ז"ל, ער האט פארציילט וואס ער האט מקבל געווען פון זיינע 
זיידעס, אז אין די צייטן פון דעם הייליגן בעל שם טוב הקדוש, האט 
געוואוינט אין שטאט דזיקוב א איד מיטן נאמען ר' יוסף, גערופן האט 
א  און  גאר דערהויבענער איד  זייענדיג א  יוסקע שוחט',  'ר'  מען אים 

הייליגער אפגעהיטענער איד.

האט זיך געמאכט אמאל, אז דער ר' יוסקע מיט נאך דריי אידן, האבן 
דעם  גיין  אריבער  און  אונטערוועגנ'ס,  אויספארן  אמאל  געדארפט 
גרעניץ קיין פולין, האבן זיי געדינגען עפעס א שייגעץ א בעל עגלה וואס 
וואסיל  פירן דעם  און אריבער  גרעניץ  זיי אריבער שווערצן דעם  זאל 
טייך וואס האט אפגעטיילט צווישן די לענדער ]דער טייך שניידט דורך 
גאנץ גאליציע און רוסיש פולין, וואס אין יענע צייטן איז דאס געווען 
אפגעטיילט מיט א גרעניץ[, דער שייגעץ האט זיי ארויף געזעצט אויף 

זיין פיאקער און אזוי זענען זיי געפארן ביז אריבער דעם גרעניץ.

נאכ'ן גרעניץ האבן זיי זיך אפגעטיילט פון דעם בעל עגלה, און יעדער 
איז זיך געגאנגען זיין וועג, נאך אפאר טעג ווען זיי האבן שוין געוואלט 
זיך צוריק קערן קיין דזיקוב, האבן זיי נישט געפינען זייער בעל עגלה, 
זיי  האבן  געפארן,  צוריק  פריער  פון  שוין  איז  ער  אז  מיינענ'דיג  און 

געדינגען א אנדער בעל עגלה וואס זאל זיי אריבער פירן צוריק אהיים 
קיין דזיקוב.

אידן  די  אז  געזעהן  לייט  שטאט'ס  די  האבן  דזיקוב  קיין  אנקומענדיג 
האבן נישט צוריק געברענגט דעם בעל עגלה, וואס דער סדר פלעגט 
זיין אז ביי אזעלכע נסיעות נעמט מען מיט דעם בעל עגלה  נארמאל 
האט  אויך,  אים  מיט  צוריק  זיך  מ'קערט  און  נסיעה  גאנצן  דעם  אויף 
זיך גלייך אנגעהויבן טומלען אין שטאט, און אפאר גוים האבן זיך נאך 
געקויפט די מצוה צו טענה'ן אז די אידן האבן דער'הרג'עט דעם ערל 
זיי, מן הסתם  טמא, והא ראיה דער שוחט איז דאך מיטגעפארן מיט 
האט ער אים זיכער גע'שחט'ן ערגעץ ווי אינטערוועגנ'ס, און די גאנצע 

שטאט איז געגאנגען אויף רעדער.

דארט אין דזיקוב האט דעמאלט'ס געהערשט א פריצ'טע א נקיבה א 
וועלנ'דיג געפעלן אין  גרויסע קלאפטע און א מעכטיגע מרשעת, און 
די אויגן פון אירע גוי'אישע אינטערטאנען, און באווייזנדיג אז זי פירט 
א ריכטיגע משפט, און גלאט אזוי האט זי דאך געקענט באשטיין זיך 
געלאזט  זי  האט  אידעלעך,  אפאר  הרג'ענען  מיט'ן  באסמאקעווען  צו 
זי  משפט,  זייער  מיט  אנפירן  וועט  פערזענליך  זי  אז  יעדן,  פאר  וויסן 
אנפירער  דער  געווען  איז  יוסקע  ר'  דער  היות  אז  באטאנטס  האט 



דעריבער וועט ער אסאך הארבער באשטראפט ווערן, און פון אים וועט 
זי עקסטער קעיר נעמען, אבער נאר נאכדעם וואס זי וועט מסדר זיין 

די אנדערע דריי שולדיגע אידן.

