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זאלץ וואסער

ע

ס ברענט ,עס פלאקערט ,עס איז א שרעק ,די
גאנצע שטאט איז אויף ,מ'שלעפט וואסער,
מ'שפריצט פון אלע זייטן ,עס איז א בהלה
א צוזאמענלויף ,קליינע קינדער פארכאפט
אין ברענעדיגן הויז ,ווער קען דען קוקן מיט
גלייכגילטיגקייט ,יעדער פרובירט וואס מ'קען ,דער מצב איז
אויפן העכסטן גראד ,קליין און גרויס איינגעשפאנט צו העלפן
ראטעווען די פארכאפטע.

א צייטליכער
טרייסט

אויף איין ווינקל שטייט א פסיכיאטאר ,א געלערנטער ,און
שרייט אריין צו די פארכאפטע אינעם פייער מיט א געמאכטע
רואיגע שטימע .קינדערלעך ס'איז גארנישט ,עס וועט גוט זיין,
זייט נישט באזארגט ,א פייער ברענט ,אבער איר זאלט אייך
פארשטעלן ווי דאס איז א פייער וואס לייכט .מאכט אייך נישט
צו טוהן פון די בהלה ,ס'איז נישט געזונט זיך צו יאגן ,איר קענט
נאך א פוס זיך פארדרייען ,און דערנאך קען עס ווייטוהן א לאנגע
צייט ,לאזט אייך נישט פון די איבערטרייבערישע געשרייען .ווי
נישט ווי איז פייער א גוטע זאך ,מ'ברויך דאס צום קאכן ,מ'ברויך
דאס צום באקן ,און אודאי צום לייכטן.

שבת
נחמו

קינדערלעך בארואיגט אייך ,איר שפירט היץ ,אבער ס'איז
נאר נארמאל ,עס איז נישט אייער פראבלעם ,איר זענט נישט
שולדיג ,איר דארפט אייך נישט שפירן צובראכן ,איר האט דאך
דאס פייער נישט אינטערגעשטעלט ,ס'איז אזוי באשערט דארף
מען אננעמען דעם גזר דין באהבה.
פון דער זייט קומען צו לויפן די פארסאפעטע פייער
לעשער ,און זעהן וואס דער צעדרייטער פסיכיאטאר טוט דא,
זיי דערלאנגען אים מיט די וואסער כלים אין קאפ אריין ,און
איינער ווארפט נאך אריין מיט רואיגקייט :ס'איז גארנישט ,עס
איז נאר וואסער ,ווי נישט ווי נוצט מען דאס צום טרינקען ,איר
וועט זיך אויסטרוקענען ,איר זענט גארנישט שולדיג וכו'.
דער פסיכיאטאר פארלאזט די סצענע באוואשן און באנעצט
מיט גאלאנען וואסער וועלכע גיסן זיך פון זיין געביגלטן אנצוג,
פארשעמט און דערנידערט ווי ס'קומט אים מיט רעכט .און
דאס פייער לעשעריי גייט פאר מיט גרויס אימפעט .עס קימערן
זיך נישט די שטאטס לייט מיטן צעדרייטן פסיכיאטאר.
דער פייער איז פארביי ,דאס הויז איז נישטא ,די קינדער
פאררויכערט ,די עלטערן פארווייטאגט ,דאס שאדן איז גרויס,
עס איז גדול מנשוא ,מ'קען גאר נישט איבערקומען דעם
שרעקליכן טראומא און אומענדליכע שוועריגקייטן זעהן זיך
אויפן האריזאנט.
דער רב פון שטאט שטעלט זיך אוועק מיט די משפחה
מיטגלידער ,און צעגיסט זיינע חיזוק רייד אויף די עצמות
יבשות ,ער ברענגט פון ספרים וסופרים ,ער פארציילט פון
אזוינע וואס האבן דאס מיטגעמאכט און זיך געשטעלט צוריק
אויף די פוס .ער לאזט וויסן פאר די משפחה אז מ'וועט זיי
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פסיכיאטארל ,ווען ס'ברענט טרייבט מען ,ווען מ'האט
פארלוירן טרייסט מען ,און אויב דרייט מען אויס די יוצרות,
תוצאותיו מי ישורנה.

...יא ,עס איז יעצט די
צייט ווען א נחמה'לע
וואלט אריינגעקומען
פאסיג ,עס איז די צייט
ווען משיח צדקנו וועט
האבן וואו צו נעכטיגן,
ער וועט האבן אויף
וועם אנצוווייזן ,די
שיינע ריינע אידישע
שטובער וואס זענען
נישט פארכאפט
געווארן אין דעם
שרעקליכן פייער...

נישט לאזן פאלן ,מ'וועט זיי העלפן ביזן לעצטן טריט ווען דאס
לעצטע ציגל אויפן הויז וועט שוין צוריק שטיין און די משפחה
וועט צוריקגעשטעלט ווערן על כנה ועל היכנה.
די פארטרערטע אויגן פון די בני בית ווערן צעביסלעך
פארווישט ,זיי קוקן זיך ארום און זעהן אידן מיט ווארימע
הערצער שטייען גרייט זיי צו העלפן ,דאס הארץ קומט צו זיך,
און מ'שטעלט זיך אויף די פוס קוקן וואס צו טוהן ערשט .יעדער
איז גרייט צו העלפן און ס'איז צייט זיך צוזאמצוקלויבן און
מאכן א סך הכל פונעם שאדן .די לופט ווערט קלארער ,די אויגן
טרוקענער ,און דער מצב רואיגער .מ'גייט בויען א נייע היים.
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דער צעדרייטער פסיכיאטאר האט נישט געקענט
פארשטיין ,און געהאט פוהל מיט טענות הלמאי ער האט
דאך געזאגט דאס זעלבע ,ער האט דאך נאר געטרייסט די
צעבראכענע פארכאפטע אין פייער.

*
אין די צייטן ווען אונזערע עלטערן זענען געווען אין
ירושלים עיר הקודש ,מ'האט נעבעך געזינדיגט און זיך נישט
צוגעהערט צום נביא וועלכער האט געווארנט און געמוסר'ט
שמעו שמים והאזיני ארץ כי ד' דבר בנים גדלתי ורוממתי והם
פשעו בי .עס האט געברענט א פייער ,מ'האט פרובירט צו לעשן,
דער נביא האט געשריגן ,געמאנט און געבעטן ,טייערע ברודער
טוט תשובה פאר ס'איז צו שפעט ח"ו.
זענען אין די זייט געשטאנען די צעדרייטע פסיכיאטארן די
נביאי שקר און געטייטשט פשטים אינעם פייער ,בארואיגט די
געוויסנס ,און געשריגן אז דאס פייער איז נישט אזוי ביטער ,עס
איז נישט אזוי שלעכט ,עס ברענט אבער עס לייכט ,מ'דארף
נישט פארביטערן דאס לעבן פאר די אידעלעך .זיי האבן זיך
מכלומרש'ט אנגענומען פאר די פארכאפטע אין פייער ,און
ליידער געברענגט דעם אומגעהויערן חורבן עולם.
אין די היינטיגע וועלט ווען מיר לעבן אין א שטורעם פון
ליבעראליזם ,ווען דער גויאישער געדאנקענגאנג איז נאר
וויאזוי מ'קען האלטן דעם שוואכן מוח אין באהאלטענעם
קעמערל און איר נישט איבערשטרענגען מיט שרעק און
אומאיינגענעמליכקייטן ,איז אבער א ווינקעלע פארהאן ,א
ווינקעלע פון ליכטיגקייט ,וואס פארשטייט אז טרייסטן איז
נאר נאכן פארלוסט ,נישט בשעת'ן פרובירן צו ראטעווען .דאס
ווינקעלע פון יהדות החרדית וועלכע האבן זיך אומבאקוועם
געמאכט מיט די פגעי הזמן ,און געווארפן אש אין די אויגן פון
שטן מיטן אוועק ווארפן די כלי משחיתים ,און בלאקירן דעם
מלאך המשחית פון אונזערע אידישע הייזער.
יא ,עס איז יעצט די צייט ווען א נחמה'לע וואלט
אריינגעקומען פאסיג ,עס איז די צייט ווען משיח צדקנו וועט
האבן וואו צו נעכטיגן ,ער וועט האבן אויף וועם אנצוווייזן ,די
שיינע ריינע אידישע שטובער וואס זענען נישט פארכאפט
געווארן אין דעם שרעקליכן פייער ,ער וועט טרייסטן די נאמנים
לד' ולתורתו ,ער וועט זיי זעצן באקוועם אינטער די טייטל און
פייגן ביימער צו געניסן מזיו השכינה.
די זעלבע ווערטער פון טרייסט וואס דער צעדרייטער
פסיכיאטאר האט גענוצט ווען דאס פייער האט נאך געברענט,
וועלן די הייליגע נביאים און קדושים להבדיל אלפי רבבות
הבדלות נוצן ווען דער ריכטיגער טרייסט וועט זיין פאסיג און
צייטליך.
יבוא שילה במהרה לגאלנו ,ונזכה לקבלו באנפין נהירין
בקרוב ממש אמן.

צייטליך

אוי א חורבן.
וויפיל קאסט
דאס קלאגן?
און
חשבונות
מיה וואס דאס
קלאגן האט מיך
אפגעקאסט די
לעצטע פאר
טאג.

יעצט
א
מיט
ניכטערן בליק,
ממחרת התענית ,איבער
א טאוסטעד סענדוויטש פון
טונא ,סחוק מיט עטוואס
ירקות קען מען צוריק
טראכטן און זעהן וויאזוי די
דריי וואכן ,די ימי בין המצרים און בעיקר די
ניין-טעג פון ראש חודש אב זענען פאריבער
און פראבירן ארויסצונעמען א לעקציע אויף
ווייטער.
האמת אגיד ,איך האב די פראבלעמען
שוין געשפירט עטליכע טאג צוריק אבער
ווי איר וועט זעהן בין איך געווען אין א
כסדר'דיגער געיאג נאכצוקומען די פולע
זאכן וואס די טעג ברענגען מיט זיך און נישט
געהאט די עטליכע מינוט זיך אראפצוזעצן
און זעהן וואס מ'קען טוען דערצו.

צום אלעם
ערשט האב
איך אנגעהויבן
קלאגן שבעה עשר
בתמוז צופרי ,און חוץ
דאס נישט נעמען קיין קאלטן
טרינק וואסער אין מויל האב
איך מער נישט געקענט הערן קיין
מוזיק .און ווען דאס איז פארבאטן וועל
איך נאכנישט רעדן דעריבער מיט מיין
ווייב! נו ,האנדל איך זיך איין די א.ג" .ספירה
אלבום'ס" פיין ,איך האב געהערט  3מאל
מונה'ס וואקאלי ,ס'יז זייער שיין אבער וויפיל
מאל מיינסטו קען מען דאס הערן? נו גוט,
אמן ואמן זעה איך האט א וואקאלי ווערסיע.
טאקע נישט ניי (אייגענטליך גארנישט איז
נישט ניי .די וואקאלי אינדוסטריע איז סתם
אזוי טויט היי יאר ).אבער עפעס פריש פארן
אויער .אפגעהערט עטליכע מאל ,וואס
ווייטער? ווער עס פארשטייט ווייסט אז
וואקאלי ווערט מען שנעל באורד ,אנדערש
ווי פולע מוזיקאלישע אלבום'ס און אויף די
ראטע וואס איך גיי יעצט ,אויב די דריי וואכן
איז טאקע  21טאג ,לאמיר אראפרעכענען
שבת ,גיימער דא ענדיגן מיטן איינקויפן א
געשעפט מיט סידי'ס.

אין אזא וועלט ווי מיר האלטן היינט,
תש" 16ווי די אידישע וועלט פיבערט מיט
צדקה אקציע'ס פאר יעדן צוועק און חסד
ארגענעזאציע'ס פון אלע מינים ,וואלטן
מיר שוין געמעגט זעהן עפעס עסקנים זיך
אריינלייגן און עטוואס לינדערן דעם שווערן
עול פונעם היימישן ציבור וועלעכע קען
נישט נאכקומען די פרייז פון קלאגן אויפן
חורבן.

אבער דאס אליין וואלט מען זיך נאך
געקענט אן עצה געבן .עס קומען אבער
אונטער די ניין טאג ,דער עולם גייט אסאך
שטערקער קלאגן און איך דארף אנפאנגן צו
מאכן סיום'ס...

איך קען נישט קיין גרינטליכן
מייקרעסאופט עקסעל דעריבער לאמיר
זיך אראפזעצן און דורכגיין מיטן קאפ די

א סיום איז גאר א צווייטע מסכתא...
ס'גייט נישט אזוי כאפ-לאפ ,מ'איז מסיים און
מ'עסט פלייש .נע נע נע ,מ'שטיינס געזאגט,

איך האב זיך געפלאגט דורכן יאר ,איך האב
ענדליך מיט גרויס יגיעה גענדיגט דעם
מסכתא ,נו ,דארף מען מאכן עפעס אזאנס
און אזעלעכעס ,כראי וכיאות לכבוד התורה
ולומדיה .דער למדן זאגט אן אין שטוב אז
צום סיום זאל מען נישט שפארן קיין געלט
און פלאג ,איינקויפן ס'בעסטע און שענסטע
פלייש ,אז מ'געט שוין אין די ניין טאג פלייש
זאל דאס זיין אזוי "געגעבן"! מ'זאל זיך חלילה
נישט צוטוען מאכן פון די פייפערייען ביים
רעג'יסטער אין פלייש געשעפט ,ווייל דאס
איז לכבוד התורה און כנראה האב איך געזעהן
אין איינע פון די טויזענטער פליג בלעטלעך
אז דאס געלט פאר א סיום מסכתא קומט
צוריק( .מעגליך די טשעק קומט צוריק?
נישט קלאר)
עכ"פ ,די סיום ווערט אפגעראכטן ברוב
פאר והדר ,מיט פארשידענע באטלעך
פון טיייערע וויינען און ברוינפן .נאכמאל.
אונטער נארמאלע אומשטענדן וואלט איך
דאס חלילה נישט געטרינקן נאר געקלאגט
אויפן חורבן ,אבער א סיום איז עפעס
אנדערש ,איך האב דאך מסיים געווען!
דאס איז היינט .מארגן איז מיין חברותא
מסיים און איך בין א שותף לדבר מצוה ,א
טאג דערנאך מאכט אונזער מגיד שיעור א
סיום און מיר אלע צאלן איין דערפאר און אזוי
גייען דורך די ניין טעג מיט איין סיום נאכן
צווייטן אז איר ווילט נישט וויסן וואספארא
תלמידי חכמים עס דרייען זיך צווישן אונז.
נאר ווען דער סיום געפאלט ווען אויס ערגעץ
אינמיטן ווינטער איז דא איין גרויסער סיום
אין שוהל ,נאר אזויווי מיר קלאגן יעצט . ..יאפ.
איר פארשטייט אליין ,זעה איך.
בקיצור .די דריי וואכן ,די ניין טעג,
דאס קלאגן אויפן חורבן בכלל הייבט אן
קאסטן אסאך געלט .עסקנים ווערן געזוכט
דראסטיש צו שניידן די הוצאות פון קלאגן
אויפן חורבן...
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גראם מיט טעם

אל
תסתכל
בקנקן!
ניגון :מודים – מ.ב.ד
(כולם אהובים)

אפי' געשריבען א בריוו ,זי נעמט און ליינט
ב) געקינצלטע שורות ,חרוזים און גמטריאות
אבער זי שוין געווארען דעשראקען ,ווען מסתכל געווען בקנקן
ווער ווייסט וואס דא ליגט כ'האף ער האט נישט געמאכט קיין טעות
האט עם דען קיינער געלערנט ,ווי אזוי צו געבען געשאנקען
ב) מיט אומזיכערע הענט דעם זעקל אויף בינד זי
ווען זי זעהט וואס ליגט דעראין ,איהר פנים גאר אנדרעש עס ווערט
די אטעם פארכאפט ,קיין ווערטער נישט געפינט זי
דאס הארץ טוט רוישען ,פיהל מיט מיט לויב צו איהר באשערט
ב) אוי מין טייערע מאן פון ווי האסטו געוויסט מיין טעיסט
אבער סאך מער ווי די מתנה ,האסטו מיר אויסגעלערנט דעם כלל
אז נישט אלעמאל איז דער מציאות ווי פון אינדערויסען דו זעהסט
און אויף מיין הוא אמינא ,בעהט איך דיר סלח ומחל
***

א) דער יונגערמאן – קומט אריין
פארשעהמט מיט איידלע טריט
אין געשעפט פון ציהרינגען ,זיך אומקוקען ער טוט
קוים פארביי – חדשים דריי
זייט ער האט חתונה געהאט
צו זיין באשערטע אויסגערופען ,מקדושת הרי את
א) היינט א טאג – א שווערע וואג
דעם יום הולדת פון זיין אשת חיל
ער האפט צו טרעפען אין זיין בודזשעט ,און אויך צו איהר סטייל
דער מוכר – א געריבען סוחר
וויל צופרודען שטעלן זיין קונה
ער הייבט אן ווייזען די ציהרינג ,פארן יונגערמאן אין שנה ראשונה
א) טעצער באצירט – ווייס צו קאלירט
דער יונגערמאנטשיק איז שוין ביי עד דלא ידע
איי פארוואס נישט געפאלגט מיין חברותא ,און געקויפט א לעדערנע הגדה
געט א באמערק – א קונסטווערק
עס בליטשקעט און שיינט
טאמער איז זי נישט צופרידען ,אויפטוישען ביז א וואך פון היינט
ב) דער מוכר פאקט אים צונאם די תכשיטין
אין א עלעגאנטע זעקל וואס טראגט ,דעם געשפעט'ס נאמען מיט פראכט
אבער דער יונגערמאן איז אים מפסיק אינדערמיטען
אנטשולדיגט זייער ,אבער איך גיי הערשט אהיים ביינאכט
ב) איך מוז נאך צוריק לויפען אין כולל ,ס'איז מיר נישט באקוועם
יעדער זאל זעהן און פרעגען ,און זאגען מבינות דעראויף
אפשר קענט איר מיר געבן א פשוט'ע זעקל אנשטאטס דעם
און קויפט אייך איין א קאסטומער ,פול מיט הכרת הטוב
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ב) ביינאכט דער יונגערמאן קומט אהיים צו זיין געביידע'לע
מיין טייערע ווייב כ'האב געדענקט ,וואס דער היינטיגע טאג עס מיינט
שלעפט ארויס דעם צוקוועטשטען בעג מיט א שמייכל אן איידעלע

א) איך באטראכט – וואס געמאכט
דער באשעפער אין זיין יצירה
א וועלט פיהל מיט מענטשען ,דאך אנדערש אין קאליר און סייז
געדענק איך פארט – ווען איך זעה דארט
פון אינדרויסען איז נישט כשורה
צו אפסטעמפלען לויטען דעקל ,איז זיכער די גרעסטע גרייז
א) נעם אוועק – דעם צודעק
טרעפען וועסטו דעם פארמעגען
וואס באהאלט זיך אונטערן שלייער ,פון ווייטאגען און קלעם
אן דעם פאנצער – אזוי שיין גלאנצט ער
ווי דעם קשת נאכען רעגען
אל תסתכל בקנקן ,אלא במה שיש בהם
ב) אבער ליבע פאטער ,כמים פנים אל פנים
וואס ליגט טיף באהאלטען ,געב דו אויך א קוק
אפי' פארשמירט מיט זינד ,אויך קרואין בנים
פון טיפען הארצען ,ווילען מיר קומען צוריק
ב) שייל אפ פון אונז די קליפה ופסולת
וועסטו זעהן דאס אידישע פונק ,וואס בליטשקעט און דערמאנט
אז א אידיש קינד באמת גאר וואויל איז
ער לייכט און שיינט ,ווי א הערליך בריליאנט
ב) אל תסתכל בקנקן קוק נישט אויף די חיצונות
די שענסטע צירינג פאר א טאטע ,איז ווען ס'איז א קינד'ס
זיי מקבל אונזערע ריינע רצונות
טרעף דעם אוצר ,וואס ליגט באהאלטען אין אונז

מבין נומער 1

אין מלחמה
מיט די
קריכער'ס...
עפיזאד1

געווען איז דאס אפאר יאר צוריק ווינטער ,אפאר חדשים נאך
מיין חתונה ,איך בין געזעצן מיט די בני בית רואיג און געמיטליך
געשמועסט איבער ענינים העומדים על הפרק ,און פלוצים איז עס
געשען ,אן היסטערישן הילכיגן דראמאטישן קוויטש "וואווואפפא
אווווויייייייייי!!!!!!!!" איך דריי זיך ארום זוכן דעם עזר מיינע ,און
זי איז שוין לאנג נישטא ...זי שטייט ביים טיר ,צאפלט פאר שרעק,
וואס איז דאס אזאנס געשען? פרעג איך מיט שרעק" ,א פ...פע...
פערציג פיסיגער ,פוי" ....שטאמלט זי ארויס..
דאס איז געווען די ערשטע פאל ,איך האב דאן ארויסגעשלעפט
דעם וואקיום קלינער מיט'ן לאנגן נאז ,און ערפארענערהייט
צושפאצירט צו פערציג פוסיגן וואס איז געשטאנען דארט נעבן
געז רענטש ,מיינט נישט איך האב נישט געציטערט ,אוי האב
איך געציטערט ,אין קעמפ בינעך געווען דער גרעסטער פחדן
פון די מאסקיטאס און ספיידערס ,מיינע חברים פלעגן אנגרייטן
א סאדא באטל מיט ספיידערס דערינען און עס עפענען ווען איך
בין אריינגעקומען אין באנק אריין ,אוי איז געווען ששון פאר א
האלבע נאכט ...דאכענעס זענען געפלויגן ,נעגל וואסערס האבן
זיך געגאסן ווי וואסער ,הוטן ,כאלאטן ,און פליגן כאפער ...אוי ,שוין
בעסער נישט צו רעדן דערפון ...כ'דענק נאך ווי היינט ווען מ'האט
מיר מיאוס געקנס'עט פאר'ן איבערדרייען דעם קעמפ...
עניוועי צוריק צום שרעקוועדיגן 'פערציג פוסיגער' איך
שפאציר אזוי צו נאנט צו אים ,מיינע הענט האבן מיר געציטערט,
מיט א שרעקליכן גרימאסע אויפ'ן פנים האב איך זיך געגרייט
אריינצוציען דעם לאנגן גרויליגן קריכעדיגס ,כ'וואלט שוין לאנג
אוועקגעלאפן ווען נישט איך האב געחזר'ט אין קאפ "געדענק
דו ברויכסט איצט זיין א 'גיבור' ,דו ברויכסט ווייזן שטארקייט...
אז נישט וועט דיין ווייב נישט האבן אין וועמען ארויפצוקוקן"
איך צינד אן דעם וואקיום און דער האט זיך גענומען אזוי מין
אוועקלויפן...
און ס'איז כדאי צו וויסן :די פערציג פוסיגע לויפן געפעעערליך
שנעל ,ממש שנעלער ווי מענטשן ,מיטן אנגעצונדענעם וואקיום
קלינער אויסגעמישט מיט מיינע הילכיגע קולות האב איך אים
פרובירט נאכיאגן ,און ענדליך ,הארט איידער ער איז פארשווינדן
געווארן אונטערן פרידזשידער האב איך באוויזן אים אריינצוציען,
איך האב נאך שווער געאטעמט פאר אזא צוויי מינוט ,דעם וואקיום

האב איך ח"ו נישט אויסגעלאשן אלס חשש אז דער חי' קען
ארויסקומען ,מיר זענען געזעסן וואכזאם נעבן וואקיום קלינער
נאך אזא האלבע שעה ,און ערשט דאן האמיר זעך בארואיגט און
געקענט גיין שלאפן.
און דאן האט עס אנגעהויבן צו פאסירן מער און מער אפטער...
די קולות זענען געגאנגען עד לב השמים יעדעס מאל עקסטער...
מ'האט פרובירט מיט אלע מיני סם ,אבער די חברה זענען געריבענע
חברה זיי פלעגן זיך באווייזן אינעם סינק אינמיטן וואשן ,אינמיטן
כולל פלעג איך ברויכן אהיימלויפן אנרייסן די חי'לעך ,ביזזז ביזז
מיר האבן באוויזן צו האבן מנוחה ,פאר א חודש אדער צווייי ...עד
היום אבער קענען זיי זיך אמאל באווייזן און אנמאכן א חורבן עד
אין לשער...