זיי  ווי  ארעסט.  אונטער  לייגן  אידן  פיר  די  מ'זאל  געהייסן  דערווייל 
ענג'ן  א  אין  זיצנדיג  נעכט,  דריי  און  טעג  דריי  פאר  געשמאכט  האבן 
עיפוש'דיגע צעל אן אריינברענגענדיג קיין שום עסן אדער טרינקען אין 
זייער מויל, נאך גאנצע דריי מעת לעת ווען די אידן זענען שוין געווען 
באפוילן  זי  האט  תענית,  געצווינגענעם  דעם  פון  אפגעשוואכט  זייער 
מ'זאל לאזן בראטן א שטיקל 'דבר אחר' און מ'זאל דאס סערווירן פאר 
די אידן, די אויסגערעכנטע רשעות איז אומ'צובאגרייפן, די אידן זענען 
בלמוס,  א  געכאפט  כעמט  זיי  ס'האט  און  פאר'חלש'ט  האלב  געווען 
כוחות,  אומ'נארמאלע  די  געגעבן  זיי  האט  באשעפער  דער  אבער 
שרעקליכן  דעם  אויף  זיין  מתגבר  צו  זיך  געווען  מצליח  האבן  זיי  און 

אומ'דערטרעגליכע נסיון.

זיי אז ס'איז פיקוח  וואס האבן פראבירט איינ'טענה'ען מיט  ס'געווען 
נפש, אבער זיי האבן מיט שטאלץ קלאר געמאכט אז ס'נישט ווערט 
זיין מיט מאכלות  דער גאנצער לעבן, אויף צו ענדיגן מיט זיך מתגעל 
שמו  קידוש  על  שטארבן  צו  אויסוועלן  ליבערשט  וועלן  און  אסורות, 

יתברך.

אויף  אויסגעקומען  איז  וואס  משפט,  פונעם  טאג  דעם  ס'געקומען 
יאר  יענעמ'ס  איז  וואס  כסלו  ז"ך  חנוכה  פון  לעכטל  דריטן  דעם 
נידערטרעכטיגע  די  מכשיפה  די  האט  קודש,  שבת  ערב  א  געווען 
אזוי-גערופענע  איר  מיט  און  אידן,  דריי  די  צו  צוגעטראטן  קלאפטע, 
זיך  זיין  מסכים  וועלן  זיי  אויב  אז  פארגעשלאגן  גוט'סקייט  גרויס 
אידן  די  באפרייען,  און  לעבן  ביים  לאזן  זיי  זי  וועט  רח"ל  שמד'ן  צו 
א  מיט  און  מכשיפה,  די  פון  אויסגעלאכט  פארשטענדליך  זיך  האבן 
אויפגעהויבענע קאפ און א אידישע שטאלץ אפגעלאכט און געשפעט 

פון איר, און זי האט זיי געלאזט הרג'ענען אויפן פלאץ, הי"ד.

אורטייל  טויט  דאס  מיט  הרציחה  תאוות  איר  אביסל  שטילן  נאכ'ן 
וואס  יוסקע,  ר'  צו דעם  גענומען  זיך אצינד  זי  די דריי אידן, האט  פון 
אנגעבנדיג אז ער איז געווען זיכער דער וואס האט אנגעפירט מיט די 
הריגה דעריבער וועט זי אים פאר'משפט'ן צו געטויעטעט ווערן מיט א 

מיתה משונה רח"ל.

די פריצ'טע האט אנגענומען דעם הידור פון מצוה בו יותר מבשלוחו, 
משפט,  זיין  מיט  געפארעט  פערזענליך  זיך  זי  האט  דעריבער  און 
ר'  אונזער  געטראפן  פארשטענדליך  מרשעת  די  האט  משפט  ביים 
יוסקע שולדיג אין די הריגה און האט באפוילן מ'זאל נעמען א גרויסן 
האלצערנעם פאס, און דאס באשמירן פון אינדרויסן און פון אינעווייניג 
מיט 'שווארץ אויל' וואס צינדט זיך שווער אן, נאכן ענדיגן באשמירן 
וואס  מיט  שטריק  אייזערנע  לייגן  אריין  געהייסן  זי  האט  פאס,  דעם 

מ'זאל דעם ר' יוסקע בינדן און קענען פייניגן רח"ל, און ארויסשלעפן 
דערביי פון פאס ווען זי וועט גליסטן.