עפיזאד2
און דאן קפץ עליו רוגזו של פליגן ,ספיידערס און מאסקיטאוס...
סאיז געקומען זוממער...
אויב מיינט איר אז א פליג איז א וואוילע חי' וואס טשעפעט
נישט ,להוי ידוע ,נישטא נאך אזא אומפארגינערישע און שלעכטער
בעל מידות ווי דער פליג ...פשוט ער פארגינט נישט אז דו האסט
מנוחה ...ער וויל דיר באראבאווען דיין זיסער עפל ,דיין קעז ,דיין
יאגורט ,און ערגער פון אלעם דיין זיסער פארטאגס שלאף...
איך ליג אזוי געמיטליך שבת צופרי ,דער קליינער האט זיך
נארוואס בארואיגט פון זיין געוויין ,ער איז שוין שטיל ,איך צי זיך
צוריק אויס די פארדזשאוועטע שווער אויסגעהארעוועטע ביינער
אין בעט ,און אט ...עס געלונגט מיר צו כאפן דעם שלאף ,אבער
נישט פאר צו לאנג....
זזזזזזזז...
איך גיב א מאך מיט די הענט ,און קורטשע זיך איין טיפער
אינעם דאכענע ,אבער דער פליג ווארט אויף די מינוט וואס דער
דאכענע וועט אראפקומען פון מיינע אויערן ,און אין די רגע- ...
ממש רגע כמימריה  -וואס דער שפיץ פון מיין אויער האט זיך
ארויסגעזען פונעם דאכענע ,און אט "זזזזזזזזזזזז" איך גיב א
ווילדן טאנץ אויף...כ'האף און כ'בעט אז נאר נישט דאס ...דער
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ערגסטע קאשמאר זאל עס נאר נישט זיין ....נישט קיין פפפלליג...
פונקט שבת צופרי ווען כ'האב נישט קיין עכטן עול אויפצושטיין
פרי זאל ער מיר דערקוטשען דעם שלאף?! איך דריי זיך איבער
אויף דער צווייטער זייט ,טוליע זיך טיףףף איין אינעם דאכענע
אבער דער האט מיר שוין נישט צורוה געלאזט ...איך וואלט שוין
ארויסגענומען דעם פליגן כאפער און ער דערהרג'ט צו טויט ,אבער
שבת טאר מען דאס נישט ,האב איך געמוזט אויפגעבן אויפ'ן זיסן
שלאף ...פארגעט איט ,לאמיר האפן אויף נעקסטע וואך בעסער...
עס איז אפגערעדט וואס מוצאי שבת איז פארגעקומען א
האלעקאוסט אויף די פליגן ביי מיר אינדערהיים ...דריייייסיג טויטע
פליגן האב איך  -געסטאפאו אפיציר אויף די פליגן  -אפגעציילט...
חחח צופרי זונטאג האבעך שוין געהאט נאך ...כ'ווייס נישט פון
וואו זיי קומען ,אבער ווען א פליג זאל ווען קאסטן געלט וואלט עס
זיכער געקאסט ווייניגער ווי א צענט ...ווי קען מען בעטן מער פאר
א זאך וואס איז דא טרררריליאנען דערפון???

עפיזאד3
איך זיץ געמיטליך אינעם ד' על ד' אין בית המדרש ,איך
ליין דורך דעם כל העולם כולו ,אינעם בעקיטשע טאש ליגט
איינגעדרייט אפאר 'לוח יום ביומו'ס' איך האב אנגעגרייט א לאנגן
פיינעם סקעדזשועל פאר'ן היינטיגן הכנות ...איך נעם א גוטן
געניץ ,און איך מיש אריבער א בלעטל ,אינדרויסן הער איך איינער
זעצט אויפ'ן וואנט ער בעט ברחמים אז איינער זאל זיך צויאגן,
אבער נישט מיר מיינט מען איצט ,דאס איז פון די איינציגסטע
מינוט'ן אין טאג וואס איך האב צייט צו טראכטן נארמאל ווי א
מענטש (ביים רויט לייט האביך שוין היינט אויך נישט קיין צייט צו
טראכטן ...איך בין ביזי צו האלטן קאפ ווען ס'ווערט געל ,איך זאל
זיין דער ערשטער וואס הייבט אן פארן )...איך באטראכט די ניחום
אבלים'ס ,און די רבי'שע טישן ,איך ליין די געשרייבעכצער אויפ'ן
וואנט ...ממש על מי מנוחות...
אבער דאן איז ער אנגעקומען ,כ'ווייס נישט פון וואנעט
דער פליג האט געוואוסט פונקט אין וועלכן צעל איך האב מיר
אריינגעזעצט ,שווער צו גלייבן אז די פליגן שמועסן זיך אפ יעדער
זאל נעמען איין צעל ...אפשר יא ...קיצער ,דער האט אנגעהויבן
זיין ארבעט ,און ווי זאגט נאר מר .פליגמאן? "אומרואיגקייט
גאראנטירט" ...ווי גלייך דער מענטש וואס קלאפט אינדרויסן זאל
אים ווען האבן באשטעלט מיר ארויסצוטרייבן אים פריי צו מאכן
דאס פלאץ ,עס העלפט נישט קיין שטויסערייען ,קלאפערייען
מיט מיינע צעטלעך ,מיין צעל ווארפט זיך פאר פינעף מינוט ,און
דאן ...ער האט געזיגט ...איך הייב זיך אונטער בחרפות ובושה איך
יאג ארויס...
זאג נאר ,דו אידל וואס האט געמוזט קלאפן ,דו מיינסט אז דיר
גייט ער יא צורוה לאזן?

עפיזאד4
8

עס איז געווען וואקאציע ...אהה די רואיגקייט אינעם קאנטרי
דארט איז עד אין לשער ,זאג ,פארוואס האט מען געמאכט די שיינע

ווייסע בענקלעך פארנט פון יעדע באנגעלוי? צו זיצן? צו ליגן? א
נעכטיגן טאג! איך האב אויך אזוי געמיינט ...יוי די מאסקיטאוס
האבן געמאכט א לעבן אויף מיין זיסע בלוט ...נאך יעצצצט רייבן
זיי זיך די בייכער פאר פרייד נאכן זיך אנטרונקען מיט מיין בלוט,
און איך קראץ זיך נאך די הענט און פוס און שטערן פון זייערע
ציפעס...
איך האב דירעקט מיטגענומען א שטערן און א שפאקטיוו ,א
צייטשריפט און א בלאט ,זיך געגרייט צו לייייינען שבת נאכמיטאג,
(צווישן מיין בלאט גמרא און שו"ע או"ח פארשטייט זיך) אבער
ווי נאר איך האב געעפנט דעם שטערן האב איך געזען אז ס'איז
א לאסט קעיס ...דעי חברה זענען גרייט ,איך האב פרובירט א
וויש טאן אהער און אהין ,אבער גאר שנעל האביך אויפגעגעבן...
כ'ווייס נישט וויאזוי אין פינף מינוט האביך געקענט האבן אזויפיל
ציפעס ...אבער דאס איז די פאקט...
איך הייב אויף מיינע אויגן צום שכן אנטקעגן איבער ,געוואלד,
וויאזוי זיצט ער אגאנצן טאג אינדרויסן? ער איז עפעס פליגן
מאסקיטא פרוף? וואס איז דאס מיט אים? און דאן איז געפאלן
מיינע אויגן אויפ'ן בלויען עלעקטרישן פליגן ,מאסקיטא ,און
דיינינג נידל כאפער ....אהא! דארט שטעקט דעם סוד ,דער האט
זיך איינגעהאנדלט אזא כאפער ,און ער זיצט רואיג דערנעבן ,און
ליינט געמיטליך זיינע מעשה ביכלעך און האט הנאה צו הערן ווי
יעדע פאר מינוט ווערט א צווייטער באשעפעניש אפגעקניידלט
דארט אין זיין בלויען כאפער...

פיינעל סיזאן.
און דאן ...דאן האט עס אויפגעבליצט אין מיין קאפ ,און ס'האט
געדונערט ווי מיט טויזנט האמערס....
(גיט אבבאכט ,מיר גיימיר זיך איצט פארגראדער'ן)...
דער יצר איז געגליכן 'פונקט' צו די אלע קריכערדיגע ,אויף
די האר ווי זיי! ער האט צענדליגע וועגן צו דערקוטשען ,גייענדיג
אין גאס ,און זיצנדיג ביים קאמפיוטער ,די פערציג פוסיגע ,מיט
די מאסקיטאס ,יא ,אלע מינים געווער פארמאגט ער ,אייפאונס,
מאוויס ,און אינטערנעט ,ער האט הונדערטער וועגן מיט צו טאנצן
און קאפ און נישט לאזן במנוחה ,ווען מ'רעד זיך איין אז איינס האט
מען באזיגט שפרונגט ער אין די אויגן מיט א צווייטע ,דער איז א
געלערנטער קריכער ,אבער אזאנס און אזעלעכס...
וואס איז די עצה? א גאנץ לעבן שטיין מיטן פליגן כאפער?
אוי ,קען מען דען? הלוואי האבן מיר אזא בלויען אריינציער וואס
כאפט אריין דעם יצר בעפאר ער קומט אן צו מיר!
און דאן האב איך מיר געכאפט ...יאפס ,חז"ל האבן אונז געגעבן
דעם עצה! פונקטליך וויאזוי אפצוקניידלען דעם יצר ,ער זאל
צוננונז נישט קענען צוקומען ,די גמרא זאגט" :אם פגע בך מנוול
זה ,משכהו לבית המדרש ,אם אבן הוא יפוצץ אם ברזל הוא נמוח"...
גארנישט ...ברויכסט גארנישט טאן ,האסט א בלויען עלעקטרישן
מנוול כאפער ,ער צעגייט ,ער ווערט אויס ווי נאר דו טרעטס אריין
אין שול ,גייסט צו דיין שיעור צעפרי און ביינאכט ,האלטס אן א
קשר מיט די תורה הקדושה און דאן האסטו א פראטעקשן ,ער
וועט צעפיצלט ווערן!

לכתחילה אריבער

אינמיטן פעלד שטיל איך טרעף זיך שטיין אליין,
די הימל קלאר ,די זון זי שיינט ,די לופט איז ריין.
די פעלד איז נישט איינע ווי סטאדעס פאשען,
און נישט ווי עס וואקסען פלאנצונגען און זומען,

די ענטגילטיגע נקמה!

עס איז אויך נישט ווי עס ארבייט דער פויער שווער,
און נישט ווי די קינדער שפילן ,אבער איז דאך נישט לער.
עס איז א פעלד ,פון עלענדקייט ,פון צובראכענקייט ,גאנץ שטיל,
א שטוויטשקע א פויגל דא ,א היישעריק דארט ,מיטן נאטור פיל.
א פעלד אין וועלכן עס געפינט זיך נאר איין סארט זאך,
צו רעכט צו לינקס ,נאענט ווייט ,ווי נאר מען קוקט ,שטיינער אסאך.
שטיינער פון פארשידענע פארמען ,פארשידענע גרויסקייטן,
אויסגעלייגט אין רייעס ,יעדע האט א פלאץ ,נישט קיין רעדע פון בייטן.
נאך א שטיין ,נאך א שטיין ,זיי פארציילן געשיכטס פילע.
א הספד ,א קרעכטס ,א געוויין ,א געשיכטעלע ,א תפילה.
א טאטע ,א מאמע ,א זון א טאכטער ,זיידע און באבע,
א פעטער א מומע ,באליבטע און טייערע אלע.
אבער פארט ,נישט אלע שטיינער זענען גלייך,
אלע זענען טרויעריג ,אבער נישט אלע אזוי טראגיש-רייך.
טייל האבן א "זייטען געשיכטע" וואס זיי שרייען,
"דא ליגט "איין" מענטש" אבער זכרונות פון "פילע" ווייען.
"די שטיין זאל אויך א געדענקמאל זיין" זיי זאגן,
צו די פילע פארלוירענע וואס האבן זיך צום קבר נישט דערטראגן.
מען האט געפייניגט ,אומגעברענגט ,די קערפער פארברענט,
טאטעס מאמעס ,גאנצע משפחות ,מיט פיצלעך אויף די הענט.
עס איז זייער טרויעריג ,עס וויל זיך זייער וויינען,
עס איז אומגלויבליך ,נאך א נאמען ,נאך א שורה ,איך טו לייענען.
-אבער דאן פלוצלינג ,קלער איך אזוי ,עס איז מיר אין קאפ אריין,
אז איך בין דא ,איך שטיי דא ,אז איך די שורות די ווערטער ליין.
דאס איז דאך באמת די גרעסטע טרייסט ,די "נקמה",
נאך די שרעקליכע געשענישן די העכסטע נחמה.
פאר זיי די וואס זענען דא ,און ווארטן נאר אויף ג-טס באפעל,
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זיך צוריק צו פאראייניגען מיט זייערע באליבטע גיך און שנעל.
דאס איז די איינציגסטע טרייסט ,די לעצטע לאך,
פרישע דורות ,קינדער איינקלעך אור אייניקלעך אסאך.
-אבער ,פאר "מיר" און פאר "זיי" איז די נקמה נישט די זעלבע פארט,
פאר מיר איז געווען די נקמה "זיי" די וואס געפונען זיך אין דעם ארט.
אז מיר האבן זיי געהאט ,זיי פארמאגט ,אז זיי זענען געבליבן,
"דו" זאלסט געראטעוועט ווערן" האט ג-ט אויף זיי געשריבן.
זיי האבן טאקע די גרויסע טרייסט אין "אונז" געזען,
אבער פאר אונז איז "זייער" אנוועזענהייט די נקמה געווען.
-אצינד פאלט מיר א טרער עס איז מיר אומעטיג ,טרויעריג שטארק,
"זייער נקמה" גייט ווייטער ,אבער "מיין נקמה" ליגט באהאלטן דא אין א בארג!
די קומענדע דורות ,וועלן שוין "אונזער נקמה" נישט זעהן,
נאר א שטיין אלס א זיכרון ,אז א איבערלעבער ,איז אמאל געווען.
-קען איך נאר אויסווארטן ,האפן און שטארק בעטן,
אז משיח קומען זאל אינגיכען ,א וועג צו העכערקייט אויסטרעטן.
אין יענע צייט ,ווען מען וועט די גלות פאר א גאולה בייטן,
מיט השראת השכינה ,קדושה אין טהרה ,נייע צייטן.
דאן וועלן "מיינע נקמות" אויפשטיין פון זייערע ערטער,
דאנקן דעם אויבערשטן ,זינגען פאר אים לויב ווערטער.
און דאן וועלן זיך די נקמות די נחמות מיט א אחדות אויסגלייכן,
א נקמה אינעם גלות ,אינעם יצר הרע ,וועלן מיר דערגרייכען.

די
ענטגילטיגע
נקמה!

צוויי טויזענט יאר גלות ,צוויי טויזענט יאר צרות ,צוויי טויזענט יאר פלאג און פיין,
אבער מיר האבן דאס אלעס איבערגעלעבט ,מיר זענען דא ,ווי די זון שיין!
טאטעס מאמעס ,זיידעס באבעס ,קינדער אייניקלעך דער מיליטער די גאנצער,
אינאיינעם צוקלאפט און פארמאטערט ,אבער שטאלצער און שטארקער.
קיין ירושלים צום בית המקדש ,וועלן מיר אינאיינעם גיין,
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ברענגען א קרבן תודה ,לויבן הקב"ה אז כלל ישראל איז געבליבן שטיין

פלטיאל

מיין פראפעסיאנאלע
ביזנעס מיטונג
מיינע פינגערס ווייבערירן פון שרעק ,מיין פוס איז אריין אין א
הייפער אקטיוו מאוד זיך צוזאמקלאפנדיג איינע אין דעם צווייטן
ווי אלטע גוטע פריינד ,וויפיל איך פרוביר זיי צו האלטן אין פלאץ
אלס א גרעסערע הנאה האבן זיי צו ווייזן זייער בעלות און מיך
ווייזן זייער אוואנטוריסטישע רייץ דווקא מיך אויפצורעגן .מיין
בארד ווייזט רויטע צייכענעס אין פארעם פון א נעגל אויפן זעלבן
פלאץ וואו עס האט אמאל פיגורירט די חוצפה'דיגע שטעכיגע
האר וואס איז אויסגעפליקט געווארן מיט א זעלטן טייוולאנישע
הנאה ,וויפיל מאל איך האב פרובירט צו ווישן די פלעק אויף די
קאלנער פון מיין נייע רעקל איז ער אלס צוריקגעקומען מיט
א זעלטענע מאס ווידערשפעניגקייט ביז איך האב אנערקענט
די ווייטאגליכע פאקט אז דאס איז שוין גארנישט קיין פלעק
נאר ענדערש א פלאכע גרובל וואס איז געקומען אין דירעקטע
רעזולטאט פון מיינע גרובערישע פינגער.
יא ,איך בין נערוועז .איך בין אנגעצויגן ווי א צאנקעדיגע ליכט,
איך קראץ מיין קאפ ,איך בין מסדר מיין הוט שוין צום וויפילטן
מאל די לעצטע צען מינוט ,ווי אויף להכעיס האט די שפרינגעדיגע
הארעלע באשלאסן צו שפילן מיט מיר היינט א סאדיסטישן שפיל
זיך מאכענדיג באקוועם אויף די שפיגלדיגע גלעזער וואס איז שוין
אפגעווישט געווארן מיט די שפאגל נייע ווישער וואס איך האב
זיך ספעציעל איינגעהאנדלט צו דער היינטיגע מאמענט ,איך
וויש ווידער און ער איז דא צוריק ,איך בלאז מיטן מויל מאכנדיג
די די שוין אויספראבירטע הויכ-אפעקט אבער ער איז ווידער דא
מיט זיין רייצערישע שמייכל ,נאכן רייבן און ווישן פאר צען מינוט
איז ארויסגעקומען דער סוד אז איך וויש אויף א טיפן קריץ.

פארוואס איך בין נערוועז היינט?
גוט געפרעגט ,אייגנטליך איז שוין די קשי' געפרעגט געווארן
פון אלע מיינע ארומיגע אזש פון דעם אליינס בין איך נערוועז
געווארן ,דאס גייט שוין צוריק צו א קנאפע דריי וואכן צוריק.
לאמיר מאכן א קורצע הקדמה ,מיין נאמען איז (נאמען געהיטן
אין דער רעדאקציע) ,איך בין אויפגעצויגן געווארן אין (שטאט
געהיטן אין דער רעדאקציע) ,איך בין (יארגאנג געהיטן אין דער
רעדאקציע) ,איך גיי מיט (לבוש געהיטן אין דער רעדאקציע) מיין
סאושעל איז (סאושעל געהיטן אין דער רעדאקציע) ...אקעי איך
האב מיך שוין צופיל פאררעדט.
אין חדר ביי 'ענגליש' בין איך געווען א דורכשניטליכע קינד,
און דורכשניטליך מיין איך דורכשניטליך ,אידיש גערעדט האב
איך געווארפן א 'דורכשניט' פון פינף פיטשעס א וואך אויף די
פארהאסטע ענגליש טיטשער ,מיין ריפארט קארד איז געווען
א 'דורכשניט' פון א "דזשי מיינוס" און אין 'דורכשניט' בין איך
געווען ארויסגעווארפן פון קלאס פיר מאל א וואך .א שנעלע
קאלקולאציע ברענגט דער טאטעל אז מיין 'ענגליש' איז נישט
געווען עפעס מוראדיג פראפעסיאנאל ,גראב גערעדט האט עס
געענדלט מער אין דזשיבריש ווי א מעקסיקאנע ענגליש.
פארשטייט זיך אז פאר די גויים האב איך געהאלטן א שטרענגע
סוד איבער מיין ארימע ענגליש ,נעמליך איך האב זיי נישט
פארציילט אז איך קען נישט די שפראך ,אין ביזנעס האב איך האב
געשפילט כאילו איך רעד א הויעך-וואקאבולערי ענגליש (עס
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האט אויסגעקוקט ווי דער גר וואס האט זיך געוואונדערט וויאזוי
מען דערקענט אויף זיין שפראך אז ער איז נישט קיין געבוירענע
איד) ,בקיצור ,איך האב אויסגעשפילט די גאנצע וועלט ,און אזוי
איז דאס לעבן געפארן.
איינע פון מיינע קאנטאקט מענטשן אין ביזנעס איז געווען
איינער מיט די נאמען 'מייק' ,איך פלעג פירן מיט אים אסאך
געשעפטן ,מיר פלעגן כסדר שמועסן אויף אימעיל איבער ביזנעס
איינגעלעגנהייטן ,ווען איך פלעג עפעס ווילן פון אים האב איך
געשיקט א אימעיל און דאס זעלביגע פארקערט ,וואס איך האב
פרובירט צו באהאלטן פון מייק איז אז ער זאל נישט געוואויר
ווערן אז איך בכלל נישט די פראפעסיאנאל וואס ער מיינט אז
איך בין ,צוליב דעם האב איך פארמאגט א ניק-נעים 'דזשעק' וואס
איך האב גענוצט אין ביזנעס צו געבן מער א פראפעסיאנאלע
אויסקוק .איך האב קיינמאל נישט גערעדט צו מייק אויפן פאון
און אוודאי נישט געטראפן מיט אים פערזענליך וויבאלד איך האב
מורא געהאט אז די רגע וואס ער וועט הערן מיין שטימע אדער
מיך זען וועט ער געוואויר ווערן די אמת ,מיט אימעיל האב איך
נישט מורא געהאט וויבאלד איך בין אייביג געזיצן גרייט מיט א
דיקשאנערי און גוגל טרענסלעיט אזוי ארום האב איך געקענט
קאמיוניקירן מיט אים ווי א פראפעסיאנאל.
ויהי היום ,איין פרימארגן באקום איך א אימעיל פון מייק אז ער
האט פאר מיר א גאר גרויסע ביזנעס פארשלאג און מיר מוזן זיך
טרעפן פנים אל פנים .עס איז מיר שווארץ געווארן פאר די אויגן,
איך האב פרובירט צו טרעפן אלע ערליי תירוצים פארוואס אזא
מיטונג קען נישט צושטאנד קומען אבער נאך אפאר וואכן בין איך
אויסגעלאפן פון פרישע תירוצים און בלית ברירה איז די מיטונג
באשטימט געווארן אויף א מאנטאג וואו מיר וועלן זיך טרעפן
ערגעצוואו אין מאהעטן.
איך בין געווען דערשראקן ביז גאר ,מיין בויך האט זיך געדרייט
פאר שרעק אבער דער שרעקעדיגע טאג איז להכעיס אנגעקומען,
עס איז מאנטאג אינדערפרי און איך דארך מיך ארויסלאזן אין
וועג .שוין וואכן פריער האב איך מיך געגרייט צו דעם מיטונג,
איך בין אויפגעווען גאנצעטע נעכט מיט א דיקשאנערי ,געלערנט
און געחזר'ט ,איך בין געזיצן מיט מיין ווייב שעות ארוכות און זיך
געגרייט צו דעם שרעקעדיגן מאמענט און אט איז עס דא.
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איך האב אראפגעלייגט א דאווענען ווי קיינמאל בעפאר,
געגעבן צדקה און געזאגט תהילים .פארשטייט זיך אז השתדלות
האב איך אויך געטון און איך האב מיך נאכגעפרעגט ביי מיינע
חבירים פאר לעקציעס וויאזוי איך דארף מיף אויפפירן ,וויאזוי
איך דארף אויסזען ,אלע כולם פה אחד האבן געזאגט אז כדי
צו מאכן א גוטע רושם מוז איך ארויפדרייען מיין פיאות אויפן
אויער ,נעמליך וויבאלד גויים גלייכן בעסער פיאות אויף די אויער
ווי אראפגעלאזטע .נא ,וואס טוט מען נישט פאר פרנסה איך
בין אריבער צו מיין חבר אינדערהיים ווי ער האט מיר געהאלפן
מסדר זיין מיין פיאות .איך האב אנגעטון מיין נייע הוט ,גענומען
א נאטיצן צעטל פון מיין ווייב מיט וויכטיגע ענגלישע ווערטער
וואס קען מיר צונוצקומען און ויסעו ,איך האב מיך ארויסגעלאזט
אויפן וועג.

איך קום אן אין מאנהעטן איך טרעף א פארקינג ,מיינע ליפן
שעפשען אלקא דמאיר עננו אז איך זאל חלילה נישט באגעגענען
איינע פון מיינע באקאנטע דא און מיך זען מיט די ארויפגעדרייטע
פיאות ,עס איז געווען גרויסע בושות .נאך צען מינוט האב איך
געטראפן דאס פלאץ און איך קוק מיך ארום צו זען צו מייק איז
שוין דא ,א שטיקל פיאה האט לאנגזאם אנגעהויבן אראפצוקומען
פון דער זייט און איך שטיי אזוי אומבאהאלפן ווארטנדיג מיט
אנגסט אויף מייק.
פלוצלינג איז מיר שווארץ געווארן ,פון דערווייטנס באמערק
איך א קענטליכע פנים ,עס איז מעכל א חבר פון ישיבה ,אויוויי
פארוואס פונקט ער האט געמוזט דא זיין יעצט ,איך בייג איין
מיין קאפ אונטער מיין רעקל ער זאל מיך נישט באמערקן און
ברוך השם עס איז געלונגען ,ער איז מיר דורכגעגאנגען און מיך
נישט באמערקט ,איך באטראכט אים אזוי פון דער זייט און איך
באמערק אז עפעס איז מאדנע דא מיט אים ,פלעגט ער נישט גיין
מיט א ביבער הוט און שווארצע גלעזער? ער טראגט יעצט מיט
שטאלץ א שטאפענע הוט מיט שיינע רימלעס גלעזער ,וואס איז
געשען מיט אים.
און דאן איז עס געשען ,אן קיין שום ווארענונג געבט ער זיך
א דריי אויס דעם קאפ און ער האט מיר געפאקט ,ער געבט מיר
א פאכע מיט די האנט און קומט צו מיר ,ער פרעגט מיר וואס איך
טו דא און איך ענטפער אים אז איך ווארט אויף א ביזנעס מיטונג,
אויף מיין פראגע צוריק קומט דער זעלביגע ענטפער אז אויך ער
ווארט דא אויף א ביזנעס מיטינג ,איך נעם זיך די גאטס און פרעג
אים ,זאג מיר וואס גייט פאר מיט דיר ,האסט זיך געטוישט לבוש?
ער קוקט מיך אן מיט א רויטליגע בליק און זאגט ,ווייסט דאך
וואס טוט מען נישט פאר ביזנעס ..מען דארף זיך אהערשטעלן,
דאס איז די ערשטע מאל וואס איך גיי פאר א ביזנעס מיטונג און
יעדער האט מיר געזאגט אז איך קען נישט גיין מיט מיין ביבער
הוט ,צוליב דעם האב איך מיך איינגעהאנדלט א שטאפענע הוט...
אבער איך בעט דיך מאך א שווייג ,רעד נישט דערפון.
איך זע וואו ער ווערט נערוועז ער נעמט ארויס זיין פאון און
הייבט אן טעקסטן ,איך פריי מיך ברוך השם אז ער ווערט ביזי..
אבער וואו איז טאקע מייק ,פלוצלינג פיל איך א דריזל ,א טעקסט
פון מייק :אייעם וועיטינג העיר ,דא יו העוו טרעפיק? געשוואונד
נעם איך מיין פאון און איך שרייב אים צוריק :אייעם העיר ,איי
דאנט סי יו ...מיט א זייטיגע בליק מערק איך ווי מעכל הייבט אויף
זיין קאפ פארוואונדערט ווי גלייך ער זוכט איינעם ,ער קוקט אהין
און אהער און דאן האבן אונדער ביידע בליקן זיך באגעגנט...
מייק??
דזשעק??
אונז שטייען ביידע מיט אפענע מיילער און רויטע געזיכטער,
איך מיט מיין פיאות אויף דער אויער און ער מיט זיין שטאפן הוט,
וואאאאס???
גרויסע בושות.

הערליך

ערשטהאנטיג!

ווען מיין
ניר האט
געראטעוועט
א אידיש
נפש!
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ערש״ק תרומה תשע״ו לפ״ק
היינט איז דער טאג וואס בעזרת השי״ת הייבט זיך אן א נייע
עפאכע אין מיין לעבן .היינט הייבן מיר אן צו גיין אויף מעדיקעל
טעסטס .נישט ווייל איך בין נישט געזונט חלילה ,נאר ווייל איך
גיי אי"ה אדורכגיין אן אפעראציע צו פרובירן ראטעווען א צווייטן
איד׳ס לעבן .א יוד וואס איך האב נישט קיין השגה ווער ער איז,
וואו ער באלאנגט ,חסיד'יש ,ליטוויש ,אשכנז'יש ,ספרד'יש,
תימנ'יש .איך ווייס פונקטליך זערא וועגן דעם מענטש .נאר איין
זאך ווייס איך ,אז ער איז א איד א שומר תורה ומצות וואס איז ל״ע
קראנק אויף די נירן ,און דאקטוירים האבן אלע פה אחד געזאגט
אז זיין איינציגסטע האפענונג איז ,צו טרעפן איינעם וועמענס
בלוט איז פונקטליך אייניג צו זיינס ,און ער זאל אדורכגיין א נירן
טראנספלאנט ,און איך בין דער וואס דער אויבערשטער האט
אויסגעקליבן צו זיין דער מגלגלין זכות על ידו.
די מעשה האט זיך שוין אנגעהויבן עטליכע יאר צוריק ,ווען
הרב יואל אשר לאבין האט געשריבן עטליכע ארטיקלן וויאזוי ער
איז אדורך דעם פראצעדור ,און איך בין שטארק נתעורר געווארן
דערפון .ס'טייטש ,אז א איד זאל האבן אזא זכי׳ צו קענען ראטעווען
א צווייטנס לעבן?! ער האט מיך בארירט ביז די טיפסטע סטרונעס
פון מיין הארץ .איבערגענומען האב איך געשיקט דעם אימעיל צו
'אינפאו עט רינועל':

ווייסן דערפון און זענען פולשטענדיג דערביי( ,שפעטער בין איך
געוואויר געווארן אז דאס איז ביי זיי א פריאריטעט ,אלעס ווערט
געטון מיט א געוואלדיגע אחריות) .דערנאך האט ער געוואלט וויסן
אויב איך ווייס מיין בלוט טייפ ,וואס איך האב נישט געוואוסט.
דעם אנדערן טאג האבן מיר באקומען אויף דער פאסט א 'קיט'
צו טשעקן די בלוט טייפ ,און דערנאך א פארעם אריינצושרייבן
גאר אסאך אינפארמאציע ,אלע סארט מעדיקל שאלות .מיר האבן
צוריקגעשיקט די פארעם און די בלוט טייפ און מער האב איך
נישט געהערט פון זיי פאר בערך צוויי יאר.
עטליכע וואכן צוריק ,אינמיטן א שווערע טאג ארבעט ,און
דער סעלפאון דריזלט .ווער רופט?
פונדערהיים.
 האלאו? עס איז וויכטיג אויף יעצט? איך בין זייער פארנומען.. יא ,מען האט מיך גערופן פון 'רינועל' ,איינער שטיינמעטץ,ער האט מיך געפרעגט אויב ער מעג דיך רופן .ער זאגט אז עס
איז דא איינער וואס דארף א ניר און דו ביסט דער צוגעפאסטער
קאנדידאט...
 אקעי ...און וואס האסטו אים געזאגט? איך האב אים געזאגט אז ער דארף דיך פרעגן ,אבער פון מיראויס ,אדרבה ואדרבה ,ס'איז אונז א זכי׳.
שטיל.....
איך געב א פרעג :דו ווייסט דאך יא אז די אומשטענדן זענען
איצט נישט פאסיג?
 טאקע ,און ער האט געפרעגט דאס אויך ,און איך האב איםאלעס געזאגט .ער זאגט אז ער וועט מיטארבעטן מיט אונז צו מאכן
זיכער אז אלעס זאל קלאפן דאס מערסטע וואס שייך .מסתמא
גייט ער דיך באלד רופן .נו ,וואס זאגסטו? גייסט עס אננעמען?

גייט נישט אדורך קיין פאר מינוט און איך באקום אן אימעיל
אויף צוריק פון ר׳ חיים שטיינמעטץ ,א איד וואס איז איין שטיק
הארץ ,וואס פון דעם אימעיל אויסטויש און ווייטער איז ער מיר
געשטאנען צו די האנט כאילו ער האט גארנישט עפעס אנדערש
אויפן קאפ חוץ מיר:
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תיכף ומיד האב איך אריינגערופן אין אפיס ,און מיט זיין
ווארעמע שטומע האט ער מיר בקיצור נמרץ מסביר געווען דעם
פראצעדור .די ערשטע זאך האט ער געפרעגט אויב מיין בני בית

 הער אויס ,איך בין נאך אביסל אין שאק ,גיב מיר אפאר מינוטזיך מסדר צו זיין אביסל די מחשבות ...ביי.
אראפלייגנדיג דעם טעלעפאן טראכט איך צו מיר 'איך דארף
מיך ווען באגראבן פאר בושה ...אין שטוב האט מען געגעבן
צושטימונג אן טראכטן ,כאטש ס'איז בכלל נישט קיין גרינגע
צייט ,און איך בין אזוי פול מיט ספיקות? דאס מוז זיין מעשה יצר.
האבן מיר אפגעמאכט אין הארץ אז יהי' מה שיהי' ,איך גיי קודם
ענטפערן "יא" ,דערנאך וועט מען זעהן וואס וואו ווען.
און דא בין איך יעצט אין קארנעל שפיטאל אין אן ערב
שבת ,און מען גייט היינט אנהייבן די ערשטע סעריע טעסטן .די
פארגאנגענע טעג האבן מיר געמאכט אסאך ריסוירטש וואס דאס
איז ,און וואס זענען די אפעקטן ,און וואס מען דארף ערווארטן.
מיר האבן גערעדט מיט עטליכע גדולי ישראל און מיט עטליכע
מעדיקעל עקספערטן ,און דיינים וואס פארשטייען צו מעדיקעל
ענינים ,און דער באשלוס איז געמאכט געווארן פעלזן פעסט ,אז
אויב קומען צוריק די טעסט רעזולטאטן אז איך בין א פאסיגער
קאנדידאט ,וועלן מיר דאס טאן בעזר ה׳.
*

אנגעקומען אין קארנעל שפיטאל זענען מיר גאנץ פרי,7:30 ,
געפארקט ביי די וואלעי פארקינג (אויפן באפעל פון ר׳ חיים
שטיינמעטץ ,ער זאגט אז ער נעמט קעיר פון אלע קאסטן) ,און
געוואנדן די טריט צום עלעוועיטאר וואס וועט אונז פירן צום
אכטן שטאק .ביים עלעוועיטאר טרעף איך אן ר׳ חיים'ן" ,וואס טוט
איר יעצט דא?" פרעג איך אים .זאגט ער ,אז ער מאכט זיכער דא צו
זיין כאטש ביי די ערשטע טעסטינגס ,ווייל מען דארף ארומלויפן
אין שפיטאל א גאנצן טאג פון איין אפטיילונג צום צווייטן ,און
רוב דאנערס ווערן זייער פארלוירן ,דערפאר מאכט ער זיכער
מיטצוקומען און אנווייזן וואו צו גיין און וואו צו קומען.
מיר זענען אנגעקומען צום אכטן שטאק ווי די נירן
טראנספלאנט אפטיילונג געפינט זיך .מיר האבן אריינגעסיינט,
אהין געגעבן א  24שעה 'יורין קאלעקשן' (דאס איז א געשיכטע
פאר זיך ...איין טאג בעפאר די ערשטע סעריע טעסטן דארף מען
דאס טוהן .מיט דעם טעסט מען די שטארקייט פון די נירן .אויב
איין טראפל פעלט ,איז דער טעסט אדורכגעפאלן .מען באקומט
פון שפיטאל פונקטליכע אנווייזונגען וויאזוי דאס צו טוהן).
דערנאך נעמט מען בלוט .אבער נישט סתם בלוט ,נאר צוועלף
גרויסע פלעשער! איך האב געפרעגט דעם בלוט נעמער אויב ער
לאזט נאך עפעס איבער פאר מיר אויך...
דערנאך זענען מיר אריבער צו דעם טראנספלאנט
קאארדינאטאר פאר א מיטינג ,וואו מען האט מיר מסביר געווען
די גאנצע פראצעדור באריכות .מען האט מיר פארזיכערט אז צו
יעדע מינוט קען איך צוריקציען און קיין שום פראגעס וועלן נישט
געפרעגט ווערן ,אפילו פאר 'רינועל' וועלן זיי נישט זאגן.
דערנאך קומט א מעדיצינישע ראטגעבער און איז מסביר
אלע נאכווייען וואס קענען מעגליך נאכפאלגן אזא אפעראציע.
מען סטראשעט ,מען דערשרעקט ,מען טוט אלעס וואס איז נאר
מעגליך אז דער דאונער זאל חרטה האבן און אהיימגיין.
דערנאך קומט א פינאנציעלער קאארדינאטאר .וויבאלד מען
גייט מאכן אזויפיל טעסטן אויפן מענטש ,קען דאך זיין אז מען
וועט חלילה טרעפן עפעס א מחלה ,דארפן זיי זיכער מאכן אז
זיי בלייבן נישט שטעקן מיט א קראנקע מענטש וואס פארמאגט
נישט קיין דעקונג (די טראנספלאנט אליינס ווערט געדעקט דורך
די אינשורענס פונעם רעסיפיענט) .איך האב זיי פארזיכערט אז
איך פארמאג ב"ה פיינע העלט אינשורענס ,איך האב זיי געוויזן
דעם קארטל און מיט דעם האט זיך דאס געענדיגט.
דאן זענען מיר אריבער געגאנגען צו דעם סאושעל ווארקער,
א פסיכיאטאר וואס ברויך זיכער מאכן אז דער משוגענער (אזוי
קוקן זיי אונז אן) וואס איז גרייט זיך צו לאזן שניידן פאר א פרעמדן
מענטש וואס ער הייבט נישט אן צו קענען ,טוט דאס נישט פאר
געלט ,אדער אנדערע נישט ריכטיגע מאטיוון .דער האט מיך
צודרייט געמאכט מיט פראגעס ארויף און אראפ ,ביז איך האב אים
מסביר געווען אז ביי אונז איז א מצוה צו העלפן א צווייטן נישט
נאר ווען ס'איז גרינג ,נאר ווען ס'איז נאך פארמישט מיט מסירת
נפש איז עס פול מער ווערט ,דאס האבן זיי פארשטאנען און
אנגענומען און מיר געלאזט גיין ווייטער.

ארויסקומענדיג האט מיך אפגעווארט ר׳ חיים מיט אביסל

איבערבייס (מען דארף פאסטן פאר די בלוט טעסטס) .ער זאגט
איך זאל יעצט עסן עפעס ,ווייל צוויי שעה בעפאר די סי .טי .סקען
טאר מען ווייטער נישט עסן .דערווייל האט ער געפרעגט וואו
איך האלט מיט פארציילן פאר משפחה און חברים ,איך האב אים
געזאגט אז לטובת הענין זאל ״קיינער״ נישט וויסן דערפון ביז איך
בין פולשטענדיג צוריק אין די כלים .ער האט מיר צוגעזאגט אז
ער וועט טוהן אלעס אויף דער וועלט אז קיינער זאל נישט וויסן
דערפון .ער האט אויך געפרעגט אויב איך וויל וויסן ווער דער
רעסיפיענט איז ,אויף וואס איך האב געזאגט "ניין ,איך וויל נישט
וויסן .איך וויל עס טון פארן אויבערשטנס וועגן ,און עס מאכט
נישט אויס ביי מיר פון וועלכע חסידות אד״ג דער איד שטאמט".
בשעת'ן שמועסן מיט ר׳ חיים ,האט ער עטליכע מאל באטאנט,
אז איך זאל וויסן אז יעדע אויסגאבע וואס וועט זיך מאכן לכבוד
דעם פראצעדור איז אויפן חשבון פון 'רינועל' ,און איך זאל נישט
קארגן אויף קיין געלט אויב דאס קען גרינגער מאכן אויף סיי
וועלכע וועג .ער האט זיך אויסגעדרוקט אז פונקט ווי ביי א ברית
קען מען נישט מאכן אז עס זאל נישט וויי טוהן פארן קינד ,אבער
דאך מאכט מען אלעס ארום מיט א גרויסע שמחה ,מען מאכט א
סעודת מצוה און מען פריידט זיך אז מען האט די זכי' צו טוהן אזא
גרויסע מצוה ,די זעלבע זאך איז ביי א נירן טראנספלאנט' ,רינועל'
קען נישט מאכן אז די יסורים זאלן אוועקגיין ,זיי זענען אבער דא
צו מאכן א שיינע ברית ...איך האב שטארק הנאה געהאט פון דעם
ווארט.
דאן האט מיך ר' חיים אראפבאגלייט צו די "טשעסט עקסרעי",
"אי .קעי .דזשי ,".און די "סי .טי .סקען" .ענדליך נאכן אוועקגעבן
שעות ביי יעדע מאשין באזונדער האב איך מיך געפונען אויפן וועג
אהיים ,עס איז שוין געוועהן באלד שבת.
בערך א וואך שפעטער זענען צוריקגעקומען די רעזולטאטן.
מען האט מיך גערופן קודם פון שפיטאל און דערנאך פון 'רינועל'
אז אלעס זעהט אויס צו זיין אין בעסטן ארדענונג ב"ה ,און מען קען
צוגיין צו די צווייטע סעריע טעסטן.
*

ערש״ק תצוה
צווייטע סעריע טעסטינג
מיר האבן ספעציעל אויסגערעכנט צו מאכן אלע טעסטס
פרייטאג ,ווייל מיר האבן נישט געוואלט אז מענטשן זאלן זיך
דערוויסן דערפון ,און פרייטיג איז אויסגעקומען די בעסטע טאג
לגבי די ארבעט און לגבי די משפחה און אלעס ארום .דאס גיין
אין שפיטאל אן דעם וואס איינער זאל וויסן ,און דער געפיל אז
מען דארף אכט געבן און האלטן אן אויג ווייל אפשר זעהט מען
א היימישן פנים ,האט אונז געגעבן אביסל דעם געפיל פון א
מענטש וואס איז ל״ע נישט געזונט און פרובירט דאס צו האלטן
בסוד ווילנדיג אויסמיידן רחמנות בליקן .די גאנצע צייט איז מיר
ארויפגעקומען אויפן געדאנק אז מען דארף דאנקן און לויבן
השי״ת אז מען איז געזונט און שטארק .אויב פאר מיר ,וויסנדיג
אז דאס איז גאר א קורצע זאך פון אפאר וואכן ,האט עס געקאסט
כוחות הנפש ,וואס זאל טוהן א מענטש וואס ווייסט נישט וואס
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דער מארגן וועט ברענגען? ער ווייסט נישט ווען דער גיהנם וועט
זיך ענדיגן ...מיר קענען זיך נישט פארשטעלן מיטן בעסטן ווילן די
ווייטאג וואס די מענטשן גייען אדורך.
דעם פרייטאג גייען מיר אויפן צווייטן שטאק צו מאכן א 'רינאל
סקען' ,מען לייגט אריין געוויסע כעמיקאלן דורך איי .ווי .אין די
בלוט ,דאס מאכט אז די נירן זאלן ווערן ליכטיג אזוי ווי לעמפ,
און דורכדעם קען מען זעהן פונקטליך וואס עס טוט זיך דארט
דורך א ספעציעלע סקענער ,א מאדנע מאשין וואס איך האב נאך
קיינמאל נישט געזען (כאילו די אנדערע מאשינען האב איך יא
אמאל געזען ...איך בין נאך קיינמאל אין מיין לעבן נישט געווען
האספיטאליזירט בעפאר) .אנדערש ווי דער "סי .טי .סקען" וואס
מען גייט אריין אין דעם מאשין און עס ריקט זיך אהער און אהין
מיט מאדנע גערוישן פאר א שעה צייט ,רירט זיך נישט דער 'רינאל'
מאשין פון ארט און עס מאכט נישט קיין שום גערודער ,עס איז
שטיל! האבן מיר געכאפט דארט א פיינעם שינת צהרים לכבוד
שבת .איך האב מיך נאר דערוועקט ווען דער טעקנישאן האט
גערירט דעם אינטערווינעס און עס האט וויי געטוהן .שפעטער
האט ער ארויסגעצויגען די אינטערווינעס ,איבערלאזנדיג א
הערליכע גרויסע געשוואולעכץ אויפן פלאץ ,האב איך געהאט
נאך עפעס אכטונג צו געבן די קומענדיגע וואכן ,אז קיינער זאל
נישט באמערקן דעם גאר מערקבארן צייכן וואס איז געבליבן אויף
די האנט.
אפגעענדיגט מיט דעם זענען מיר צוריק ארויף צום אכטן
שטאק ,דארט האט מען נאכאמאל גענומען  12פלעשער בלוט,
ב״ה אז דאס מאל האט מען נישט געדארפט פאסטן בעפאר.
*

דינסטאג ויקרא
מזל טוב! מזל טוב! א אינגעלע
איך געדענק עס ווי עס וואלט היינט פאסירט .איך בין
געשטאנען אין ען .וויי .יו .שפיטאל און זיך נישט געקענט גענוג
אפוואונדערן וויאזוי דער אויבערשטער שטעלט אויס אז אלעס
זאל פאלן אזוי גענוי אין פלאץ .אויף די אנדערע וואך מאנטאג
איז באשטימט געווען דער 'פיינעל קראס מעטש' (זעה שפעטער
דערוועגן) ,דאס מיינט אז איך וועל זיך דארפן געפונען כמעט דעם
גאנצן טאג אין שפיטאל ,און דא האט די גאנצע צייט אויסגעקוקט
אז פונקט יענעם טאג וועל איך מאכן א וואך נאכט ...אפשטופן
דעם 'פיינעל קראס מעטש' וואלט געקענט מיינען אפצושטופן די
אפעראציע ,וואס איך ווייס נישט צי דאן וועט נאך זיין פאר וועמען
צו געבן דעם ניר...
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איך האב געקוקט אויפן זייגער און זיך פארצייכנט דעם
פונקטליכן זמן לידה .איך האב זיך שוין געגרייט צו אנרופן ר׳
חיים שטיינמעטץ און זיך אנטשולדיגן אז איך וועל נישט קענען
פארברענגען אזויפיל שעות אין שפיטאל אין דעם טאג וואס איך
מאך א וואך נאכט ...למעשה האב איך באשלאסן אז צוערשט וועל
איך אנרופן א מורה הוראה ,ווייל עס איז שוין געווען אפאר מינוט
נאכן זמן הדלקת הנרות .איך האב אנגערופן א פראמינענטן רב
שליט"א אין א שווערע צייט (צווישן מנחה און מעריב) ,צו מזל

האט ער אויפגעהויבן דעם טעלעפאן ביים ערשטן קלונג און
גלייך געזאגט אז עס איז נישט קיין שום שאלה ,דער ברית וועט
פארקומען הערשט מיטוואך ,ווייל בשעת לידה איז שוין געווען
בין השמשות...
דער אויבערשטער פירט אלעס! דער רגע און סעקונדע זענען
געווען אויסגערעכענט פון הימל.
*

מאנטאג צו
מאנטאג איז טאקע געווען דער "פיינעל קראס מעטש" ,ד.מ.
מען מאכט נאכאמאל א בלוט טעסט איבערצוטשעקן צי די בלוט
פון ביידע מענטשן שטומען טאקע אויף הונדערט פראצענט .עס
האט שוין פאסירט אמאל וואס מען האט געדארפט אפרופן די
גאנצע זאך נאך די "פיינעל קראס מעטש"( .צו פארשטיין אביסל
וואס דאס איז :ווען מען גרייט צו א רעסיפיענט צו באקומען א ניר,
לייגט מען אים די לעצטע שטיק צייט אויף שווערע מעדעצינען
אראפצוברענגען זיין אימיון-סיסטעם צו די נידריגסטע וואס שייך,
ווייל די אימיון סיסטעם איז באשאפן געווארן צו באקעמפן יעדע
פרעמדע זאך וואס קומט אריין אינעם קערפער ,ממילא דארף
מען אראפברענגען דעם אימיון-סיסטעם איידער ער באקומט
דעם פרעמדן ניר כדי זיין קערפער זאל דאס נישט אויטאמאטיש
צוריקשטויסן .די מעדעצינען וואס מען גיבט ,קענען אין זעלטענע
פעלער מאכן אז די בלוט זאל טוישן געוויסע חלקים וואס דארפן
שטומען ביי ביידע מענטשן ,דערפאר ווען מען האלט שוין גאר
נאנט צו די אפעראציע נעמט מען ווידעראמאל בלוט פון ביידע
און מען קוקט איבער צו די אלע פונקטן וואס דארפן שטומען
צווישן דעם דאונער און דעם רעסיפיענט שטימען נאך אלץ).
יענעם טאג זענען מיר אויך אריבער צו די אנדערע בנין וואו
עס געפינט זיך דער אפיס פונעם כירורג ,דר .דזשאסעף דעל-
פיזא ,איינער פון די בעסטע אין די אינדוסטרי .ווען איך האב
זיך נאכגעפרעגט אויף אים אין די מעדעצינישע וועלט ,האט
מען געהויבן ברעמען אויף מיר" ,דו ביסט זיכער? וויאזוי ביסטו
אנגעקומען צו אים? אים צו באקומען איז נישט אזא גרינגע זאך".
איך שטעל זיך פאר אז 'רינועל' האט פארארבעט מעשים אז איך
זאל באקומען די בעסטע כירורג וואס נאר שייך .א גוטער כירורג
מאכט גאר אסאך אויס אויפן ערהוילונג ,ווי מיר וועלן שפעטער
באשרייבן אי״ה.
נאכן אויספילן פאפירן מיט דיסקלעימערס ,און היבש ווארטן,
האט מען מיך אריינגעלאזט צום כירורג .ער האט מיר געפרעגט
אויב איך האב סיי וועלכע פראגע צו אים פערזענליך ,און איך האב
נישט געהאט ,ווייל דער קאארדינאטאר האט אלעס אזוי קלאר
געשטעלט אז איך האב נישט געהאט וואס צו פרעגן .ער האט מיר
פארציילט אז ער מאכט גאר אסאך אפעראציעס פאר 'רינועל',
דערנאך האט ער מיר רעקאמאנדירט צו נעמען וואקאציע פון די
ארבייט און נישט הייבן קיין שווערע זאכן (מער פון צען פונט) אויף
פיר וואכן .מיט דעם האבן מיר זיך געזעגנט מיט א באגריסונג זיך
ווידערצוזעהן אינעם באשטימטן טאג אי"ה.
פון דארט האט מען מיך צוריקגעשיקט צום דריטן שטאק
פונעם אנדערן בנין ,וואו עס געפונט זיך דער אפעראציע