יוסקע צו בינדן און  ר'  דערנאך האט די מרשעת געהייסן מ'זאל דעם 
ר'  דעם  מ'האט  ווי  אזוי  פאס,  דעם  אין  יוסקע  ר'  דעם  געלייגט  אריין 
אינטערצינדן  מ'זאל  באפוילן  מרשעת  די  האט  געלייגט  אריין  יוסקע 
איז  פאס  דער  ביז  געווארט  מ'האט  און  אינדרויסן,  פון  פייער  א 
געווארן ברי'עדיג הייס פון אינעווייניג אויך, ווען דער פאס איז געווען 
איבערגעהיצט פון אינעווייניג און פון אינדרויסן, און דער ר' יוסקע איז 
וואונדן,  אומ'דערטרעגליכע  די  פון  אומ'געקומען  נישט  שיעור  שוין 
האט די קלאפטע געהייסן מ'זאל מאכן א לאך אינעם פאס, און ארויס 
שלעפן דעם ר' יוסקע, מ'האט אים ארויסגענומען האלב פאר'חלש'ט 
און פיל מיט בריען און האלב פארברענט, די קלאפטע האט זיך געוואנדן 
שטארבן,  יעצט  גייסט  דו  אז  דאס  זעהסט  געזאגט,  אים  און  אים  צו 
איך  דרייען,  ארויס  נישט  זיך  וועסטו  הענט  גרויזאמע  מיינע  פון  און 
זיך  יעצט מסכים  נאך  ביסטו  אויב  צו באגאנדיגן  דיר  גרייט  אבער  בין 
דיר  וועל  איך  און  דא,  פון  ארויס  יעצט  דיר  איך  נעם  רח"ל,  שמד'ן  צו 
אויסהיילן און געבן אלס'דינג גוט'ס, ווי נאר ר' יוסקע האט געזעהן ווי 
די קלאפטע ציהלט, האט ער זיך איינגעבויגן מיט זיין ביסל כוח וואס 
ער האט נאך געהאט אין זיך און אנגעהויפן ביידע הענט מיט זאמד פון 
די ערד, און האט מיט זיין גאנצע כח וואס ער האט נאך פארמאגט דאס 
אריין געווארפן די קלאפטע אין איר מויל, און דערמיט איר פארשטומט 
געמאכט פאר א וויילע, און דעמאלט'ס האט ער אויסגעשריגן מיט א 
אליינ'ס  זיך  פון  איז  און  אחד',  ה'  אלקינו  ה'  ישראל  'שמע  קול  הויך 
די  פאר  געבנ'דיג  נישט  אריין,  פאס  אינעם  געשפרינגען  אריין  צוריק 
קלאפטע נאכאמאל דאס פארגעניגן אים צו פייניגן נאך און נאך, און 
האט אויסגעהויכט זיין נשמה דארט אויפן פלאץ, אין יענעם ערש"ק 

ז"ך כסלו נר ג' ד'חנוכה הי"ד.

יענעם ערב שבת קודש, האט דער הייליגער בעל שם טוב זיך אנגערופן 
די קדושי דזיקוב זענען אויסגעגאנגען על קידוש שמו יתברך, און מיר 
'גוט  זאגן  מיט'ן  ארויסגעפארן  איז  נשמה  זייער  אז  געהערט  האבן 

שבת', ויצאה נשמתם באמירת גוט שבת.

זי  האט  אקט,  די  פון  פארשעמט  זייער  געווען  דאך  איז  פריצ'ע  די 
אש,  אויף  ביז  פארברענען  קערפער  הייליגן  דעם  מ'זאל  באפוילן 
טייך,  וואסיל  דעם  אויף  צושפרייטן  דאס  און  אש,  דעם  נעמען  און 
אנגעבנדיג אז זי ווייסט אז אויב מ'באגראבט די אידן זיי קענען זיי זיך 
נוקם זיין, דעריבער בעהט זי מ'זאל צושפרייטן דעם אש און אים נישט 
זיין  נוקם  זיך  נישט קענען  זאל  יוסקע קדוש  ר'  דער  כדי  בא'ערד'יגן, 

אין איר.