אפטיילונג .און אויסגעשטעלט אלע פאפירן כדי אז אין די טאג
פון די אפעראציע אליינס זאל מען נישט דארפן זיין פארנומען
דערמיט ,און מיט דעם האט זיך געענדיגט דער טאג.
דינסטאג פרשת צו אויפדערנאכט איז געווען דער וואך נאכט
און מיטוואך צו (תענית אסתר) איז געווען דער ברית בשעה טובה
ומוצלחת ,ווען קיינער פון מיין משפחה אדער גוטע פריינט ווייסן
נישט וואס איך גיי אי"ה אדורכגיין אין געציילטע טעג .דער פורים
(דאנערשטאג צו) איז אריבער גאר דערהויבן ב"ה.
*

זונטאג שמיני
די ארגעניזאציע 'רינועל' האלט אויף א חשוב'ער אינגערמאן
מיטן נאמען ר' אהרן פעדער פון שיכון סקווירא ,ער איז באשטימט
אויף צוויי זאכן ,טעכנישע איינצלהייטן און אויפלעבן דעם מצב
ביי די דאונערס .ער גיבט זיך אפ מיטן דאונער די גאנצע צייט,
פון ווען מען גייט אריין צום אפעראציע ביז מען איז צוריק אויף
די אייגענע פיס .ער איז זייער געטריי ,איך קען רעדן פון אים א
גאנצע נאכט ,ער האט אינזין דעם דאונער ממש מיט אלעס וואס
עס פעלט נאר אויס .ווי למשל ,שאפן וואלונטירן וואס זאלן גיין
באזוכן ,אויפפיקן ,טראגן ,ברענגען .זיך אפגעבן מיט די משפחה.
וואספארא סארט הילף דער דאונער זאל נאר דארפן ,איז ר' אהרן
דא מיט א מורא'דיגע געטריישאפט און שטייט צו הילף מיט דאס
גאנצע הארץ און נשמה .מען קען אים געבן א רוף אדער שיקן א
טעקסט סיי וועלכע צייט פון טאג 24 ,שעה א מעת לעת ,און ביז א
מינוט ווערן זאכן ערלעדיגט.
זונטאג שמיני אינדערפרי האט ער מיך אנגערופן אויפן
טעלעפאן ,און איז איבערגעגאנגען מיט מיר אלעס וואס מען דארף
וויסן בעפאר די אפעראציע און נאך די אפעראציע ,דעטאל נאך
דעטאל .די אינפארמאציע וואס ער האט מיר געגעבן האט זייער
זייער אסאך ארויסגעהאלפן ,עס איז געווען פארשידענע זאכן
וואס ווען נישט מיר האבן אים צו דער האנט וואלט עס געווען
אסאך אסאך שווערער.
*

מאנטאג שמיני
מיר זענען אויפגעשטאנען גאר פריה ,אפגעדאווענט ,און
געלאפן אין אפיס צו ערלעדיגן די לעצטע צוגרייטונגען בעפאר
מיר גייען ארויס פון דארט אויף אזא לאנגע צייט .מיר האבן אויך
געגעסן א געהעריגע פרישטאג ...דאס איז שוין געווען די לעצטע
סעודה בעפאר די אפעראציע ,ווייל פון יעצט אנגעהויבן וועט מען
עטליכע טעג פאסטן (הגם ביז ביינאכט האט מען נאך געמעגט
טרונקן קלארע פליסיגקייטן).
פערטיג געווארן אין אפיס זענען מיר געגאנגען אין אפטייק,
איינצוקויפן פארשידענע זאכן וואס ר' אהרן פעדער האט
רעקאמענדירט .דאן האבן מיר פארקירט דעם קאר .א חבר האט
מיר געהאלפן פלאצירן דעם קאר אין א דרייוו-וועי וואו די קאר
וועט קענען בלייבן פארקירט במשך די פאר וואכן וואס מיר וועלן

נישט קענען דרייוון.
ווען מיר האבן זיך ענדליך געזען אינדערהיים איז שוין געווען
בערך  3אזייגער נאכמיטאג .עסן האט מען שוין נישט געמעגט,
מען האט געדארפט זיין אויף א פליסיגקייט דיעטע (מען מעג נאר
טרונקן דורכזיכטיגע זאכן ,ווי וואסער ,דזשעלאו ,טשיקן זופ וואס
איז אינגאנצן קלאר אן קיין שום שמוץ א.ד.ג .).איך האב באקומען
פון שפיטאל אן אימעיל מיט פונקטליכע אנווייזונגען וואס מען
מעג און וואס מען טאר נישט.
בערך  4אזייגער נאכמיטאג האט מען איינגענומען א פלעשל
פון א געוויסע מין געטראנק וואס הייסטMAGNESIUM
 , CITRATEדאס רייניגט אויס דעם קערפער פון אינעווייניג פון
אלע אפפאל ,די קושקעס זאלן זיין אינגאנצן ריין .עס איז נישט
קיין יסורים ,בלויז אומבאקוועם .פון ווען מען נעמט דאס ,דארף
מען שוין בלייבן אינדערהיים פאר די נאכט ,ווייל עס געדויערט
אפאר שעה ביז די קערפער ווערט גענצליך אויסגערייניגט .נאכן
דאס אויסטרונקן האב איך שוין נישט געקענט ארויסגיין פון הויז,
ווייל ממש יעדע  5-10מינוט האב איך געמוזט לויפן .ב"ה דער
טאג איז אדורך רואיג .איך האב אפילו אריינגעכאפט פארשידענע
ארבעט וואס איך האב געקענט טוהן פונדערהיים.
פארנאכטס האב איך באקומען א טעלעפאן רוף פון די טיעם
וואס גייט טוהן די אנעסטיזשע (איינשלעפונג צום אפעראציע).
דער רופער האט זיך פארגעשטעלט פאר מיר ,און איז
איבערגעגאנגען אלע אינפארמאציע וואס זיי האבן געהאט איבער
מיר .ער האט איבערגעפרעגט אויב איך קום טאקע ...מיינענדיג
צו פרעגן אויב איך האב נישט באקומען קאלטע פיס צו די גאנצע
זאך .דערנאך האט ער געשילדערט וואס מען קען ערווארטן ביים
אריינקומען אין די אפעראציע אפטיילונג.
ער האט אנגעזאגט צו נעמען א שאוער אינדערפרי בעפאר מען
גייט ארויס פון שטוב ,און מען זאל נוצן דוקא אנטי-באקטעריע
זייף ווי למשל דייעל וכד׳ [ר' אהרן פעדער האט מיר שוין געהאט
געזאגט פון פאראויס דאס צו קויפן .וואלט איך דאס נישט געהערט
פון ר' אהרן ,וואלט איך יעצט ביינאכט געדארפט ארויסגיין דאס
איינקויפן ,און עס וואלט בכלל נישט געווען בא'טעמ'ט ].ער האט
מיר אנגעזאגט נישט צו נוצן קיין שום דיאדערענטס ,לאושענס,
שעמפו ,אדער סיי וועלכע קאנדישאנערס אויף די גאנצע קערפער,
בלויז די אנטי-באקטעריע זייף .אויך האט ער זייער שטרענג
אנגעזאגט אז פון  12אזייגער ביינאכט זאל איך אויפהערן טרונקן
און מער גארנישט אריין נעמען אין מויל .די לעצטע זאך האט ער
אנגעזאגט צו זיין אין שפיטאל פונקטליך  6אזייגער פארטאגס.
איך האב מיך גראדע געגרייט צו זיין דארט אביסל פריער,
 ,5:30ווייל מיט די מאנהעטענער טרעפיק איז אייביג בעסער צו
זיין גרייט פריער.
ר׳ אהרן פעדער האט מיך אנגערופן פרעגן וויפיל אזייגער
איך וויל ארויספארן ,ווייל ער שטעלט צו א קאר וואס זאל מיך
אהינפירן .הערנדיג זייער פארלאנג צו זיין דארט אויף  6:00האט
ער געזאגט אז לכאורה גיי איך זיין די ערשטע אפעראציע פונעם
טאג ווייל עס איז זייער פריה.
איך בין געגאנגען שלאפן פריה ,און דער רבש״ע האט געהאלפן
אז אנדערש ווי ערווארטעט האב איך ב"ה געהאט א פיינע רואיגע
געשמאקע נאכט .איך קען נאך אלץ נישט פארשטיין וויאזוי איך
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בין געווען אזוי רואיג ...זעהט אויס אז דער אויבערשטער שיקט
פאר א מענטש ספעציעלע כוחות דורכצוגיין אזא זאך .ס'איז
טאקע געווען ממש בולט אז מן השמים ווערט אלעס געפירט ,אזוי
פונקטליך איז אלעס געפאלן אין פלאץ ,די ווייב איז געווען מסודר,
די קינדער זענען געווען מסודר ,אלעס ארום און ארום איז געפאלן
פונקטליך אין פלאץ ,אזוי אז אויסער די ביסל יסורים וואס איך
האב געדארפט געבן ,און די ביסל אומבאקוועמליכקייטן ,זענען
אלע אנדערע זאכן געווען על צד היותר טוב ,סיי פיזיש און סיי
עמאציאנאל.
*

דינסטאג שמיני
יום שנכפל בו כי טוב
 4:00פארטאגס האט געקלינגען דער וועקער זייגער ,צו מיין
וואונדער האט מיר גענומען א וויילע זיך אויפצואוועקן ...דאס
מיינט אז איך בין ב״ה פיין געשלאפן .איך האב זיך שנעל צוגעגרייט
אריינצופארן ,און געטון אלעס וואס מען האט אנגעזאגט פון
שפיטאל (פארשטייט זיך אז א קאווע וואלט גארנישט שלעכט
געוועהן ...אבער מען טאר דאך נישט).
 4:55דריזלט מיין סעלפאון ,ס'איז אריינגעקומען א טעקסט
מעסעדזש פון דעם אינגערמאן וואס ר׳ אהרן האט געשיקט מיך
אפצופירן צום שפיטאל .איך האב גענומען דעם קליינעם רענצל
וואס איז שוין געוועהן געפאקט פון פריער ,און מיין טלית און
תפילין ,ויסעו.
ביים אנקניפן א שמועס מיטן דרייווער שטעלט זיך ארויס אז
ער איז אליינס א געוועזענער דאונער( .אזוי איז געווען כסדר,
'רינועל' האט אלץ זיכער געמאכט אז מען איז ארומגענומען מיט
געוועזענע דאונערס .ווען אימער מען דארף עפעס אדער מען וויל
עפעס פרעגן ,שיקן זיי געוועזענע דאונערס ,דאס העלפט שטארק
ארויס פאר די עמאציאנאלע חלק .דאס מיינט אז אויסער אלע
גרויסע זאכן וואס 'רינועל' שטעלט צו ,לייגן זיי באזונדער צו קאפ
אויף אזעלכע קלייניגקייטן וואו מען קען אלץ גרינגער מאכן פארן
דאונער).
אויפן וועג צום שפיטאל האט מיר יענער פארציילט פון זיין
ערפארונג וואס ער איז אדורך .ער האט זיך געוואונדערט אויפן
פאקט אז איך פאר אליינס ,האב איך אים פארציילט אז מיין
אידענע איז א קימפעטארין ,און קיינער פון מיין משפחה ווייסט
נישט פון די אפעראציע 5:30 .זענען מיר אנגעקומען אין קארנעל
שפיטאל.
איך שפאציר אריין אין דעם פוסט ליידיגן שפיטאל קארידאר,
און עס איז מיר געווען מאדנע אז דאס פלאץ וואס ווירבלט
אינמיטן טאג ווי א בינען נעסט איז יעצט טויט שטיל ,אויסער מיר
איז קיינער נישט דארט געווען .דער זיכערהייט וועכטער האט
געבעטן מיין איי.די.
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ביז יענע מינוט האט קיין נברא נישט געוואוסט פון די גאנצע
זאך (אויסער די געציילטע וואס זענען געוועהן פארמישט דערין),
און איך האב זייער שטארק געוואלט אז אויך דער רעסיפיענט זאל

נישט וויסן ווער איך בין( .איך ווייס דאך נישט ווער יענער איז ,איז
אויב וועט די אינפארמאציע ארויסרינען פון יענעמס משפחה און
אנקומען צו מיין משפחה קען דאס אנמאכן גרויס עגמת נפש .און
בעיקר האב איך נישט געוואלט אז איינער זאל שפירן אז ער איז
מיר שולדיג זיין לעבן ...עס איז אזא מין אינטערסאנטע געפיל
וואס איך ווייס נישט געהעריג וויאזוי צו באהאנדלן) .דערפאר איז
געווען דער פלאן אז דער רעסיפיענט זאל אנקומען א שעה נאך
מיר ,אזוי ארום וועלן מיר זיך נישט טרעפן .אויך די ערהוילונגס
שטובער נאך די אפעראציע זענען געווען אין צוויי באזונדערע
בנינים פונעם שפיטאל.
איך גיי ארויס פון דעם עלעוועיטאר אויפן דריטן שטאק ,און
שפאציר אראפ די גאנצע קארידאר ביזן קליינעם ווארטזאל פון די
אפעראציעס .איך גיין אריין אינעם ווארטזאל ,און קיינער איז נישט
דארטן ,אויסער איין היימישע משפחה ...א מיטליעריגע פארפאלק
מיט זייער זוהן א אינגערמאן .איך זעה אז ר' חיים שטיינמעטץ
זיצט נעבן זיי ,און עס איז מיר גוט געווארן...
איך בין צוגעלאפן צום דעסק און שנעל געזאגט שטילערהייט
ווער איך בין און מען האט מיך תיכף אריינגעלאזט אינעווייניג און
געגעבן א שטוב .ר' חיים שטיינמעטץ האט ווייטער געשמועסט
מיט די אנוועזנדע אידן כאילו ער האט נישט קיין אנונג ווער איך
בין ...ער האט מיך גענצליך איגנארירט ,נישט געקוקט אויף מיר
קיין רגע ,נישט געבלינקט מיט די אויגן ,כאילו איך וואלט געווען א
פרעמדער מענטש וואס ער זעהט איצט צום ערשטן מאל.
(שפעטער האט מיר דער רעסיפיענט דערציילט אז ער
איז נישט געשלאפן די גאנצע נאכט ,וויסנדיג אז זיין לעבן איז
אנגעוואנדן אין די הצלחה פונעם מארגענדיגן טאג .ער האט זיך
שוין ארויסגעלאזט צום שפיטאל  3:00פארטאגס ציטערנדיג אז
עס גייט זיין טרעפיק און ער וועט חלילה נישט אנקומען אין צייט,
און אלע נאכפאלגן וואס קומען דערמיט .ער איז שוין געזעצן
אין שפיטאל פון ארום  3:30-4:00און געווארט .ווען ר' חיים איז
אנגעקומען  5:30מיך אפצואווארטן האט ער שוין געטראפן דארט
דעם רעסיפיענט .ר' חיים האט שוין גארנישט געקענט טוהן ,האט
ער זיך אראפגעזעצט ווארטן און שמועסן מיט יענעם ,און ער האט
פרובירט צו מאנעוורירן אז יענער זאל מיך נישט באמערקן).
איך ווייס נישט אויב דער רעסיפיענט האט מיך למעשה
באמערקט אדער נישט ,ווייל מען האט מיך תיכף אריינגעפירט אין
א שטוב .אפאר מינוט שפעטער איז ר' חיים אריינגעקומען צו מיר
און זיך אנטשולדיגט אויף דעם וואס ער האט מיך אזוי איגנארירט,
זאגענדיג "פארשטייסט מסתמא פארוואס".
ר' חיים האט מיר געזאגט אז יעצט איז די צייט צו דאווענען,
ווייל אין א שעה ארום הייבט מען אן די צוגרייטונגען צו די
אפעראציע ,און נאך די אפעראציע האט מען נישט קיין כח צו
דאווענען .איך האב מיך טאקע געשטעלט דאווענען .וואס זאל
איך ענק זאגען? איך געדענק נישט ווען איך האב אמאל געהאט
אזא מין דאווענען ...עס איז טאקע געווען ביחידות ,אבער דאס
דערהויבנקייט וואס איך האב דאן געשפירט איז געווען הפלא
ופלא ,איך האב נישט געהעריג די ווערטער דאס ארויסצוברענגען.
נאכן דאווענען האב איך צוזאמגעלייגט די טלית ותפילין
און דאס אריינגעלייגט אין מיין קליינע רענצל .מען האט מיר
געברענגט א ספעציעלע האלטער אריינצושטעלן דערין מיינע

פערזענליכע זאכן ,ווי אויך ספעציעלע לעיבלס מיט מיין נאמען
און געבורטס-דאטום איך זאל דאס קענען ארויפלייגן אויף אלע
מיינע זאכן .איך האב מיך איבערגעטוהן צו די שפיטאל קליידער
און מען האט מיר אוועקגענומען אלע פריוואטע חפצים.
יעצט האט מען זיך געזעצט ווארטן .וואס ווארט מען יעצט?
מען ווארט אז דער כירורג פונעם רעסיפיענט זאל אנקומען.
די אפעראציע פונעם רעסיפיענט פאנגט זיך אן בערך א שעה
שפעטער ווי פונעם דאונער ,ווייל קודם הייבט מען אן די
אפעראציע אויפן דאונער ,מען נעמט ארויס די ניר ,און הערשט
דערנאך אפערירט מען דעם רעסיפיענט און מען לייגט עס אריין.
דער געזעץ זאגט אבער אז מען טאר נישט אנהייבן די אפעראציע
אויפן דאונער בעפאר סיי דער רעסיפיענט און סיי זיין כירורג
געפונען זיך אין די שפיטאל געביידע (כדי עס זאל זיך נישט מאכן
א טרעפיק אדער עקסידענט ח"ו וואס וועט גורם זיין אז דער
כירורג אדער דער רעסיפיענט וועלן נישט זיין גרייט פונקט אין די
צייט וואס דער ניר איז גרייט איבערגעפלאנצט צו ווערן) .דערפאר
כאטש מיין כירורג איז שוין גרייט געווען ,האב איך געמוזט ווארטן
ביז דער אנדערער כירורג איז אנגעקומען.
עס האט נישט געדויערט לאנג ביז דער אנדערער כירורג איז
אנגעקומען ,ער האט געשיקט א מעסעדזש פארן קאארדינאטאר
אז ער איז דא ,און "ויסעו" ,מען קען פאראויסגיין.
מען האט מיך ארום גענומען מיט א ווארימע דאכענע ,וואס
ווערט כסדר איבערגעווארעמט אין א ספעציעלן אויוון ,ווי
נאר איין דאכענע קילט זיך אויס ברענגט מען גלייך א צווייטע,
ווייל אין די אפעראציע צימער איז שטארק קאלט ,ממש ווי אין
א פרידזשידער (צוליב באקטעריע אדער אנדערע זאכן) ,און
ווילאנג מען גרייט צו דעם מענטש און מען שלעפט אים איין איז
געפערליך קאלט ,עס קלאפט ממש א צאן צו צאן (אן קיין גוזמא!),
דערפאר דעקן זיי איבער מיט ווארימע דאכענעס ,מען זאל זיך
קענען אביסל דערווארימען אין דעם קאלטן פרידזשידער שטוב.
מיר האבן זיך אראפגעלייגט אויפן אפעראציע טישל...
 6-7מענטשן זענען געשטאנען ארום .מען האט אריינגעלייגט
אינטערווינעס אין ביידע הענט ,איינס פאר בעקאפ אין פאל דאס
אנדערע ווערט פארשטאפט .צוויי מענטשן האבן געשטאכן
ביידע הענט אויף איינמאל ,און דאס איז די לעצטע זאך וואס איך
געדענק.

שנעל (די נאכווייען זענען אויך געווען זייער מינימאל ,ווייל ער
מאכט נישט קיין איבריגע ריר וואס מען מוז נישט .און יעצט
שרייבנדיג די שורות דערקענען זיך שוין כמעט נישט די סימנים).
ביים זיך אויפוועקן האב איך געשפירט גאנץ פיין .איך האב
טאקע געשפירט א שטיקל ווייטאג אין די בויך ,אבער עס איז
נישט געווען קיין געפערליכע יסורים .ביי מיינע פיס האב איך
געהאט אזעלכע 'ווייברעיטארס' וואס האבן דאס מאסאזשירט
צו פארמיידן בלוט קלאטס .איך האב געבעטן אביסל וואסער צו
טרינקן ,האבן זיי מיר געברענגט אייז .איך בין געווען טרוקן ווי
א פעפער ...איך האב זיך ארומגעקוקט און געזען אסאך מענטשן
ארום מיר .איך ווייס נישט פונקטליך וואס יעדער האט געדארפט
צו טוהן ,איך ווייס אבער אז זיי זענען אלע דארט געווען פאר
מיינעטוועגן.
אביסל שפעטער איז מען מיר געקומען דערציילן אז די
אפעראציע פונעם רעסיפיענט איז אויך געגאנגען גוט און דער ניר
ארבעט ב"ה! מען האט מיר געגעבן אן( incentive spirometerא
ספעציעלע כלי מיט שטרייכן און א קליינע באלי) אריינצואטעמען
דערין ,צו זעהן ווי שטארק מיין אטעם איז .אין אנהייב איז מיין
אטעם נאך געווען גאר שוואך ,איך האב נישט געהאט קיין כח
אריינצוציען א געהעריגע אטעם ,האט מען מיר געהייסן מאכן
עקסערסייז מיט דעם כלי ,איך האב געדארפט יעדע פאר מינוט
נאכאמאל אריינציען לופט דערמיט און פרובירן אויפהייבן
דעם קליינעם באלי ווי העכער .צוביסלעך צוביסלעך האב איך
אנגעהויבן צוריקבאקומען דעם געהעריגן אטעם.
דאן זענען די יסורים אנגעקומען ,האב איך געבעטן פעין
קילערס און איך בין צוריק פארגאנגען אין א שלאף.
אפאר שעה דערויף בין איך אריבערגעפירט געווארן צו א
פריוואטע שטוב ,אבער נישט סתם א שטוב ,נאר ווי א גאנצער
מחותן' ...קארנעל' פארמאגט עטליכע בנינים מיט צימערן ,עס איז
דא די אלגעמיינע געביידע וואו זיי האבן די פשוט'ע שטובער ,צוויי
פאציענטן פער שטוב וכדומה ,דאן האבן זיי אין אן אנדערע געביידע
אויף א העכערע שטאק  VIPשטובער ,טייערע אהערגעשטעלטע
פריוואטע שטובער ,מסתמא פאר מענטשן וואס האבן געלט און
קענען זיך דאס ערלויבן .דאונערס לייגט מען אריין אין יענע
אפטיילונג ,א שטילערע פלאץ וואו עס דרייען זיך נישט צופיל
מענטשן .מען באקומט מער פריוואטע אויפמערקזאמקייט ,א
שענערע שטוב ,און אזוי ווייטער.

די נעקסטע זאך וואס איך געדענק איז ,אז איך האב מיך
אויפגעוועקט שוין אין די רעקאווערי רום .איך געדענק אז איך
האב מיך געוואונדערט וואס דא איז פארגעגאנגען ...איך האב
נישט געדענקט אז איך בין איינגעשלאפן און דא וועק איך מיך
אויף ...די זאכן פאסירן זייער פלוצלינג ,מען געדענקט גארנישט.
איך האב געפרעגט די זייגער פון איינע פון די עטליכע פנימ'ער
וואס זענען געשטאנען ארום מיר און מיך באטראכט ,עס איז
געווען צווישן  10און  11אזייגער אינדערפרי .דאס מיינט אז די
גאנצע אפעראציע האט נישט גענומען מער ווי אנדערטהאלבן
אדער צוויי שעה (מען האט מיר פארדעם געזאגט אז עס געדויערט
ארום פיר-פינף שעה ,און פון וויפיל איך האב געליינט און געהערט
פון אנדערע דאונערס ,נעמט עס טאקע אזויפיל) .שפעטער האט
מיר ר׳ חיים שטיינמעטץ געזאגט אז דער כירורג איז א שטארקע
מומחה ,ער האט אויסטערלישע גוטע הענט און מאכט עס גאר

איך האב באקומען די שענסטע שטוב פון יענע שטאק .דער
שטוב שטעקט זיך ארויס פון די געביידע און גייט רינדיג ווי א  .Uעס
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איז פול מיט פענסטערס פון אלע זייטן ,אזוי אז איך האב געהאט
א  360דעגרי אויסקוק פון ביידע זייטן פון מאנהעטן ,דער ים ,און
די סקייליין .ס'איז נאר פארהאן איין אזא שטוב אויף יעדע שטאק.
עס איז א ריזיגע שטוב ,גענצליך פריוואט ,מיט פריוואטע עיר
קאנדישאן און סטיעם וואס איך האב געקענט אליינס אנשטעלן.
אלס א האטעל צימער אין מאנהעטן וואלט אזאנס אפגעקאסט
מסתמא טויזענט דאלער א נאכט.
נאך א קורצע דרימל איז ר' חיים שטיינמעטץ מיך געקומען
באזוכן צו זעהן אויב אלעס איז אין ארדענונג .ער האט
מיטגעברענגט א גאנצע פעקל מתנה'לעך פון 'רינועל' ,ער האט
אויסגעפאקט דערפון א הערליכע ראוב מיט די סימבאל פון
'רינועל' אריינגענייט ,אויך א האנטוך מיטן זעלבן סימבאל ,א
באמפער סטיקער מיט די ווערטער I'm a proud living kidney
 ,""donorא "הייסע קאמפרעס" וואס מען שטעקט איין אין די
וואנט און עס ווערט ווארעם ,מען לייגט עס אויפן פלאץ וואס מען
שפירט יסורים און עס פארלייכטערט די יסורים ,א סירדשיקל
(בראך גארטל) ,און נאך פארשידענע זאכן ,אין צוגאב צו
ָ
בעלט
געשמאקע קיכעלעך מיט דענישעס .ער האט מיר אויך געברענגט
א גרוס פונעם רעסיפיענט ,און געלאזט וויסן אז דער רעסיפיענט
דרייט איבער די שטאט מיך צו קענען טרעפן און פערזענליך
באדאנקן .ר' חיים האט אים געזאגט אז צו אלעם ערשטן דארפן זיך
ביידע ערהוילן און דערנאך וועט מען זעהן וואס ווייטער .מיר האט
ער פארזיכערט אז עס ווענדט זיך אין מיר אויב אזא באגעגעניש
זאל פארקומען אדער נישט.

זאל דאס האלטן אויפגעבלאזן ,און די גאז וואס בלייבט אינעווייניג
נאך די אפעראציע איז גורם שטארקע יסורים (די יסורים פון די
גאז זענען אזוי שטארק אז זיי מאכן פארגעסן די יסורים פון די
עצם אפעראציע) ,און ווי מער מען שפאצירט ארום אלץ שנעלער
גייט דאס ארויס.
דאן זענען אנגעקומען צוויי פרויען פון סאטמאר ביקור חולים,
זיי האבן געפרעגט אויב איך בין דער היינטיגער דאונער .ווען איך
האב דאס באשטעטיגט ,האבן זיי אראפגעשטעלט א גרויסע פעקל
עסן .עס האט געהאט מיין נאמען און שטוב נומער דערויף ,זעהט
אויס אז איינער האט דאס אינזינען געהאט .דאס איז געווען אזא
גרויסע פעקל אז אפילו אין נארמאלע אומשטענדן וואלט איך
נישט געקענט אויפעסן דאס גאנצע ,כל שכן אין מיין יעצטיגע
מצב וואס דער מאגען איז מיר געווען ווי פארהאקט .איך האב
עס נישט געעפנט און קוים געקענט קוקן דערויף ...עס האט מיר
אבער זייער געשמעקט אז ערגעץ וואו האט מיך איינער אינזין
געהאט מיט עסנווארג.
שפעטער איז געקומען ר' אהרן פעדער ,ער האט מיר געהאלפן
ארומשפאצירן און מיר צוגעוויזן וויאזוי צו גיין .ער האט זיך
היבש אפגעגעבן מיט די נורסעס ,גערעדט מיט זיי און אנגעזאגט
פארשידענס .צווישן אנדערע זאכן האט ער זיך אינטערסירט
ביי זיי וועלכע פעין קילערס מען גיבט מיר ,ווייל ער ווייסט פון
ערפארונג וועלכע פעין קילערס זענען גוט פאר דאונערס און
וועלכע נישט (מען קען זאגען אז אין דעם הינזיכט פארשטייט ער
בעסער ווי די נורסעס) .ער איז געווען ביי מיר גאנץ לאנג.
אין יענעם פולן טאג זענען מיר אויך געקומען באזוכן אנדערע
געוועזענע דאונערס איינער נאכן אנדערן ,צווישן זיי ר' יואל אשר
לאבין.
צוויי יאר צוריק ווען איך האב געשיקט דעם ערשטן אימעיל
פאר 'רינועל' און געמאכט די ערשטע בלוט טעסטס ,האב איך
געשיקט דעם פאלגנדן אימעיל פאר ר' יואל אשר:
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שפעטער אין טאג האט מען מיר געהייסן אראפגיין פון בעט און
שפאצירן אינעם קארידאר .אין אנהייב איז דאס געווען זייער
שווער ,איך האב געדארפט הילף ביים זיך אויפהייבן און אראפזעצן,
אבער מען האט מיר געזאגט אז ווי מער מען שפאצירט נאך די
אפעראציע אלץ בעסער איז עס .די סיבה דערצו איז ,ווייל בשעת
די אפעראציע פילט מען אן דעם קערפער מיט א געוויסע גאז וואס

ער האט צוריקגעשריבן אז ווען עס ווערט נאנטער דער טאג
זאל איך אים איינמעלדן ,ווייל ער וויל זיין מיט מיר און מיר געבן

פארשידענע אנווייזונגען .וכך הוה.

אפאר טעג בעפאר די אפעראציע האב איך אים טאקע געשיקט
אן אימעיל מודיע צו זיין ווען עס איז געפלאנט" .ויהי היום" און
ער איז דא! עס איז מיר געווען זייער איינגענעם צו שמועסן מיט
אים ,בפרט אז ער איז געווען דער וואס האט מיך אומדירעקט
אנגעווארעמט צו דעם שריט.
ר' יואל אשר לאבין איז אויך געגאנגען באזוכן דעם רעסיפיענט,
און יענער האט אים געבעטן ער זאל צוריקקומען צו מיר און מיך
פרובירן איבעררעדן איך זאל מסכים זיין זיך צו טרעפן מיט אים,
ווייל ער וויל זיך זייער שטארק טרעפן מיט מיר.
ר׳ יואל אשר איז טאקע צוריקגעקומען צו מיר ,מיר האבן
פארברענגט נאך אביסל ,און ער האט מיר אנגעהויבן מסביר
זיין וואספארא געוואלדיגע זאך דאס איז פארן רעסיפיענט
אז ער באקענט זיך מיטן דאונער ,און אז אויב דער רעסיפיענט
קען זיך לכל הפחות באדאנקן פערזענליך פארן דאונער מאכט
דאס אים שוין גרינגער אויפן הארצן .עס איז אים געלונגען מיך
איבערצורעדן דערצו ,א חלק צוליב זיין הסבר ,און א חלק אויס
רעספעקט פאר ר' יואל אשר.
שוין דעם אנדערן טאג האט ער מיר גע'אימעיל'ט אז דער
רעסיפיענט האלט אים אין איין רופן ווען מען קען שוין מאכן די
באגעגעניש:

מיטוואך שמיני
א טאג נאך די אפעראציע
ווי נאר ר' יואל אשר לאבין האט איבערגעגעבן פארן
רעסיפיענט אז איך בין מסכים זיך צו טרעפן און זיך באקענען
מיט אים ,האט מען אנגעהויבן קלאפן אויף מיין טיר .קודם זענען
ארויפגעקומען עטליכע פון זיינע פארהייראטע קינדער ,זיהן און
איידעמער ,בשליחות פון זייער טאטען .זיי האבן מיר אנגעהויבן
מסביר זיין וואס זייער טאטע האט מיטגעמאכט במשך די לעצטע
זיבן יאר ,אז אלע דאקטורים ,מעדעצינען און מאשינען האבן
גארנישט געקענט העלפן .און יעצט ,נישט נאר וואס די טעסטס
ווייזן אזא שטארקע פארבעסערונג ,נאר פאקטיש ״שפירט״ ער
שוין אזוי סאך בעסער ,ער האלט אין איין זאגען ״איך האב שוין
נישט געשפירט אזוי גוט פאר איבער זיבן יאר!״
זיי האבן ממש נישט געקענט אויפהערן מיך צו דאנקן ,זיי האבן
נישט געקענט געהעריג קומען צום ווארט ,אסאך טרערן איז דארט
געגאנגען ...זיי האבן נישט געוואוסט וויאזוי זיך אויסצודרוקן ביים
מסביר זיין וואספארא גרויסע זאך איך האב געטוהן.
איך האב בכלל נישט געוואוסט וויאזוי צו רעאגירן ,האב איך
זיי געלאזט רעדן .איך האב זיי נאר געפרעגט וויאזוי זייער טאטע
שפירט ,און צום סוף האב איך זיי געזאגט אז מען דארף דאנקן
דעם רבש״ע ,נישט מיך ,ווייל איך וואלט עס סיי ווי געטון ,און אויב
נישט פאר זייער טאטען וואלט דאס געווען פאר א צווייטן .דער
אויבערשטער האט אזוי געפירט אז מיין ניר זאל אנקומען צו אים.
(ווי געשמועסט ,איז די הויפט סיבה פארוואס איך האב מיך נישט
געוואלט באקענען מיט יענעם ,טאקע געווען ווייל איך ווייס נישט
וויאזוי מען עסט דאס ...אבער אז ער האט אזוי שטארק געבעטן
האב איך מסכים געווען .אלנפאלס ,דער חלק איז אן עבודה פאר
זיך ,איך וואלט מיך געדארפט מער צוגרייטן דערצו פון פאראויס).
עס איז געווען גאר עמאציאנאל צו זעהן ערוואקסענע מענטשן
– מען רעדט דא פון פארהייראטע קינדער וואס האבן שוין אליינס
שטובער מיט קינדער – אזוי עמאציאנאל און איבערגענומען פון
דעם מצב .איך ווער געווענליך נישט גרינג איבערגענומען ,און אין
מיין גאנצע ערוואקסענע לעבן האב איך מסתמא נישט פארלאזט
אזוי פיל טרערן ווי יענע פאר טעג ...ווייזט אויס אז אזא מין סצענע
מאכט די טרערן קומען פון זיך אליינס אן קיין קאנטראל.

איך האב אים געזאגט אז אויף מיין וועג ארויס פון שפיטאל,
וועל איך מיך אי"ה אפשטעלן ביי דעם איד.
*

אויך זענען געקומען אנדערע משפחה מיטגלידער פונעם
רעסיפיענט .איך האב געזען אז דער מענטש פארמאגט א ווארעמע
פאמיליע און איז אן ארויפגעקוקטער באליבטער מענטש .איך
האב געהערט אז ער איז א איד א נגיד ,א גרויסער בעל צדקה ,א
בנן של קדושים ,און זיינע חשוב'ע איידעלע קינדער זענען בדרך
כלל כלי קודש ,ווי מען רופט דאס "תורה וגדולה במקום אחד".
איך געדענק מיך טראכטן" :אז דער אויבערשטער שיקט א מחלה
ל"ע אויף א מענטש ,קען מען זיך נישט ארויסדרייען דערפון מיט
משפחה ,געלט אדער כבוד ".ווי שטארק דארף א מענטש דאנקן
און לויבן דעם אויבערשטן אז ער איז געזונט און שטארק אויף
אלע רמ״ח אברים ושס״ה גידים!
עס האט זיך געטוהן ביי מיר א געקומעכץ און געגייעכץ א
גאנצן טאג ...עס האט מיר אויסגעקוקט ווי יעדע מענטש וואס
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איז געקומען באזוכן דעם רעסיפיענט ,האט ער געהייסן אויך
ארויפגיין צו מיר ,אדער האבן די באזוכער אליינס געפרעגט ווער
דער דאונער איז ,און זיי האבן פארלאנגט מיך צו זעהן( .און הערשט
בין איך געווען אין אן אנדערע געביידע ,ווי אויבנדערמאנט ,בכלל
נישט נאנט צו יענעמס שטוב .ביי געוויסע שפיטעלער לייגן זיי
דעם דאונער און רעסיפיענט אינעם זעלבן אפטיילונג ,און מען
קען צומאל אויסקומען ממש אין דעם דערנעבנדיגן צימער,
אין אזא פאל אויב וויל מען פארמיידן א צוזאמטרעף צווישן די
משפחות דארף מען דאס ספעציעל אראנדזשירן ,צום ביישפיל
קען מען פארלאנגען פונעם שפיטאל צו שטעלן איינעם פון זיי
אויף א צווייטע שטאק).
איינער פון די טעגליכע באזוכער איז געווען ר' דוד שישא,
איינער פון די פירער פון 'רינועל' .עס איז מיר געווען גאנץ
אינטערסאנט זיך צו טרעפן מיט אים דאס ערשטע מאל אין דעם
מצב ,ווייל ווען איך בין נאך געווען א קינד ,מיט איבער צוואנציג
יאר צוריק ,פלעגט ער עוסק זיין אינאיינעם מיט מיין פאטער
שליט"א אין א גראנדיעזע דבר-מצוה אונטערנעמונג .ער פלעגט
אפט קומען צו אונז אין שטוב אויף מיטינגען ,און איין יאר פורים
האט ער פארברענגט ביי אונז מערערע שעות ,אזוי אז זיין פנים
איז געווארן זייער קענטליך ביי אונז אין די משפחה ,און עס איז
געבליבן איינגעקריצט ביי מיר אין קאפ צוזאמען מיט אנדערע
זיסע זכרונות פון די קינדער יארן.
ווען ער איז מיר געקומען באזוכן דאס ערשטע מאל האב
איך אים גלייך דערקענט ,זינט זיין צורה האט זיך כמעט נישט
געטוישט ,מיך האט ער אבער אינגאנצן נישט דערקענט ,ווייל ער
האט מיך נאר געקענט אלס קליין אינגל .איך האב אים געגעבן א
פרעג אויב ער ווייסט ווער איך בין ,און אים געגעבן א סימן אז מיר
קענען זיך פון איבער צוואנציג יאר צוריק .ביים כאפן ווער איך בין
איז דאס געווען פאר אים אן איינגענעמע איבערראשונג.
מיר האבן שוין נישט געהאט קיין פראבלעם וואס צו רעדן...
מיר זענען איבערגעגאנגען אינאיינעם די זכרונות פון יענע טעג.
איך האב אויסגעדרוקט מיין שעצונג צו זיין עבודת הקודש און
ארויסגעברענגט די אינטערסאנטע פאקט אז פונקט ווי דעמאלטס
איז ער יעצט אויך עוסק אין א מצוה נשגבה פון ראטעווען אידישע
קינדער .גלייכצייטיג האב איך אים געבעטן נישט צו רעדן דערוועגן
מיט קיינעם פון מיין משפחה ,ווייל עס איז נאכנישט געקומען די
צייט זיי זאלן געוואויר ווערן דערוועגן.
ר' דוד איז מיר געקומען באזוכן ממש טעגליך צו זעהן וואס עס
טוהט זיך און אויב איך ברויך עפעס ,ער האט געהאלטן אין איין
איבערזאגען אז אויב איך ברויך סיי וועלכע הילף זאל איך דאס
אויסדרוקליך בעטן און זיך נישט צוריקהאלטן קיין רגע ,זאגנדיג
אז דאס איז די אויפגאבע פון 'רינועל' און דערפאר זענען זיי דא.
כאטשיג עס איז שוין געווען דער צווייטער טאג נאך די
אפעראציע האב איך נאך אלץ נישט געקענט טועם זיין קיין
עסנווארג .אזוי ווי נעכטן איז סאטמאר ביקור חולים היינט אויך
געקומען מיט א גרויסע זעקל עסן ,אבער איך האב גארנישט
געקענט עסן דערפון.
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שפעט ביינאכט האב איך געהאט א שטיקל שרעק ,ווען עס
האט מיר פלוצלינג אנגעכאפט א געפערליכע ברעכן אטאקע.
האלטנדיג גאר א קורצע צייט נאך די אפעראציע ,ווען די וואונדן

זענען נאכנישט פארהיילט און די אינעווייניגסטע גלידער זענען
גאר האקעל ,האט דאס שרעקליך צוטרייסלט מיין גאנצע קערפער,
און דער פאקט אז מיין מאגען איז געווען ליידיגער פון ליידיג נאכן
פאסטן עטליכע מעת לעת און לעבן בלויז אויף אינטערווינעס
האט גארנישט צוגעהאלפן .ווען די אטאקע האט מיך אנגעכאפט
האב איך געשפירט ווי די וועלט קומט צו אן ענדע ח"ו .דאס איז
געווען פון די איינצלנע פעלער וואס איך האב געשפירט אזעלכע
יסורים וואס מען קען באמת אנרופן "אומדערטרעגליך" ,אנדערע
צייטן האב איך אויך געליטן יסורים ,אבער עס איז געווען צום
אויסהאלטן.
איך האב געדרוקט דעם קנעפל וואס אלארמירט די נורסעס,
און ווען א נורס האט געפרעגט דורכן אינטערקאם וואס איך ברויך
האב איך ממש נישט געקענט ארויסרעדן קיין ווארט ,איך האב מיט
די לעצטע כוחות געגעבן א שריי "עמערדזשענסי!" ...עס האט מיר
אויסגעקוקט ווי אן אייביגקייט ביז זיי זענען ענדליך אנגעקומען,
אבער דאס איז ווארשיינליך געווען א רעזולטאט פון די ביטערע
יסורים וואס מאכן יעדע סעקונדע אויסזעהן ווי לאנגע מינוטן.
צוליב די שרעקליכע שמערצן בין איך ממש געווארן
ווי אויסגעשאלטערט אויף אפאר סעקונדעס ,דאן בין איך
צוריקגעקומען צום באוואוסטזיין ,און אזוי עטליכע מאל .נאך
עטליכע מינוט – וואס האט ביי מיר אויסגעקוקט ווי לאנגע שעות
– האבן די נורסעס אריינגעלייגט א געוויסע מעדעצין אין די איי.
ווי .וואס האט ב"ה בארוהיגט די אטאקע אין א גאר קורצע צייט.
די דאקטוירים וואס זענען אלארמירט געווארן איבער מיין
אטאקע האבן נאר געוואלט וויסן אויב איך האב עפעס געגעסן,
ווייל עס איז מיר דערווייל נישט ערלויבט געווען צו עסן (די לעצטע
זאך זיך אויפצואוועקן נאך אן איינשלעפונג ,איז די קושקעס וואס
העלפן ארויספירן די שמוץ ,אויב עסט מען בעפאר דאס איז צוריק
אין די כלים קען דאס פאראורזאכן אזא סארט אטאקע) .איך האב
זיי פארשפראכן אז איך האב גארנישט געגעסן .איידער די נורסעס
האבן מיך איבערגעלאזט האבן זיי מיר געגעבן פעין קילערס ,און
פון גרויס אויסגעמוטשעטקייט בין איך אריינגעפאלן אין א טיפע
שלאף.
*

דאנערשטאג שמיני
צוויי טאג נאך די אפעראציע
אינדערפרי האט סאטמאר ביקור חולים נאכאמאל געברענגט
א פעקל עסן ,איך האב אבער נאך אלץ נישט געקענט עסן דערפון.
זיי האבן מיך געפרעגט צי איך בלייב אין שפיטאל אויף שבת (זיי
דארפן וויסן אויב זיי זאלן מיר ברענגען די שבת'דיגע סעודות,
מי כעמך ישראל!) ,איך האב זיי געזאגט אז אויב אלעס גייט ווי
געפלאנט וועל איך אי"ה היינט אהיימגיין.
[אז איך רעד שוין פון "מי כעמך ישראל" מוז איך מיך אפשטעלן
אויף א מינוט און דאס צוברייטערן אביסל .אין די קורצע תקופה
וואס איך בין געווען א פאציענט האב איך געהאט די געלעגנהייט
מיטצוהאלטן פונדערנאנט די נאבעלע אקטיוויטעטן פון די
וואוילטעטיגע וואלונטירן פון אזויפיל חשוב'ע ארגעניזאציעס

וואס גייען אן א גאנץ יאר אן די ריכטיגע אנערקענונג .איך האב
צוגעזען די געטרייע ארבעט פון חברה הצלה ,ביקור חולים,
רינועל ,און נאך ,וואס זייער גאנצע ציהל איז צו פארלייכטערן פאר
חולי ישראל און זייערע ארומיגע .וואלונטירן לויפן יעדע צייט
פון טאג און נאכט שלא על מנת לקבל פרס ,זיי ערלעדיגן זייערע
אויפגאבעס שטילערהייט און מאכן נישט קיין וועזן פון זיך .עס
איז ממש אומגלויבליך וואספארא וועלט פון חסד עס קומט
פאר הונטער די קוליסן .שטעלט אייך פאר וואס דער הייליגער
בארדיטשוב'ער צדיק זי"ע וואלט געזאגט דערויף].
ווי שטארק איך האב מיך שוין געוואלט זעהן אינדערהיים ,האט
אבער די שפיטאל זייער קלאר געמאלדן אז ווילאנג מיין מאגען איז
נישט פולקאם אין ארדענונג קען איך נישט אהיימגיין ,זיי מוזן זיין
איבערצייגט אז איך קען שוין פארדייען דאס עסן און ארויסגעבן
די שמוץ .אויף מיין אנפראגע וואס איך קען טוהן צו פארשנעלערן
דעם פראצעדור ,האבן זיי מיר געראטן צו שפאצירן ארום די
קארידארן איינמאל און נאכאמאל .איך האב זיך אנגעשטרענגט
און שפאצירט דאס מערסטע וואס איך האב געקענט ,און ענדליך
ענדליך נאך אסאך השתדלות האט זיך די זאך אנגעהויבן רירן.
יעצט האט שוין דער דאקטער ענדליך ערלויבט אריינצונעמען
עסנווארג אין מויל ,אבער קיין אפעטיט האב איך נאכנישט געהאט.
עס האט מיר שטארק געאיבלט ,און איך האב מורא געהאט אז
יעדעס ביסל שפייז וואס וועט אריינגיין אין מיין מויל וועט תיכף
ווערן אויסגעבראכן .דער קאשמאר פון די פריערדיגע נאכט האט
מיך גוט באגלייט.
ווען ר' אהרן פעדער האט געהערט אז איך מעג שוין עסן איז
ער פלוצלינג ווי אויסגעוואקסן מיט א גאנצע פעקל ספעציעלע
מאכלים .פון ערפארונג האט ער געוואוסט אז נאכן פאסטן אזויפיל
מעת לעת קען מען נישט אנהייבן מיט שווערע עסנווארג ,האט
ער געברענגט א מילק-שעיק ,ווייכע אייזקריעם ,פאדינג א.ד.ג,.
לייכטע מאכלים וואס מאכן נישט דעם מאגען ארבעטן שווער
אבער זענען רייך אין פראוטיען וואס איז נויטיג פארן מענטש.
ער האט זיך נישט באפרידיגט מיטן צוברענגען דאס עסן ,נאר
ער האט דאס אזוי שיין אויסגעלייגט אויפן טישל אויף אן אופן
וואס עס זאל אויפרייצן מיין אפעטיט ...און עס איז אים געלונגען...
איך האב אנגעהויבן טועם צו זיין דערפון ביסלעכווייז ,א קליינע
שלונג אויף אמאל ,און וואונדער איבער וואונדער ,ווי נאר איך האב
פארזוכט פון די מילך און אייזקריעם האב איך גלייך אנגעהויבן
שפירן בעסער! בלויז איין שעה נאך זיין אנקומען האב איך מיך
שוין געשפירט ווי א נייער מענטש ,און נישט לאנג דערויף האבן די
דאקטוירים באשטעטיגט אז מען קען מיך אהיימלאזן.
איך האב איינגענומען א גרויסע דאזע פון די 'פערקאסעט'
פעין קילער ,און זיך איבערגעטוהן פון די שפיטאל קליידער צו
מיינע אייגענע מלבושים .ר׳ אהרן פעדער האט מיר געהאלפן
צוזאמפאקן די חפצים וואס איך האב געוואלט אהיימנעמען .מען
האט געברענגט א ווילטשעיר מיך צו פירן ,ווייל זיי האבן מיך נישט
געלאזט גיין אזא מהלך אויף די אייגענע פיס.
איך האב געזאגט פאר ר' אהרן פעדער אז איך האב פארשפראכן
פארן רעסיפיענט זיך אפצושטעלן ביי אים אויף א באזוך אויפן
וועג ארויס פון שפיטאל ,ער האט זיך שנעל נאכגעפרעגט און
געוואויר געווארן וואו דער רעסיפיענט געפונט זיך ,מען האט אונז