א פאר טעג שפעטער האט זיך געמאכט, אז די מכשיפה די מרשעת 
אין  זייענדיג  און  וואסיל,  דעם  איבער  פארן  צו  אויסגעקומען  איז 
גענומען  זיך  האט  זי  פויגל,  צווי  פליען  צו  געקומען  איז  וואסיל,  דעם 
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שרייען מיט שרעק, ראטעוועט'ס מיר, דער ר' יוסקע איז געקומען זיך 
פייגלעך  צוויי  די  האבן  ווען,  וואס  פאר  נאך  אבער  מיר,  אין  זיין  נוקם 
דאס  אז  אנערקענט  גלייך  האט  זי  אויגן,  צוויי  די  אויסגעשטאכן  איר 
זאל  וואסער  דעם  אינמיטן  אז  ערשיינונג,  נארמאלע  קיין  נישט  איז 
ערשיינען צוויי פייגל, און נישט ווי זייער געוואוינהייט, זאלן זיי אריין 
שטורעמען אין אירע אויגן, און זיי אויסשטעכן, פאר פחד איז זי גלייך 
צוריק געפארן צו זיך אהיים, אבער נאך איידער וואס ווער ווען, איז זי 

קראנק געווארן און אריין געפאלן אין בעט.

אפאר טעג שפעטער בא הרוג ברגלו, און דער אלטער בעל עגלה האט 
שוין  זי  האט  יעצט  אהיים,  צוריק  אנגעקומען  און  געזיכט  אפיר  זיך 
זי האט אומזיסט שופך דם געווען פון די דריי  טאקע איינגעזעהן אז 
אז  באפוילן  זי  האט  בפרט,  קדוש  יוסקע  ר'  דעם  פון  און  בכלל,  אידן 
מ'זאל אנהייבן טיילן ווייץ פון איר שייער אויף איר חשבון כדי זיי מיט 
כאטש עפעס פארגיטיגן, דערווייל האט איר עונש נישט געשפעטיגט 
ווערנדיג א האלבע  זי איז געווארן שטערבליך קראנק,  צו קומען, און 
אינוואליד ב"ה, און איר קערפער האט אנגעהויבן שימלען, און פאלן 
שטיקער, ווען ווארים קריכן ארויס פון איר קערפער, אזוי האט זי זיך 
געפייניגט מיט שרעקליכע יסורים פאר א שיינע פאר חדשים, ביז זי 
און  שמערצן  שרעקליכע  אירע  פון  געווארן  אויסגעלייזט  ענליך  איז 
אפגע'פייגערט' מיט א מיתה משונה, פארן פייגערן האט זי באפוילן איר 
משפחה אז ווילאנג ס'וועט נאך עפעס בלייבן פון מיין געלט, זאל מען 

ווייטער שטיצן די משפחה פון דעם ר' יוסקע כדי זיי צו איבערבעטן.

נאך א לענגערע צייט פון א שיינע פאר יאר, האט די משפחה מחליט 
איז  וויפיל  ווייל  געלט,  געבן  אויפהערן  צו  צייט  שוין  ס'איז  אז  געווען 
דער שיעור אז זיי זאלן לעבן אויף קעסט פון זייער קאסע, אבער גלייך 
געווארן,  גלייך שווערליך קראנק  די משפחה  פון  דערנאך איז איינער 
האבן זיי זיך שנעל צוריק געכאפט און אנגעפאנגן צוריק צו געבן געלט, 
די  ביז  אנגעהאלטן  האט  דאס  געווארן.  געזונט  צוריק  איז  יענער  און 
ערשטע וועלט מלחמה האבן נאך אירע אייניקלעך געשטיצט דעם ר' 

יוסקע קדוש'ס אייניקלעך.

משפחה  די  האט  מעשה,  די  פון  יאר   100 איבער  אריבער  ס'איז  ווען 
געבן,  צו  געסטאפט  האבן  זיי  און  גענוג,  איז  גענוג  אז  געווען  מחליט 
מאסיווע  א  אויסגעבראכן  האט  געבן,  צו  געסטאפט  האבן  זיי  נאר  ווי 
מעשה  די  גוט'ס,  אין  האב  גאנצע  זייער  פאברענט  האט  וואס  פייער 
באשריבן  געווען  ס'איז  און  וועלט,  א  אפגעקלינגען  דעמאלט'ס  האט 
אפי' אין איינע פון די לאקאלע צייטונגען אין טאראנטא, שאפנ'דיג א 

געוואלדיגע קידוש ה', צו זעהן אז אית דין ואית דיין.

יארצייט ז"ך כסלו
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