אהינגעפירט (א היבשע מהלך געווען) און זיך אפגעשטעלט ביי די
טיר פון זיין שטוב.
איך האב אריינשפאצירט אינעם צימער פונעם רעסיפיענט,
וועלכער האט שוין קוים אויסגעווארט דאס באזוך ,און איך האב
זיך געטראפן שטיין פארנט פון א מיטליעריגן איד מיט א מכובד'יגן
אויסזעהן .דער איד האט ממש נישט געקענט קומען צום ווארט
פון גרויס התרגשות .ענדליך האט ער געזאגט "דו ווייסט נישט
וואס דו האסט געטוהן מיט מיר"...
איך האב מיך אויך נישט געקענט צוריקהאלטן די טרערן ,איך
בין ממש מיטגעשלעפט געווארן מיטן מצב אין שטוב ,די געפילן
האבן דערגרייכט די הימלען .שטעלט אייך פאר א מענטש אין די
מיטעלע יארן שטייט פארנט פון אייך און באדאנקט זיך פאר זיין
לעבן מיט טרערן ...איך האב קיין ווארט נישט געקענט ארויסרעדן
פון מויל.
נאך א וויילע ווען עס האט זיך אביסל בארוהיגט האט
אנגערופן זיין פרוי אויפן טעלעפאן ,ער האט איר בלויז געזאגט
"ער איז דא" און מיר איבערגעגעבן דעם טעלעפאן אז זי זאל זיך
קענען פערזענליך באדאנקן .אויך זי האט קוים געקענט קומען
צום ווארט פון גרויס איבערגענומענקייט ...זי האט זיך שטארק
באדאנקט און אנגעוואונטשן אלע ברכות.
ביי דעם באזוך האב איך הערשט אנגעהויבן ריכטיג באגרייפן
וואס דא איז פארגעגאנגען .ביז יעצט האב איך בלויז געוואוסט אז
איך געב אוועק א ניר ,איך האב אבער נישט געוואוסט וואס דער
רעסיפיענט האט אלץ מיטגעמאכט ביז ער האט באקומען דעם
פרישן ניר .ביים שמועסן מיט אים האב איך באקומען א שטיקל
בילד פון די אנדערע זייט מטבע ,און געוואויר געווארן וויפיל
מוטשענישן די ניר-ליידנדע גייען אדורך ביז זיי גייען ענדליך
אדורך דעם טראנספלאנט.
אין מיין פאל האט זיך דער איד ליידער שטארק געמוטשעט
יארן לאנג .ער האט מיר געזאגט אז דאס לעצטע מאל וואס ער
האט זיך געשפירט אזוי גוט ווי יעצט ,איז געווען מיט איבער זיבן
יאר פריער! דאס מיינט א גאנצע שמיטה מיט יארן וואס דער
מענטש איז נעבעך געווען קראנק ל"ע .עד כדי כך אז ער האט
ממש נישט געקענט שפאצירן מער ווי א קורצע שטרעקע אן זיך
דארפן אפשטעלן און אפרוען!
ער האט מיר פארציילט אז שוין אין דעם טאג פון די אפעראציע
האט ער אנגעהויבן שפירן אסאך בעסער .אז דער אויבערשטער
העלפט און די טראנספלאנט געלונגט ,הייבט דער נייער ניר גלייך
אן ארבעטן ,און ביז געציילטע שעות איז די בלוט אסאך ריינער ווי
נאכן גיין אויף דיאלעסיס באהאנדלונגען .דער דיאלעסיס מאשין
רייניגט בלויז א קליינע פראצענט פון די בלוט.
ווען זיינע נירן האבן אויפגעהערט פונקציאנירן ל"ע איז ער
ארומגעלאפן צו מערערע דאקטוירים איבער די וועלט און אלע
האבן פרובירט וואס זיי קענען צו ראטעווען זיין לעבן .באלד א
יאר צייט האט ער זיך אויפגעהאלטן אין דעם בארימטן "מאיא
קליניק" אין מינעסאוטע וואו זיי האבן פרובירט אויף אים אלע
סארטן רפואות .צום סוף האבן זיי אויפגעהויבן די הענט און אים
אהיימגעשיקט זאגנדיג "דיין איינציגסטע רפואה איז צו טרעפן
א דאונער פאר א פרישע ניר ,און טאקע דאס שנעלסטע וואס
מעגליך".
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ער איז אהיימגעקומען פון "מאיא קליניק" נאך סוכות תשע"ו
און זיך גלייך פארבינדן מיט 'רינועל' .דאס ערשטע זאך האבן זיי
געטעסט זיינע אייגענע קינדער ,אבער צו זייער גרויס אנטוישונג
האבן זיי נישט געקענט מנדב זיין א ניר צו ראטעווען דעם פאטערס
לעבן.
מיטוואך פרשת ויחי ,י"א טבת תשע"ו האט זיך ר' חיים
שטיינמעטץ פארבינדן מיט מיין פרוי וועגן מיין וויליגקייט צו
שענקן א ניר ,נאכדעם וואס זייער קאמפיוטער האט אנגעדייטעט
אז מיין בלוט טייפ – וואס זיי האבן געהאט פון די אויספירליכע
טעסטן וואס איך האב געמאכט צוויי יאר פריער ביים מעלדן מיין
גרייטקייט צו זיין א נדבן – שטימט מיט דעם רעסיפיענט.
ביים שלוס פונעם באזוך האב איך אים געפרעגט ווען ער גייט
אהיים פון שפיטאל ,האט ער געזאגט אז איידער די אפעראציע
איז ער אריין צו זיין רבי'ן (דער וויזניצער רבי שליט"א פון מאנסי)
צו נעמען א ברכה ,און דער רבי האט אים אנגעוואונטשן אז ער
וועט אי"ה זיין אינדערהיים אויף שבת קודש געזונטערהייט .בעת
אונזער שמועס יענעם דאנערשטאג האבן די דאקטוירים נאך
גערעדט פון אים האלטן אין שפיטאל אויף עטליכע טעג ,אבער
ער האט געהאט אמונת צדיקים אז די ברכה פונעם רבי'ן וועט
מקוים ווערן (וכן הוה! פרייטאג נאכמיטאג האט ער מיר אנגערופן
דערציילן די בשורה טובה אז ער איז שוין אינדערהיים!).
מיר האבן אפגעשמועסט צו האלטן ווייטער א קשר און איך
בין ארויס פון זיין שטוב .א אינגערמאן פון וויליאמסבורג ,א
געוועזענער ניר דאונער ,האט מיך אפגעווארט מיט זיין קאר
פארנט פונעם שפיטאל אהיימצוטראגן קיין וויליאמסבורג.
ביים זיך אריינזעצן אינעם קאר ,איז פונקט אנגעקומען א
היימישער אינגערמאן מיט א צווייטע קאר .זעהנדיג א קופקע
חסידים (הרב פעדער ,דער דרייווער ,און איך) איז ער תיכף
צוגעקומען פרעגן אויב מיר זענען פון 'רינועל' .ווען מיר האבן
דאס באשטעטיגט ,האט ער געוואלט וויסן ווער פון אונז עס איז
דער דאונער .מען האט אים געוויזן אויף מיר ,און ער האט זיך
פארגעשטעלט אלס א זוהן פונעם רעסיפיענט .ער האט זיך זייער
געפריידט מיך צו טרעפן ,זאגנדיג אז ער איז געווען דער לעצטער
צווישן די קינדער זיך צו טעסטן ,און ער האט אזוי שטארק
געהאפט אז ער וועט קענען ביישטייערן א ניר פאר זיין טאטען.
למעשה האט מען אים דיסקוואליפיצירט נאכן אדורכגיין א רייע
טעסטן צוליב א קליינע פראבלעם .איך האב מיך געווערטלט מיט
אים אז איך האב אויסגעכאפט זיין מצוה ...מיר האבן אויסגעטוישט
טעלעפאן נומערן און זיך צושיידט לחיים ולשלום.
דער וועג אהיים איז נישט געווען פון די גרינגע זאכן .צו פארן
אין א קאר נאך אזא אפעראציע איז שמערצליך ,פלוצלינג שפירט
מען יעדע קליינע באמפ אויפן ראוד ...דער דרייווער האט גראדע
שטארק פרובירט אכטונג צו געבן ,אבער איך בין אנגעקומען
אהיים שטארק צושאקלט .איך האב מיך זייער נישט גוט געשפירט,
און איך האב נאך געדארפט ארויפקלעטערן דריי שטאק צו מיין
דירה( ...ברם יזכר לטוב דער חשוב'ער דרייווער וואס האט מיר
גערן ארויפגעשלעפט די פעקלעך ביז אין שטוב אריין).

24

מיין בני בית האט שוין געווארט אויף מיר אינדערהיים ,זי איז
יענעם טאג אהיימגעקומען פון די "אשת חיל" קימפעטארין היים
אין קרית יואל .זי איז דירעקט געבליבן לענגער אין ערהוילונגס

היים נישט צו דארפן זיין אליינס אינדערהיים' ,רינועל' האט
באצאלט די קאסטן דערפון .זיי האבן אויך באצאלט א קאר
סערוויס איר אהיימצוברענגען פון דארט ,נאכדעם וואס איך בין
נישט געווען פעהיג דאס צו טוהן אליינס( .מיר האבן געהאט א
קלער צו דינגען א נורס אין שטוב צו העלפן די קימפעטארין און
איר פיצל קינד וואס קענען נישט ערווארטן קיין הילף פונעם מאן
דער פאציענט ...עס האט אבער למעשה נישט אויסגעפעלט ,מיר
האבן זיך ב"ה אן עצה געגעבן אנדעם ,און דאס קינד איז זייער
וואויל אדורכגעשלאפן די נעכט).
האלטנדיג נאך אן אויפשאקלנדע רייזע און א שווערע עבודה
פון זיך ארויפשלעפן די שטיגן ,בין איך דאס ערשטע זאך ביים
אנקומען אהיים אריינגעפאלן אין בעט און איינגעשלאפן אויף א
פאר שעה .טיף אינמיטן די נאכט האב איך מיך אויפגעוועקט מיט
יסורים ,איך האב גענומען פעין קילערס און צוריק אנטשלאפן
געווארן.
די קומענדיגע פאר טעג זענען געווען גאנץ שווער .די יסורים
פון די אפעראציע זעלבסט זענען נישט אזוי געפערליך ,אבער די
עצירות און די גאז האבן פאראורזאכט שטארקע שמערצן .צו געבן
א שטיקל באגריף איבער די מיטמאכענישן ,לאמיר זאגען אז דאס
איז ווי מען זאל ליידן שמערצן פון שלשול ,איבלן ,גאז און עצירות
אינאיינעם ...און דאס האלט אן פון א וואך ביז צען טעג.
און די יסורים זענען אזוי שטארק אז זיי לאזן נישט קיין מנוחה,
מען קען נישט מסיח דעת זיין דערפון דורך ליינען אדער אנדערע
אונטערהאלטונגען ,עס פארנעמט דעם גאנצן קאפ .הערשט נאך
א וואך אדער צען טעג האבן זיך זאכן אנגעהויבן בארוהיגן .דער
אמת איז אז מען האט מיר פון פאראויס געזאגט אז דאס וועט אזוי
זיין ,אבער ווילאנג איך האב דאס נישט געשפירט אויף די אייגענע
הויט האב איך נישט פארשטאנען געהעריג ווי ווייט דאס גייט.
[איך מיין אז די ערהוילונג פונעם דאונער איז שווערער ווי
פונעם רעסיפיענט ,ווייל דער רעסיפיענט איז געווען קראנק ל"ע
און ער גייט צו בעסערונג א דאנק די אפעראציע ,טוען די גוטע
חלקים פון די אפעראציע פארדעקן די יסורים וואס פאלגן דאס
נאך .אנדערש איז אבער דער דאונער וואס איז ביז יעצט געווען
געזונט און שטארק ב"ה ,נעמט זיין קערפער שווער אויף די פריש
געשאפענע יסורים].
מיט דעם אלעם איז מיר ב"ה קיינמאל נישט אויפגעקומען
אויפן געדאנק אז ווען איך וואלט געוואוסט ווי שווער דאס וועט
זיין וואלט איך עס נישט געטוהן .איך האב אסאך גע'חזר'ט דעם
פסוק "ראה עניי ועמלי ושא לכל חטאתי" ,און זיך מחזק געווען
אז דאס איז בלויז א קורצע דורכגאנג ,מאקסימום זעקס וואכן ,און
נאכדעם וועל איך אי"ה ווייטער זיין געזונט און שטארק.
[ביי א חולה ל"ע ,איז אין צוגאב צו די פיזישע יסורים אויך
דא גייסטישע שמערצן ,ווייל ער ווייסט נישט ווען די קאשמאר
וועט זיך ענדיגן ,און אויב עס וועט האבן א גוטע ענדע בס"ד .די
גייסטישע יסורים קען מען שווערער איבערטראגען ווי די פיזישע.
איך בין באגליקט געווען צו ליידן בלויז פיזישע יסורים ,מיין
גייסט איז אבער געווען גאר שטארק ,וויסנדיג אז דאס איז בלויז
א צייטווייליגע דורכגאנג וואס ווערט לייכטער און לייכטער פון
טאג צו טאג].
ווי ערווענט האב איך אין אנהייב גענומען 'פערקאסעט' צו

פארטייבן די יסורים .איך האב אבער שפעטער געהערט אז דאס
פארערגערט די עצירות פראבלעם ,האב איך אנגעהויבן נעמען
אנשטאט דעם 'עקסטרע סטרענגט טיילענאל' און עס האט גאנץ
פיין געהאלפן .ביינאכט האב איך גענומען "טיילענאל פי .עם".
אדער אביסל "מעלאטאנין".
דורכאויס די צייט וואס איך האב מיך ערהוילט אינדערהיים
איז ר׳ אהרן פעדער געווען אין שטענדיגע פארבינדונג מיט מיר
און מיין בני בית ,אויך זיין פרוי איז שטענדיג געווען אין קאנטאקט
מיט מיין פרוי .נאך א פרוי מרת ווייס ,א געוועזענע דאונער און
אקטיווע מיטגליד אין 'רינועל' ,האט שטענדיג אנגערופן מיין פרוי
און מיטגעטיילט עצות און חיזוק וואס האבן איר גאר שטארק
ארויסגעהאלפן.
יעדן טאג האבן מיר באקומען דעליווערט צום טיר א
נארהאפטיגע פרישע געקאכטע פרישטאג ,מיטאג און נאכטמאל.
אויסערדעם האבן מיר געקענט באשטעלן פון רעסטוראנט סיי
וועלכע עסנווארג עס האט זיך אונז פארשמעקט ,אלעס אויף
זייערע קאסטן' .רינועל' האט אויך באצאלט די קאסטן פון אן
ערלית צו רייניגן די שטוב עטליכע מאל א וואך .דאס איז אלעס
צוגעשטעלט געווארן דורך די פעסט אויפגעארבעטע סיסטעם
פון 'רינועל' וואס שוינט נישט קיין מיה און פלאג ,צייט און געלט,
צו טוהן סיי וואס מעגליך צו העלפן דעם דאונער און זיין פאמיליע.
זיי האבן מיר געגעבן דעם געפיל דורכאויס מיין גאנצע
דורכגאנג אז די גאנצע ארגאניזאציע שטייט פאר מיינעטוועגן,
ווען באמת האבן זיי אין די זעלבע צייט געהאנדלט נאך מערערע
פעלער ,ווי מען קען זיך איבערצייגן פונעם פאקט אז אין די
געציילטע מאנאטן צווישן פורים און שבועות תשע"ו האבן זיי
פארפיגט אויף "פופצן" אזעלכע טראנספלאנטן! מען קען דאס
מיטהאלטן דורך די 'בקשו רחמים" מעסעדזשעס וואס זיי שיקן
ארויס בעפאר יעדע אפעראציע.
*

ערב שבת קודש שמיני
פרייטאג אינדערפרי ווען איך בין נאך געווען האלב פארשלאפן,
האט אנגעקלונגען ביי מיין טיר איינער פון די באקאנטע דאונערס
פון וויליאמסבורג ,ער האט אראפגעשטעלט א טאץ מזונות
מיט צוויי טייערע פלעשער ברוינפן ,זאגנדיג אז מען זאל דאס
אוועקלייגן אויף שבת אינדערפרי ווען עטליכע דאונערס גייען
אריבערקומען צו מיר אויף קידוש...

נאכמיטאג הערט זיך ווידער א קלאפ אין טיר ...איינער שטעלט
אראפ א הערליכע וואזע מיט בלומען און א שאכטל טשאקאלאדן.
ביי די בלומען איז אריינגעשטעקט א קארטל "א גוט שבת ,פון
אייער דאנקבארע רעסיפיענט".
בעפאר ליכט צינדן האט מיך דער רעסיפיענט אנגערופן
וואונטשן "א גוט שבת" ,מיר זענען דאך שוין היינט ווי ברידער...
איך האב זיך באדאנקט פאר די בלומען און טשאקאלאדן און
צוגעלייגט אז עס פעלט אינגאנצן נישט אויס ער זאל מיר קויפן
מתנות ,ווייל נישט צוליב דעם האב איך עס געטוהן .ער האט זיך
זייער געפריידט מיר צו דערציילן אז א דאנק זיין רבי'נס ברכה
איז ער טאקע אהיימגעקומען אויף שבת געזונטערהייט ב"ה ,ווי
אויבנדערמאנט.
אונזער ערשטע טעלעפאנישע שמועס האט זיך געצויגן גאנץ
לאנג .בתוך הדברים האט ער מיר געזאגט אז ער שפירט זיך ב"ה
אזוי גוט אז ער וואלט שוין געוואלט גיין דאווענען אין שוהל .ער
האט מיר איבערגעזאגט דאס וואס איך האב שוין געהערט פון
אים אין שפיטאל אז עס איז שוין אדורך זיבן יאר זינט ער האט
דאס לעצטע מאל אזוי גוט געשפירט ,און האט צוגעלייגט אז די
יעצטיגע יסורים זענען א גארנישט אקעגן די יסורים פון בעפאר
די אפעראציע( .איך האב געטראכט צו מיר "ער שפירט דאך

איך האב מיך אויך נישט געקענט צוריקהאלטן די טרערן ,איך בין ממש
מיטגעשלעפט געווארן מיטן מצב אין שטוב ,די געפילן האבן דערגרייכט די
הימלען .שטעלט אייך פאר א מענטש אין די מיטעלע יארן שטייט פארנט
פון אייך און באדאנקט זיך פאר זיין לעבן מיט טרערן ...איך האב קיין ווארט
נישט געקענט ארויסרעדן פון מויל.
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מסתמא די זעלבע יסורים וואס איך שפיר יעצט ,נאכווייען פון די
איינשלעפונג און אפעראציע ,אבער ער מאכט נישט קיין וועזן
דערפון ,ווייל זיי זענען אזוי נישטיג אקעגן די ביטערע יסורים פון
בעפאר די אפעראציע ,שטעל דיך שוין פאר ווי שטארק ער האט
געליטן די זעלבע זיבן יאר רח"ל").
נאך ליכט צינדן האב איך אנגעהויבן זייער נישט גוט צו שפירן,
איך בין געווארן איבלדיג און אביסל געבראכן ,דאס האט מיך
גוט אויפגעשאקלט און איך בין אריינגעפאלן אין ריקליינער א
מאכטלאזער ,איך האב מיך נישט געקענט רירן...
נאך קבלת שבת איז ארויפגעקומען צו מיר א גוטער
חבר ,א געוועזענער דאונער מיט וועמען איך האב געהאט
איבערגעשמועסט די גאנצע פראצעדור נאך לאנג בעפאר איך
האב באשלאסן צו ווערן א נדבן .דער אינגערמאן האט געהאט די
זכיה צו שענקן א ניר פאר א גאר חשוב'ע פרוי וואס איז געווען
גאנצע צוואנציג יאר אויף דיאלעסיס ל"ע .לויט 'רינועל' איז איר
פאל געווען פרעצעדענטלאז ,קיינער איז נאכנישט ערפאלגרייך
אדורך א נירן טראנספלאנט נאכן זיין אזוי לאנג אויף דיאלעסיס.
פארשטייט זיך אז דער נדבן האט ,פונקט ווי מיר ,נישט געוואוסט
ביז נאך די אפעראציע פאר וועמען ער גיבט דאס אוועק און ווי
גרויס די זכיה איז.
[במאמר המוסגר :אז מען טראכט אריין וואספארא שווערע
אויפגאבע 'רינועל' טראגט ,קען מען באמת אויסגיין פאר התפעלות.
פון איין זייט ווייסן זיי אז דאס לעבן פונעם חולה איז אין א סכנה
רח"ל און די צייט ברענט ,און זיי האבן א געוואלדיגע אחריות
צו ערלעדיגן אלעס ווי אמשנעלסטן ,אבער פון די אנדערע זייט
דארפן זיי דאס גענצליך פארהוילן פונעם דאונער ,ווייל זיי טארן
נישט לייגן אויף אים קיין שום דרוק .ביי אלע מיינע שמועסן מיט
זיי האט זיך מיר געקענט דאכטן אז מען רעדט דא פון א פאציענט
וואס האט די וועלטס צייט ...זיי האבן מיר קיינמאל ארויסגעוויזן
אונטער וואספארא דרוק זיי זענען מצד דעם רעסיפיענט .מיין
רעסיפיענט האט מיר דערציילט אז ער פלעגט אנרופן ר' חיים
שטיינמעטץ עטליכע מאל א וואך כדי צו לייגן דרוק ,איך האב דאס
אבער קיינמאל געשמעקט אין ר' חיים'ס ווערטער.
איך האב מער ווי איין מאל געדארפט אפשטופן אן
אפוינטמענט צוליב פארשידענע סיבות ,און ווי פארשטענדליך
האט זיי דאס יעדע מאל געדארפט מודיע זיין פארן רעסיפיענט
וועלכער איז שטארק אנטוישט געווארן דערפון ,זיי האבן אבער
קיינמאל נישט ארויסגעוויזן דאס מינדעסטע ווידערווילן צו מיינע
אפשטופונגען].
צוריק צו מיין באזוכער .דער אינגערמאן איז געקומען זאגען
"א גוט שבת" און האט מיך אויסגעפרעגט וויאזוי איך שפיר .אין
אנהייב בין איך נאך געלעגן מאכטלאז אויפן ריקליינער און נישט
געקענט געהעריג צוריקשמועסן ,אבער ער האט באוויזן מיר
ארויסצושלעפן פון מיין פארשלאפטן צושטאנד און צוביסלעך
האב איך אנגעהויבן שפירן בעסער.
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איין גאר פראקטישע עצה האב איך געהערט פון דעם באזוכער
וואס איז מיר שטארק צוניצקומען .שוין דאנערשטאג נאכט האב
איך באמערקט אז דאס ליגען אין בעט מאכט מיך איבלדיג און
אומבאקוועם ,עס איז מיר אבער נישט בייגעפאלן צו נעכטיגן
אינעם ריקליינער .פרייטאג צונאכטס ווען דער אינגערמאן

איז ארויפגעקומען און מיך געטראפן אויפן ריקליינער ,האט
ער זיך אנגערופן "דא זאלסטו שלאפן ,גיי נישט אין בעט ,דער
ריקליינער גיבט דיר א בעסערע פאזיציע" .יענע נאכט האב איך
טאקע איינגענומען די פעין קילערס און געבליבן שלאפן אינעם
ריקליינער ,און איך האב ב"ה געהאט דעם ערשטן רוהיגן נאכט
שלאף זינט די אפעראציע .אויך די קומענדיגע צוויי וואכן בין איך
יעדע נאכט איבערגעשלאפן אינעם ריקליינער.
*

שבת קודש שמיני אינדערפרי
איך האב געדאווענט אין שטוב ,ווייל עס איז מיר נאך
אוממעגליך געווען ארויסצוגיין .נאכן דאווענען האב איך
אנגעגרייט אויפן טיש די מזונות און ברוינפן וואס מען האט מיר
געברענגט ,און ארום  11:00האט מען שוין געקלאפט אין טיר
קידוש צו מאכן [זיי האבן ספעציעל געדאווענט פריה צו קענען
פארברענגען מיט מיר].
אפאר לעבעדיגע אינגעלייט ,געוועזענע דאונערס ,האבן
אפגעראכטן ביי מיר א קידוש ווי עס דארף צו זיין ...דער ראש
המדברים האט מיר ערקלערט מיט זיין זאפטיגע שפראך אז
וויבאלד מען טאר נישט מישן פעין קילערס מיט אלקאהאלישע
געטראנקן ,איז די עצה צו נעמען בלויז אלקאהאל ...אין זיינע
ווערטער" :אכט אונסעס בורבען איז די זאך ...דאס ווירקט בעסער
ווי אלע פעין קילערס אויף דער וועלט" .יענער איז טאקע געווען
א נאה דורש ונאה מקיים ,ער האט זיך תיכף אנגעפולט א גרויסע
בעכער ברוינפן און געמאכט קידוש דערויף.
אויף דעם ארויף האבן זיי מיר דערציילט אז 'רינועל' האט
אמאל געמאכט אן אסיפה פאר אלע געוועזענע דאונערס ,מען
האט אראפגערופן דאקטוירים און ספעציאליסטן צו רעדן טעמעס
וואס זענען אינטערסאנט פאר ניר נדבנים .ווען מען האט געגעבן
א געלעגנהייט פאר די פארזאמלטע צו שטעלן פראגעס ,האבן
טייל געפרעגט אויב זיי מעגן עסן פארשידענע מאכלים .האט
זיך דער דאקטער אנגערופן" :איר דארפט נישט פרעגן אזויפיל
פראגעס ,איך וועל אייך אויסלערנען דעם כלל :א זאך וואס איז
געזונט פאר א מענטש מיט צוויי נירן איז פונקט אזוי געזונט פאר
א מענטש מיט בלויז איין ניר ,און א זאך וואס איז נישט געזונט
פאר א מענטש מיט איין ניר איז פונקט אזוי אומגעזונט פאר א
מענטש מיט צוויי נירן ,א ניר נדבן דארף מיט גארנישט ענדערן זיין
דיעטע!" (דאס זעלבע האט מען מיר געזאגט פון שפיטאל ,איך זאל
צוריקגיין צו מיין געווענליכע דיעטע און גארנישט טוישן דערפון).
לגבי אלקאהאלישע געטראנקן האט יענער דאקטער געזאגט
אז צופיל דערפון איז אומגעזונט פאר יעדן ,אפגעזען צי מען
פארמאגט ביידע נירן אדער נישט ,ווייל אין פאל דאס שאדט פאר
די נירן חלילה ,מאכט עס אן שאדן פאר ביידע נירן אינאיינעם (די
איינציגסטע פעלער וואס די צווייטע ניר קומט צוניץ ,איז ווען איין
ניר ווערט געשעדיגט אין אן עקסידענט ל"ע אדער מען דארף דאס
ארויסנעמען צוליב א טומער געוואוקס רח"ל ,דאן קען די צווייטע
ניר ראטעווען דעם מענטש ,אבער די געווענליכע קרענק וואס
שאפן פראבלעמען פאר די נירן ,שאטן פאר ביידע נירן צוזאמען
רח"ל).

דער קידוש האט זיך געצויגן א היבשע וויילע ,מען האט
איבערגעשמועסט יעדנס ערפארונג פון די ערשטע פאר טעג
נאך די אפעראציע ,און ביים ענדע פון דעם געשמאקן פארברענג
האט מען זיך ווארעם געזעגנט מיט א וואונטש זיך ווידערצוזעהן.
[דער קידוש האט זיך ארויסגעשטעלט צו זיין א געוואלדיגע הילף,
ווייל ווי ערווענט האב איך נישט אזוי גוט געשפירט במשך דעם
שבת ,און ווען נישט די פאר באזוכער וואס האבן אזוי איינגענעם
געשמועסט און פארברענגט מיט מיר ביים קידוש ,וואלט דער
שבת געווען זייער אומעטיג].
*

פרשת תזריע
זונטאג נאכט האבן זאכן צוביסלעך אנגעהויבן גיין צו
בעסערונג .מאנטאג בין איך שוין ארויס שפאצירן אפאר מינוט
פארנט פון מיין הויז ,ווייל נאך אזא אפעראציע איז זייער גוט
צו ארומשפאצירן ,א זאך וואס איז נישט מעגליך צו טוהן אין א
קליינע וויליאמסבורגער דירה .דאס אראפגיין די טרעפ איז געווען
גאנץ לייכט ,אבער ביים צוריק ארויפגיין האב איך שוין כמעט
חרטה געהאט אויפן גאנצן אראפגיין...
דינסטאג אווענט ,פונקט א וואך נאך די אפעראציע ,זענען די
קינדער פונעם רעסיפיענט ארויפגעקומען אויף א באזוך .זיי האבן
מיטגעברענגט א מתנה פון זייער טאטן מיט א לאנגע געשריבענע
בריוו וואו ער דריקט אויס זיין דאנקבארקייט.
מיטוואך איז ארויפגעקומען צו מיר א דאונער וואס האט
געהאלטן בלויז זעקס וואכן נאך די אפעראציע און איז הערשט
דעמאלטס צוריק אריין אין די כלים .איך האב מיך אויסגערעדט צו
יענעם אז איך בין שוין נערוועז פון זיצן אזוי לאנג אין שטוב ...און
כאטשיג מען האט מיר צוגעגרייט פון פאראויס אז איך דארף רוען
כאטש "פיר וואכן" ,בין איך דאך נערוועז פון די גאר לאנגזאמע
פארשריט וואס קומט זייער צוביסלעך.
דער אינגערמאן – וואס האט נארוואס מיטגעלעבט די זעלבע
סיטואציע – האט מיך שטארק בארוהיגט אז דאס איז א "צרת
רבים" ,אויך ער איז שטארק נערוועז געווארן נאך א וויילע און
אנגערופן ר' אהרן פעדער פרעגן אויב דאס איז נארמאל .ר' אהרן
האט אים בארוהיגט אז עס איז נישט דא וואס צו זארגען ,ביי יעדן
איינעם דויערט עס צייט ,ביי איינעם אביסל מער און ביי איינעם
אביסל ווייניגער ,אבער מען דארף זיין געדולדיג.
עס איז מיר זייער וויכטיג געווען דאס צו הערן פון איינער
וואס דער מצב איז נאך ביי אים 'פריש' ,און דער פאקט אז יענער
אינגערמאן זאל פונקט יעצט אריינפאלן צו מיר אויף א באזוך,
איז אנגעדרייט געווארן דורך דעם מומחה אין זיין פאך ר' אהרן
פעדער ,וועלכער האט קונצליך מאנעוורירט וועלכער דאונער
זאל קומען אין וועלכע צייט.
*

פרשת טהרה

כאטש איך בין נאך געווען היבש אפגעשוואכט די צווייטע וואך
נאך די אפעראציע ,האב איך שוין געשפירט גענוג בכח צו קענען
אנהייבן טוהן געוויסע ארבעט .איך האב געהאלטן פאר מיינע אויגן
די ווארענונגען פונעם דאקטער און פון ר' אהרן פעדער נישט צו
טוהן קיין ווילדע שריט נאר אנהייבן פאמעלאך.
דינסטאג אויפדערנאכט האט מיין חבר צוזאמגעשטעלט א
מנין צו דאווענען מעריב ביי זיך אין שטוב צוליב א יולדת ,האב
איך אויסגענוצט די געלעגנהייט צו כאפן דעם ערשטן לענגערן
שפאציר אויף די גאסן פון שטאט .דער וועטער האט ב"ה פיין
צוגעשפילט ,און איך האב געהאט געשמאקע באגלייטער .ביי
יענעם אין דיינונג רום איז געשטאנען א באקוועמע קאוטש וואו
איך האב מיך אפגערוהט צווישן ביידע וועגן .דאס קומען צווישן
מענטשן און שמועסן מיט גוטע פריינט איז געווען דאס בעסטע
זאך וואס איך האב געקענט טוהן.
מיטוואך האב איך אנגערופן מיין ארבעט-אסיסטענט און אים
געבעטן מיך ארומצופירן אביסל מיט די קאר (איך האב נאכנישט
געמעגט דרייוון) .צוליב אונזער צוזאמענארבעט איז ער געווען
פון די געציילטע וואס האבן מיטגעהאלטן מיין דורכגאנג .ער
האט מיך טאקע ארומגעפירט צו אפאר קליענטן וואס מיר האבן
אפגעשמועסט צו באגעגענען.
יענע נאכט איז פארגעקומען דער וואכנאכט ביי מיין חבר
אין שטוב ,איך בין געווען אין די גיסטע פון נאך א שפאציר און
איך בין אהינגעגאנגען .איך בין אפגעזיצן דארט א לענגערע צייט,
שמועסנדיג און פארברענגנדיג מיט גוטע פריינט.
דאנערשטאג אינדערפרי האב איך געדארפט צוענדיגן אסאך
פאפיר ארבעט פון די נעכטיגע מיטינגען .מיין אסיסטענט האט
עפעס נישט געקענט קומען ,האב איך אליינס אראפגעדרייווט
צום אפיס און ערלעדיגט די פאפיר ארבעט .אז איך בין שוין געווען
אין אפיס איז מיר נאטורליך אונטערגעקומען נאך און נאך זאכן
צו ערלעדיגן און באשטעלן א.א.וו .און איידער איך האב מיך
אריענטירט איז שוין געווען ארום .12:30
פלוצלינג איז מיר באפאלן א שרעקליכע איבלניש באגלייט
מיט היץ ,איך האב געשפירט אז דאס צונעמט מיר אלע ביינער...
איך האב אלעס איבערגעלאזט ווי עס שטייט און גייט און
ארויסשפאצירט פון אפיס.
עטליכע אפיס קאלעגעס וואס האבן מיך שוין נישט געזען
אפאר וואכן האבן מיך העפליך באגריסט אויפן וועג ארויס ,זיי
האבן געוואלט וויסן וואו איך בין געווען אזוי לאנג א.א.וו .איך
האב אבער נישט רעאגירט צו זיי .זיי האבן זיכער געקלערט אז עס
פאסט מיר נישט צו רעדן מיט זיי ,אבער איך בין ממש נישט געווען
ביי מיר און איך האב נישט געהאט די כוחות צו ענטפערן זייערע
פראגעס ,צוריקשמייכלן אדער אפילו בלויז זיך וויסנדיג מאכן.
ארויסגייענדיג אויפן גאס האב איך געשפירט אז אט גיי איך
חלילה צוזאמפאלן ...איך האב שנעל גערופן מיין אידענע און
געמאלדן אז איך שפיר נישט אמבעסטן און איך גיי יעצט אריין
אין קאר אויפן וועג אהיים .איך האב איר געבעטן צו בלייבן מיט
מיר אויפן טעלעפאן ביז איך קום אן אין שטוב ...זי איז געווארן
שטארק נערוועז ,אבער איך האב איר בארוהיגט אז עס איז בלויז
אן איבלניש וואס וועט האפנטליך שנעל אריבערגיין.
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קוים מיט צרות בין איך אנגעקומען אהיים ,אפילו אזא
איינפאכע זאך ווי פארקירן די קאר איז מיר נישט אנגעקומען
גרינג .ווי נאר איך האב אריינשפאצירט אין מיין דירה האב איך
אנגעהויבן ברעכן .דער פאקט אז פון איין טאג ארבעטן אביסל
שפיר איך שוין אזוי שלעכט ,האט מיך שטארק צובראכן.
די ערשטע זאך האב איך אנגערופן דעם קאארדינאטאר פון
שפיטאל ,וועלכער האט מיר געהייסן אנרופן דעם כירורג .רופנדיג
דעם כירורג בין איך אנגעקומען צו אן "ענסערינג סערוויס" וואס
האט העפליך געמאלדן אז אויב איך לאז א מעסעדזש וועט מען
מיך צוריקרופן ביז  24שעה ,און אויב עס איז אן עמערדזשענסי
זאל איך רופן ( ...911צו א כירורג קען מען נישט צוקומען צו יעדע
צייט ,אלעס גייט מיט אפוינטמענטס).
דא בין איך שוין געווען אביסל פארלוירן ,וועמען רוף איך
יעצט? איך האב געשיקט א טעקסט מעסעדזש צו ר' אהרן
פעדער שרייבנדיג בקיצור נמרץ וויאזוי איך שפיר און וועמען
איך האב שוין אלץ גערופן .ער האט מיר גלייך געגעבן דעם נומער
פונעם מענעדזשער אין שפיטאל (דער וואס איז איבער דעם
קאארדינאטאר) ,און ווען איך האב אויך צו יענעם נישט געקענט
צוקומען האט ר' אהרן געזאגט איך זאל עס לאזן צו אים...
נאך א קורצע וויילע האט ער מיך אנגערופן אז די איינציגסטע
עצה איז אריינצופארן צום "עמערדזשענסי רום" ,פון דארט וועט
מען דאס שנעלסטע קענען אראפרופן דעם כירורג און זיין טיעם
און זיי צווינגען זיך זאפארט וויסנדיג צו מאכן פון מיין צושטאנד.
ער האט מיר געראטן אריינצופארן מיט "חברה הצלה" כדי די
באאמטע אין עמערדזשענסי רום זאלן זעהן אז דאס איז דרינגענד
און תיכף אונטערנעמען די נויטיגע שריט.
איך האב נישט געהאט צופיל חשק דערצו ,אבער נישט
האבנדיג קיין אנדערע ברירה האב איך אנגערופן די חברה הצלה
פון וויליאמסבורג און זיי איבערגעגעבן מיין מצב אין קורצע
ווערטער" :איך האלט צוויי וואכן נאך אן אפעראציע אלס ניר נדבן
און איך שפיר נישט אזוי גוט ,מען האט מיר געהייסן אריינגיין אין
עמערדזשענסי רום" .זיי האבן תיכף אריבערגעשיקט א וואלונטיר
צו כאפן א בליק ,יענער איז געקומען גאנץ רואיג און נישט געמאכט
קיין איבערקערענישן .ער האט פארלאנגט אן אמבולאנס ,און איך
האב געבעטן מען זאל נישט ארויפשלעפן דאס בעטל נאר מיך
לאזן אראפגיין אויף די אייגענע פיס ,כדי די שכנים זאלן גארנישט
באמערקן.
איך האב טאקע אליינס אראפשפאצירט די שטיגן ,און
ווען דער אמבולאנס איז אנגעקומען האב איך אריינשפאצירט
דערין אינאיינעם מיטן הצלה וואלונטיר .וויבאלד איך האב ב"ה
אריינשפאצירט אויף די אייגענע פיס ,האב איך געהאפט אז אפילו
אויב איינער האט דאס באמערקט וועט מען נישט קלערן אז
עפעס גייט פאר מיט מיר...
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זייענדיג אין אמבולאנס הונטער פארמאכטע טירן האב איך
מיך אראפגעלייגט אויפן בעטל און זיי געבעטן א שיסל אין פאל
איך וועל דארפן אויסברעכן .איך האב געזאגט פאר די וואלונטירן
אז ביז לעצטנס בין איך קיינמאל נישט געווען אין א שפיטאל א.ד.ג.
פאר מיינעטוועגן ,און במשך די לעצטע צוויי וואכן בין איך שוין
געווען אין אן אפעראציע צימער ,אמבולאנס און עמערדזשענסי
רום ...האפנטליך האב איך שוין יוצא געווען דערמיט אויף מיין

גאנצע לעבן.
די חברי הצלה זענען געווען זייער סימפאטיש צו מיר ,בפרט
ביים הערן וויאזוי איך בין אנגעקומען צו דעם צושטאנד .זיי האבן
מיך אריינגעפירט אין עמערדזשענסי רום און זיכער געמאכט אז
מען מאכט זיך דארט וויסנדיג פון מיר .ר' אהרן פעדער האט גלייך
אריבערגעשיקט א אינגערמאן וואס זאל מיך אפווארטן ,יענער
האט מאנעוורירט אז זאכן זאלן זיך רירן.
אפאר שעה בין איך אזוי אפגעזיצן אין שפיטאל ,בשעת מען
נעמט פון מיר בלוט און אנדערע טעסטן (עקסרעיס ,אולטרא-
סאונד א.ד.ג .).איינמאל בשעת מען האט גענומען פון מיר בלוט
האט מיר ווידעראמאל אנגעכאפט א ברעכן אטאקע ...איך בין
ממש נישט געווען ביי זיך אויף אפאר סעקונדעס .צו מזל איז דאס
פארגעקומען אין שפיטאל ,וואו זיי האבן מיר גלייך געגעבן אנטי-
איבלן מעדעצין וואס האט מיך בארוהיגט אויפן פלאץ.
ווען אלע טעסטן זענען ב"ה צוריקגעקומען פאזיטיוו ,זענען
זיי געקומען צום אויספיר אז דאס איז א דירעקטע רעזולטאט
פון מיין נעכטיגע איבערשטרענונג מיט ארבעט ,מען האט מיר
אריינגעשיקט מיט א שטרענגע ווארענונג אז די קומענדיגע צוויי
וואכן זאל איך מיך נישט דערוואגן צוצורירן קיין שום ארבעט .איך
האב מיך איבערצייגט אויף די שווערע וועג אז ווען מען הייסט
איינזיצן אויף פיר וואכן ,טאר מען נישט זיין קיין אויבער חכם...
*
איך וויל דא פארצייכענען א געוואלדיגע השגחה פרטית
עפיזאד וואס איך האב געהערט פון דעם 'רינועל' וואלונטיר וואס
איז מיטגעזיצן מיט מיר אין שפיטאל יענע פאר שעה.
דער אינגערמאן האט מיר פארציילט אז ער האט זיך זעלבסט
איינגעגעבן צו זיין א דאונער ,און נאכן אדורכגיין אלע טעסטן האט
מען באשטימט א טאג פאר די אפעראציע .ער האט שוין געמאכט
די נויטיגע צוגרייטונגען און צוטיילט זיינע קינדער ביי פאמיליע,
ווען ער האט פלוצלינג באקומען א מעלדונג פון שפיטאל אז די
"פיינעל קראס מעטש" שטומט נישט...
עס איז שווער צו שילדערן זיין אנטוישונג ...עס איז אים זייער
שווער געווען צו גיין אין שוהל דעם אנדערן טאג און דערציילן
פאר אלע אז מען האט אים אפגעזאגט און א צווייטער האט
איבערגענומען זיין מצוה.
דער אויבערשטער פירט זיך אבער זיין וועלטל ...און ביז א
קורצע צייט שפעטער האט מען שוין גוט פארשטאנען פארוואס
דאס האט אויסגעפעלט.
עס איז פונקט אנגעקומען קיין אמעריקע א קינד פון אויסלאנד
וואס האט געדארפט דרינגענד טרעפן א דאונער ביז א וואך-צוויי,
דאס קינד איז אלס רעזולטאט פון א נאכגעלאזטע סטרעפט
אריינגעפאלן אין א קאומע רח"ל ,נאכן זיך אויפכאפן דערפון האבן
אלע גלידער צוריק אנגעהויבן ארבעטן אויסער די נירן ...מען האט
פרובירט לייגן דאס קינד אויף דיאלעסיס ביז מען איז מצליח
צו טרעפן א דאונער ,אבער ליידער איז דאס קינד געווען פון א
זעלטענע סארט וואס דיאלעסיס ווירקט נישט ביי זיי ,האט מען
געזוכט א דאונער מיט ליכט.
די שאנסן צו טרעפן א דאונער אזוי שנעל זענען געווען גאר

מינימאל ,ווייל אפילו נאכן טרעפן א פאסיגע 'מעטש' דארף מען
אדורכגיין די טעסטינג פאזע וואס דויערט אסאך צייט ,און אן קיין
דיאלעסיס וואלט דאס קינד ווארשיינליך נישט איבערגעלעבט
רח"ל.
דאן האט זיך 'רינועל' פארבינדן מיט דעם 'אויסגעשפילטן'
דאונער וואס האט שוין געהאלטן נאך אלע טעסטן ,און בחסדי
השי"ת האט זיך ארויסגעשטעלט אז ער איז א פערפעקט מעטש
פאר דעם קינד .מען האט אין איילעניש געמאכט די לעצטע
צוגרייטונגען און ביז געציילטע טעג איז פארגעקומען דער נירן
טראספלאנט .דער אויבערשטער האט צוגעגרייט די רפואה
בעפאר די מכה!
*

פסח תשע"ו
ביז פסח בין איך געזיצן אינדערהיים .אויף פסח בין איך געפארן
צו מיינע עלטערן מיט א תירוץ אז מיין פרוי איז א קימפעטארין
(איך האב זיי נאכנישט געוואלט אויסזאגען דעם אמת'ן סיבה).
ערב יום טוב האט מיין מאמע געבעטן איך זאל נעמען דעם ריזיגן
טאפ זופ פונעם געז רענטש און דאס שטעלן אויפן טיש ...איך
האב געמוזט פארגעסן מיין מצב אויף א מינוט און אויספאלגן
איר באגער כדי נישט צו ערוועקן פארדאכטן ,אבער איך האב
געשפירט די קאנסעקווענצן דערפון א גאנץ יום טוב.
ביידע סדר נעכט האב איך נישט צו גוט געשפירט נאכן עסן די
כזיתים און איך האב מיך געמוזט אנשפארן אביסל בעפאר "צפון",
איך האב מיך פארענטפערט אז דאס קומט פון די זיסע וויין וואס
מאכט מיר קאפ וויי (גראדע אויך אמת געווען.)...
איין חול המועד טאג בין איך אריבערגעגאנגען צום שטוב
פונעם רעסיפיענט אויף א באזוך לויט זיין פארלאנג .יענער
האט נישט געמעגט פארלאזן זיין שטוב ביז זעקס וואכן נאך די

אפעראציע ,און צוליב זארג פון אינפעקציעס א.ד.ג .האט ער נישט
געמעגט קומען אין בארירונג אפילו מיט די אייגענע קינדער און
אייניקלעך.
ער האט מיך גאר שיין אויפגענומען ,און געזאגט אז ווען ער
וואלט געמעגט ארויסגיין וואלט ער זיכער אריבערגעקומען
צו מיר אויף א באזוך .איך האב פארברענגט א שיינע פאר שעה
מיטן רעסיפיענט און זיין עלטערע פאטער (מסתמא א בן תשעים
בליעה"ר) ,מען האט גערעדט איבער מיינע זיידעס פון אלע זייטן
וואס דער עלטערער איד האט נאך געדענקט פונדערהיים .איך האב
געשלינגען מיט דארשט זיינע זיסע זכרונות ביז שפעט ביינאכט
פארגעסנדיג פונעם זייגער ,ביז די פרוי פונעם רעסיפיענט האט
זיך אנגערופן אז מיין פרוי ווארט שוין זיכער אויף מיר .דאס איז
בלויז געווען איינס פון א סעריע באזוכונגען צווישן מיר און אים,
אויך רופט ער מיר כמעט יעדן ערב שבת צו וואונטשן א גוט שבת.
*
נאך פסח האב איך אנגעהויבן צוריקהערן אז מיין סוד איז
עטוואס ארויסגערינען ,האב איך באשלאסן אז איך מוז ווי שנעלער
דערציילן דערוועגן פאר מיינע עלטערן ,שוויגער עלטערן און
געשוואוסטער ,ווייל זיי דארפן דאס הערן פון מיר און נישט פון
די גאס.
איין שיינעם טאג ,ווען איך בין שוין ב"ה געווען פולשטענדיג
געזונט און שטארק און צוריק ביי דער ארבעט ,האב איך טאקע
אנגערופן מיינע עלטערן און זיי דערציילט די גאנצע געשיכטע.
זיי האבן זיך למפרע געפריידט אז איך האב דאס פארהוילן פון זיי
ביז יעצט ,ווייל דאס וואלט געווען פאר זיי א שווערע דורכגאנג.
ווען מיינע געשוואוסטער האבן געהערט וואס איך בין אדורך
די לעצטע פאר וואכן האבן זיי גע'טענה'ט אז ווען זיי וואלטן דאס
געוואוסט וואלטן זיי מיר געשטאנען צו הילף די גאנצע צייט .איך
האב זיי אבער ערקלערט אז מיר איז גרינגער און וויכטיגער געווען
צו מאכן א שווייג דערפון ,איך האף זיי האבן מיך פארשטאנען

יעצט ביים שרייבן די שורות ,עטליכע חדשים נאך די אפעראציע ,קען איך זאגען
אז אלעס איז ברוך השם אין בעסטן ארדענונג ביי מיר .אויפן פארלאנג פון ר' אהרן
פעדער בין איך שוין אפילו געווען באזוכן פרישע דאונערס און זיי מחזק געווען אזוי
ווי אנדערע האבן געטוהן צו מיר.
דער אויבערשטער זאל העלפן אז אלע אידישע קינדער זאלן שוין זיין געזונט
און שטארק ,און די צדיקים וצדקניות פון 'רינועל' זאלן מוזן טרעפן אנדערע אופנים
וויאזוי צו מאכן א קידוש השם.
תם ולא נשלם
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לכתחילה אריבער

טראמפ
מן התורה
מנין?!
אין נ"ך שופטים אנגעפאנגן פון קפיטל ו' און ווייטער,
געפינט מען די מעשה מיט גדעון.
אידן האב זיך נישט אויפגעפירט ווי עס געהערט צו
זיין ,און וויאזוי עס איז אלס געווען ,אז ווען אידן האבן זיך
חלילה נישט געפירט גוט ,איז געקומען עונש ,און די אידן
האבן אנגעהויבן ליידן גרויסע צרות פון מדין.
האבן אידן געטאן וואס זיי טוען אלס ווען עס
טרעפט זיי חלילה א צרה ,זיי האבן מתפלל געווען צום
אויבערשטען ער זאל זיי ראטעווען ,דער אויבערשטער
האט אויסגעהערט זייערע תפילות ,און דער אויבערשטער
האט באשטימט "גדעון" זאל זיי ארויסהעלפן פון זייער
נויט.
גדעון האט טאקע מלחמה געהאלטן מיט מדין ,און זיי
באזיגט.
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די אידן זענען געווען זייער דאנקבאר און אנציקט פון
גדעון ,און האבן אים געוואלט מאכען פאר קעניג .גדעון

האט אפגעזאגט .ער האט געזאגט ,נישט
איך ,נישט מיין זון וועט זיין ענקער קעניג!
נאר דער אויבעשטער וועט זיין ענקער
קעניג!
*
פארציילט אונז די נביא ווייטער.
גדעון האט געהאט  70קינדער .אויך
האט ער געהאט א קינד פון א פילגש אין
שכם .יענע קינד האט געהייסן אבימלך .און
עס איז געווען נאך די טויט פון גדעון און
איד האבן זיך ליידער ווייטער נישט געפירט
ווי מען דארף.
דער אבימלך האט זיך אנגעשמעקט
א מלוכה  .איז ער געגאנגען אנדרייען די איינוואוינער
פון שכם .ער האט זיי געזאגט אז ער איז דאך זייער א
לאנדסמאן ,און א משפחה  -ווייל זיין מאמע די פילגש
פון גדעון  -איז געווען פון שכם ,און זיי זאלן אים העלפן
נעמען די מלוכה .זיי האבן אים טאקע געהאלפן .זיי האבן
אים צוגעשטעלט געלט ,אבימלך האט זיך געדינגען א
גרופע שלעגער ליידיגער .צוזאמען מיט די שלעגער
איז אלימלך געגאנגען און אויסגעהארגעט אלע קינדער
פון זיין טאט'ן 69 ,פון זיי ,נאר אייין קינד "יותם"  -דער
אינגסטער  -איז איבערגעבליבן.
למעשה זענען זיך טאקע צוזאמגעקומען די מענטשן
פון שכם ,און געקרוינט אבימלך פאר קעניג.
*
יותם איז דאס געוואר געווארן ,אז מען גייט מאכען
אבימלך פאר קעניג ,דא איז יותם געקומען און געהאלטן
א פייערדיגע רעדע צו די אנשי שכם!

ער פאנגט אן מיט א משל:
עס זענען געגאנגען די ביימער שטעלן אויף זיך א מלך.
"הלוך הלכו העצים למשח עליהם מלך"!
פארשטענדליך ,אז זיי האבן געזיכט א מלך וואס וועט
זיין דאס בעסטע וואס מעגליך .מיט די מערסטע מעלות
וואס עס קען זיין.
איז זייער ערשטע אויסוואל געווען די "זית" די
איילבירטן בוים" .ויאמרו לזית מלכה עלינו" .זית איז מרמז
אויף חכמה און תורה  -א משל אויף די גרעסטע מעלה .-
איז דאך זית די פאסיגע קעניג וואס וועט זיך און זיי פירן
ווי עס געהער צו זיין.
דער זית האט אפגעזאגט! "ויאמר להם הזית החדלתי
את דשני אשר בי יכבדו אלקים ואנשים והלכתי לנוע על
העצים"? ער נעמט עס נישט אן.
ער זאגט אז ער איז פארנומען מיט זיין חכמה ,ער האט
נישט קיין צייט זיך אפצוגעבן מיט די "מינדערוויכטיגע"
זאכען פון פירן די אנדערע ביימער ,וואס וועט אים
אוועקנעמען פון זיינע אייגענע וויכטיגע צרכים .ער וויל
נישט די מלוכה.
נאא ,אז מען האט נישט קיין מושלם ברוחנית ,זאל
כאטש זיין א מושלם בגשמיות! זאל מען כאטש מאכען
א לעבן ,האקן א טאג! מען וועט נעמען א קעניג וואס מען
וועט קענען אונטער אים לעבן א גוטן טאג!!
איז מען געגאנגען צו די פייגן בוים .די פייגן איז א זיסע
פרי ,וואס ווייזט אויף פארגעניגן.
זיי האבן געבעטן די פייגן בוים צו ווערן די קעניג
איבער זיי די ביימער" .ויאמרו העצים לתאנה לכי את מלכי
עלינו"!
די פייגן בוים האט אויך אפגעזאגט!!
ער טענה'ט איך בין דא פארנומען זיך נאכגעבן מיינע
פארגעניגענס .....איך קען נישט אוועקגעבן פון מיין צייט
ענק צו פירן! עס וועט מיך שטערן פון מיין הלוך ילך
כ'ברויך נישט די פרעשור" ....ותאמר להם התאנה החדלתי
את מתקי ואת תנובתי הטובה והלכתי לנוע על העצים"?
נעע ער האלט נישט דערביי!
האבן די ביימער געזעהן אז זיי האבן נישט קיין ברירה!
זיי וועלן א "מושלם" נישט טרעפן .די משולמים בגשמיות
און ברוחניות ווילן נישט אוועקגעבן פון זיי השלמה צו
ווערן קעניג.
נא ,וועלן זיי זיך מוזן באגיין מיט נישט א גאנצער

מושלם .זיי וועלן נעמען איינעם וואס האט ביידע סיי
רוחניות און סיי גשמיות .ער איז טאקע אין ביידע פון די
צוויי נישט אויסגעצייכענט עד הסוף ,ווייל ער האט דאך
די צווייטע טייל אויך וואס פארנעמט עפעס פון זיין מהות,
אבער נישטא קיין ברירה .וועט מען זיך מוזן באגיין.
מען איז געגאנגען צו די "טרויבן בוים"" .ויאמרו העצים
לגפן לכי את מלוכי עלינו".
די טרויבן בוים איז סיי רוחניות און סיי גשמיות.
עס מאכט פרייליך ווידי פסוק זאגט "אלקים ואנשים".
עס ווערט גענוצט סיי פאר מענטשן צו טרונקען וויין
פאר א פארגעניגן ,און סיי פארן מזבח פאר נסכים ביי די
קרבנות.
אבער ,די טרויבן בוים האט אויך אפגעזאגט! "ותאמר
להם הגפן החדלתי את תירושי המשמח אלקים ואנשים
והלכתי לנוע על העצים"? ער וויל אויך נישט הערן
דערפון.
כאטש ער איז נישט געווען "ראשו ורובו" אין "איין
זאך" אז ער זאל זאגן אז עס גייט אים שטערן פון זיין
עבודה ,ווייל ער האט דאך עוסק געווען אין מער ווי איין
זאך ,קען ער דאך שוין פארנעמען מערערע זאכען ,ער
קען שוין זיין קעניג אויך ...אבער אונטערנעמען פירן די
אנדערע ביימער ,דאס איז צו א גרויסע שטער דאס האט
די גפן שוין נישט געוואלט.
איז געווען א פארלוירענקייט! וואס טוט מען דא??
די ביימער זיכען א קעניג און קענען נישט טרעפן! אלע
ביימער מיט סיי וועלכע מעלה צו נאר גשמיות ,צו נאר
רוחניות ,און אפי' די וואס האט אביסל פון ביידע ...אלע
האבן אפגעזאגט! יעדער מיט די מינדערסטע מעלה זאגט
ניין!
איז מען געגאנגען צו די "אטד"! "ויאמרו כל העצים
אל האטד לך אתה מלך עלינו"! נישטא קיין אנדערע
אויסוועג..
די אטד איז א ליידיגע בוים! פארקויפט נישט
גארנישט ..נישט קיין שום מעלה! אבער אז קיינער וויל
נישט ווערן קעניג ..איז נישטא קיין ברירה .במקום שאין
איש איז העריג אויך פיש!!
דער אטד האט נישט געקענט גלייבן זיינע אויערן!!
"מיר ווילטס עטס פאר קעניג"?
"ויאמר האטד אל העצים ,אם באמת אתם משחים אתי
למלך עליכם ,באו חסו בצלי! ואם אין ,תצא אש מן האטד
ותאכל את ארזי הלבנון"!
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איז אזוי  -זאגט דער אטד  -אויב מיינטס עטס עס
ערענסט ,עטס ווילט מיר ...נאא! אדרבה! איך וועל זיין
ענקער קעניג! איך וועל ענק צושטעלן אלעס מכל טוב
וטוב! עטס קענטס קומען אין מיין שאטן! איך וועל ענק
באשיצן פון די זון!
אבער עטס זאלטס וויסן אז מיר נעמען מיינט עס
"מיטן גאנצן פעקל"! איך האב דערנער וואס קענען גוט
ברענען! אויב עטס מיינטס עס נישט אינגאנצן ערענסט...
וועל איך ענק פארברענן מיט מיינע דערנער ...און עס
וועט גיין אין פייער נישט נאר איך! נאר עטס אלע! ביז
ענקער חשובס'טע ....ביזן ארזי הלבנון!!
*
דא האט יותם אויסגעפירט די נמשל!
עטס ווילט נעמען אבימלך פאר קעניג ....נא
געזונטערהייט .איי ער איז די שוואכסטע ,ער האט
נישט קיין מעלה ...אבער דאס ווילטס עס אויסוועלן ,איז
פארפאלן!
אבער זאלטס עטס וויסן זאגט יותם!! אז פונקט
ווי ער קען זיין מלך .....האט ער נאך א גאנצע רייע מיט
שרעקליכע פראבלעמען ...ער האט דערנער ....און ווען\
אויב ער וועט ברענען ...וועט עטס אלע ברענען מיט אים!!
איך האב אייך געווארענט!!
למעשה האבן די מענשטן נישט געפאלגט יותם ...און
די ענדע איז געווען טאקע אזוי .די אנשי שכם און אלימלך
האבן זיך אויסגעהארגעט איינע דעם אנדערן ,ווי מען
טרעפט אין די ווייטערדיגע פסוקים.
*
די מפרשים לייגן צו עטליכע זאכען וואס איז כדאי
אויסצושמועסן בעסער צו פארשטיין די משל ונמשל פון
יותם ,און ווי עס איז די נמשל ממש געגאסן אויף היינט.

שפעטער ווען די אלע קאנדידאטן מיט די מעלות
האבן זיך נישט אויסגעארבייט ...דעמאלס שטייט אין
פסוק "ויאמרו כל העצים אל האטד" דא האבן שוין
אריינגערעדט "אלע" ביימער ...אויך די "פשוטי עם" ...און
איינמאל עס איז געווען די "גרעס רוטס"  ...אהההה ....די
האבן שוין גענומען דעם אטד! די ליידיגע בוים אן קיין
שום מעלה!!
אבער קען מען טענה'ן ...עס איז דאך נישט אינגאנצן
אזוי ....דער אטד זאגט דאך "קומטס אין מיין שאטן" ...דאס
הייסט עפעס א מעלה האט ער יא ..ער האט א שאטן ...ער
וועט צושטעלן "שיץ"! סעקיורעטי...
זאגן די מפרשים" ...אבערוואס"!!
דער אטד האט קיין שאטן אויך נישט!! ער איז א ליידיגע
אויסגעקלאפטע בוים!! ער האט נאר אזוי געזאגט!!! און
די מאסן האבן עס געקויפט! זיך צוגעכאפט צו די "גוטע
הבטחה" ...דער אטד גייט מאכן א "גוטע שאטן" מען וועט
זיין באשיצט אונטער זיין קעניגרייך.
(נאך א אינטערעסאנטע מצודות!
ער זאגט אז די משל ונמשל וואס יותם האט גענוצט
איז נישט ממש אינגאנצן דומה איינע צום אנדערן .אבער -
און דאס איז א יסוד פאר אלעמאל  -א משל ונמשל דארפן
נישט זיין אינגאנצן דומה ,ווייל דער וואס גיבט די משל
וועט צולייגן אביסעלע "זאלץ און פעפער" עס צו מאכען
געשמאק ...אלזא עס מוז נישט שטומען  100פראצענט)...
עכ"פ די נקודה איז...

די ערשטע זאך זאגט די מלבי"ם ,אז ווען מען איז
געגאנגען צו די ערשטע דריי אפציעס  -די זית ,די תאנה
און גפן  -זענען נישט געגאנגען "אלע ביימער" נאר די
"חשובע" .די "עליטע" ..די עסטעבלישמענט!!

למעשה איז מען געבליבן מיטן אטד! דער ליידיגער
בוים ..דער בוים וואס זאגט צו גדולות ונצורות אן קיין
דעקונג! ער זאגט ער וועט מאכען א שאטן ...ווען ער האט
בכלל נישט די מעגליכקייט פאר דעם ...אבער די אנדערע
קאנדידאטן איז נישטא! איז מען "סטאק" און מען האט
ערוועלט דעם אטד.

דער מלבים זאגט אז עס פאסט אזוי אז ווען מען
דארף שטעלן א מלך ,קענען נישט די פשוטע נישט-
פארשטאנדיגע מענטשן אריינרעדן ....זיי פארשטייען
נישט וואס מיינט זיין א קעניג ,און קענען נאך "אריינוועלן"
איינער וואס טויג באמת נישט .נאר די קלוגע עלטערע

אבער  -זאגט אונז יותם  -פארגעסט נישט ...איך
האב ענק געווארענט ...אויב ארבייט זיך עס נישט אויס...
דער קעניג וועט נישט ארבייטן ...און ער וועט ברענען...
אהההה ....דערנער האט ער גענוג!! און מיט אים צוזאמען
וועט עטס אלע ברענען!!

און ווי די לשון הפסוק איז "הלוך הלכו העצים למשח
עליהם מלך" און עס שטייט נישט "כל העצים".
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באזעסענע ,די וואס פארשטייען וואס מיינט זיין א מלך,
די קענען אויסוועלן א ריכטיגע קאנדידאט! (פארקערט
ווי דעמאקראטיע ...אבער אכמ"ל).

א גראם מיט טעם

ס'איז א קילע פארנאכטס אין מחנה
הרים וגבעות יונגל קעמפ ,די לופט איז
קלאר און פריש ,און נארמאל וואלט
געווען א געשמאקע נייט אקטיוועטי
פאר די קינדער ,זיי זאלען זיך אביסל
אויסלופטערן נאך א הייסע זוממערדיגע
טאג ,אבער ווי איז יעדער? ס'דערזעהט
זיך נישט קיין נפש חי' אויפען האריזאנט,
אה עטס ווייסט נישט? היינט נאכט
קומט דאך פאהר די ''מעידזשער פלעי''
וואס אלע קוקען ארויס דעראויף
אגאנצען זוממער ,לאמיר זיך טאקע
שטילערהייט אריין גליטשען אינעם
גרויסען לאנטשרום וואס איז אצינד
אויסשטאפירט מיט קארלירטע לייטס
און מיטהאלטען פון דער נאנט דעם
אטעם פארכאפנדע שפיל.
שוין עטליכע וואכען וואס די
געלונגענע מדריכים און סטעף לייגען
אריין קאפ און צייט אהער צושטעלען
דעם מייסטערהאפטיגען פארשטעלונג,
לאנגע שעות איז מען געזעסן אויפען
סקריפט עס צו פארבעסערען מיט
דראמא ,הומאר ,און געשמאקע ניגונים,
די עטליכע ילדי הפלא מיט וואס די קעמפ
איז ב''ה געבענטשט געווארען האבען אויך
באקומען א טייל ,און עס דערקענט זיך
טאקע די עבודה רבה וואס איז אריין אין
די מעשה ,פראפס ,און קאסטיומס ,יעדער
זיצט מיט אן איינגעהאלטענעם אטעם
אויפען שפיץ באנק נישט וועלענדיג
פארפאסען אפי' איין רגע ,אוי האט מען
זיך געהאלטען ביי די זייטען ווען כרעמזל
האט נאכגעמאכט די נאכט לייגער אין
קעמפ ,און אוי האבען מיר געציטערט
ווען דער דער שלעכטע גלח איסלאמי
האט געכאפט ר' מענדל דער ראש הקהל
פראבירדיג זיך ארויסשווערצען פון

תפיסה ,און ווען דער זיסע שימעלע האט
געזונגען רבון העולמים ידעתי נאכען
געוואר ווערען אז ער איז פארבליבען
עלענד אליין אויפען וועלט ,איי וויפעל
הערצער זענען בארירט געווערען אזש
ביז טרערן ,און אזוי שפינט זיך די מעשה
ווייטער פארשטעלענדיג קאפיטלעך
היסטאריע פאר אלע צוקוקער.
אט האלט מען שוין ביים לעצטען
סצענע ,און יעדער מיינט אז ער כאפט
שוין די ענדע ,אז ר' משולם איז למעשה
יא געראטעוועט געווארען פון די בייזע
רוסישע נעגל ,און אז זיין פארלוינע
פלומעניק שימעלע איז נישט קיין
אנדערע ווי --------
ווען פלוצלונג טראךךך ,דער בוים
וואס איז געשטאנען אזוי שטאלץ
דורכאויס די גאנצע סצענע טראסקעט
אראפ און פארשטעלט דער גאנצע
סטעידזש ,יוש אזא מיאוס'ע פלאפ און
פונקט יעצט ממש ביים סוף פונעם
שפיל? אבער ניין ווערן מיר באלד געוואר,
דאס איז גארנישט קיין פלאפ ,נאר א חלק
פונעם פלאן ,און מיר זעהן טאקע ווי אלע
עקטערס קריכען ארויף אויפען בוים
און נעמען זיך טאנצען און בוקען צום
אודיענס איידער די פורהאנג פארמאכט
זיך צום לעצטען מאל.
הייסט עס אז למעשה איז עס פיין
געלונגען ,יא ,און נישט נאר האבען אלע
קינדער און ערוואקסענע הנאה געהאט,
נאר אויך אין אלע אנדערע קעמפס רעדט
מען שוין פון די מעכטיגע פלעי וואס
קעמפ הרים וגבעות האט פארגעשטעלט,
און דער איידיע פון די אראפגעפאלענע
בוים ביים ענד ווערט ברייט דורכגעטוהן
ביי מדריכים און קינדער איבעראל,

ס'וועט שוין זיכער זיין ביים נעקסטען
''אונטערן'' פלעי הערט זיך פון געציילטע
מבינים ,אזא פלעי וועט אריין גיין אין
היסטאריע אלס א קנאקעדיגע פלעי
אויפען זעלבען שטאפל ווי ''א סליחות
נאכט אין קיעוו'' און ''די לעצטע געדאנק''
בשעתם....
רבותי לאמיר נעמען דעם שפיל
פאר א מוסר השכל אויף אונזער טאג
טעגליכען לעבען וואס איז איינוועגס
אויך א שפיל ,יא ,אונזער גאנצע הלוך ילך
וואס שפיהלט זיך אפ ,אלעס איז נאך א
סצענע וואס דער גרויסער דירעקטער
און מייסטער פראדוסער  -דער רבוש''ע
האט שוין פלאנירט מאז ומקדם ,ער
שרייבט די סקריפט ,גרייט אן די עקטארס
און סינעריעס ,און מאכט זיכער אז אלעס
זאל קלאפען 100%
אבער מיר מענטשעלעך מיט
אונזערע קינדערישע אויגען קענען
אמאל צוקוקען א סצענע און זאגען,
וואט עי פלאפ!! דא האט זיך מיין קאווע
אויסגעגאסען אויפען העמד פונקט
אפאר מינוט פאר א וויכטיגע מיטינג ,צו
ווען מ'דארף זיין חלילה מיט א קינד אין
שפיטאל נישט מער געדאכט ,און מיר
מיינען אז דער גאנצע שפיהל אז נישט
געלונגען ,דארפען מיר אבער האלטען
קאפ און געדענקען אז אלעס אלעס איז
א חלק פונעם סקריפט ,און אנשטאט
האבען תרעומות לאמיר אויסניצען
איבערצוקומען
געלעגענהייט
די
דעם שטרויכלונג ,און נאך מער ,זיך
אויפשטעלען טאנצען דעראויף בקידה
והשתחוי' און זינגען מודים אנחנו לך,
שאתה הוא ה' אלוקינו ...צורנו צור חיינו
ומגן ישענו אתה הוא לדור ודור.
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חביבי

שונא את הודאי ואוהב את ה׳מה בכך'...
אמממ ...ס׳קען זיין ,איך בין נישט זיכער ,ווייסטו וואס לכאורה
יא ,ס׳קען אבער זיין אז נישט ,אויב איך קאל דיך נישט מיינט עס
אז ...אמממ ...יא ...ניין ...אז נישט ...אממממ ....ווייסטו וואס כ׳רוף
דיך צוריק אין אפאר מינוט...
ביסטו באקאנט מיט אזא מין מענטש? אדער אפשר (נאר
אפשר) ביסטו אליינס גאר אזא מענטש (אוטש ,)..וואס קען זיך
נישט זעהן זיין זיכער אין עניטינג ...זיי זענען מן הסתם געבוירן
געווארן ,מן הסתם לעבן זיי ,איך גיי מיך מן הסתם זיך פארבעסערן
איין טאג ,איך ווייס נאר נישט ווען ,איך ווייס נישט אויב דעיס איז
א פראבלעם ,איך ווייס נישט פונקטלעך אויב דאס איז וואס איך
דארף טון ,וכו׳ וכו׳ ,די ווארט זיכער און די ווארט יעצט עקזיסטירט
נישט אין זייער וואקעביולערי.
איך רעד נישט פון מענטשן וואס לעבן מיט ספיקות און
זיי טראכטן א גאנצן טאג פון זייערע ספיקות ביז זיי האלטן עס
מער נישט אויס ,איך רעד פון מענטשן וואס ספיקות איז ביי זיי א
לכתחילה שבלכתחילה ,זיי ווילן בשום אופן נישט זיין זיכער.
נאכדעם זענען דא די אנדערע מענטשן וואס זענען זיכער,
אויב וועסטו אים פרעגן סיי וועלכע פראגע וועט ער דיר ענטפערן
אדער יא אדער ניין ,אדער וועט ער דיר ענטפערן איך ווייס נישט,
ווען ער איז זיכער אז ער ווייסט נישט.
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היינטיגע צייטן ווייסט מען אז יעדע נפשיות׳דיגע בלאקעדזש
וואס א מענטש האט דארף האבן א נאמען ...איך האב מיך נישט
גע׳פוילט און איך האב געמאכט א נאמען איך רוף עס די מענטשן

זענען ״על הדרך״ אויפן ווע״ג בלע״ז ( )vagueוועגישע מענטשן,
אלעס נעמען זיי .vague
די מענטשן פארענטפערן זיך אז גארנישט איז נישט זיכער,
זיכער איז די ....וכדו׳ און זיי זאגן אז עס איז צופיל סטרעס צו זיין
זיכער מיט די זאכן וואס זענען זיכער ,אדער אז זיי האבן נישט קיין
צייט דורכצוטראכטן זאכן צו ווערן זיכער ,די אמת איז אבער אז
עס קומט פון פשוטע פחדנות מען האט מורא צו זיין קלאר און
מאכן אפיציעל דעסישנס ,און נעמען רעספאנסיביליטי דערויף אז
אויב עס וועט זיך ארויס שטעלן אז עס איז געווען א טעות גיי איך
האבן געמאכט א טעות ,און אויב מ׳וועט אים פארהאלטן וועט ער
דארפן זאגן טעיתי ...איך האב מיר טועה געווען דעריבער דיסיידט
מען אז מען גייט נישט מאכן א דעסישן ,און דאס איז א דעסישן!
אבער נאך ווי א דעסישן ,ער דיסיידט אז ער גייט נישט דיסיידן...
מען קען פארשטיין די פחד פון די מענטשן ,זיי האבן מורא אז
זיי וועלן מאכן א טעות ,אבער ווען מען טראכט אריין ווי שטארק
מען דארף מורא האבן פון נישט מאכן א דיסישן ,און לעבן אן
נעמען אחריות ,וועט מען זעהן אז די פחד פון מאכן דיסישנס איז
אינו דומה כלל צו די גרויסע פחד פון נישט מאכן,
פון די זאכן דארף מען זיכער מורא האבן אויב מען מען מאכט
נישט קיין דיסישנס:
1 .1מענטשן טראסטן דיך נישט.
2 .2די ווייסט אליינס נישט וואס די ווילסט פון דיין לעבן.

3 .3די פחד פון מאכן א דיסישן אדער מאכן א טעות וועט
וואקסן.
4 .4די וועסט נישט גארנישט קענען פארלאנגען ווען די ביסט
מחנך דיינע קינדער.
5 .5דיין ווייב פילט אומזיכער און אומצופרידן ווייל זי האט זיך
נישט אויף וועם אנצולאנען.
6 .6די רעדסט דיך איין און די הייבסט אליינס אן צו גלייבן אז
די קענסט נישט דיסיידן ,און די פילסט אומבאהאלפן ווי א פרוי...
7 .7דיינע קינדער קענען אויסוואקסן אומזיכערע מענטשן.
8 .8ועל כולם די מענטש פארלירט די גאנצע בעלות אויף זיך,
ער איז אלעמאל צומישט ,און ער פילט קיינמאל נישט אז איך בין
דא די נושא בעול ,איך בין די טאטע פון מיין שטוב ,ער פילט ווי א
יונגעלע זיין גאנץ לעבן...
ע"כ פארוואס עפעס ליידן אזוי פיל? לאמיר נעמען די וועג
וואס האט ווייניגער ווייטאג אז נישט וועלן מיר האבן אסאך מער
ווייטאג...
אויב אזוי געגאנגען :לאמיר קלאר מאכן וואס ווייס איך אויף
זיכער אז יא ,און וואס ווייס איך זיכער אז נישט ,און וואס ווייס איך
זיכער אז איך ווייס נישט ,און מאכן דיסישנס און נעמען אחריות
דערויף.
און לאמיר שוין נעמען די ערשטע סטעפ.
לאמיר אנהייבן .זאג צוזאמען מיט מיר בקול רם:
עס איז זיכער אז איך האב שוין געמאכט טעותים ,עס איז
זיכער אז איך גיי נאך מאכן אסאך טעותים ,און עס איז זיכער אז
עס איז ערגער נישט צו מאכן קיין דעסישן ווי מאכן א טעות.
בלחש :העי ....אפשר מאכסטו א טעות....
יעצט אויב די ווילסט גיין נאך טיפער לאמיר פארשטיין א
נקודה.
גייט זיך א יוגערמאן אויפן גאס און ער שטופט א גרויסן
באגעבא קערידזש ,און די קערידזש זיצט זיין  18חדשים׳דיגע
יונגעלע ,זיין יונגעלע זינגט אזוי הויעך אויאויאוי שבת און אלע
דורכגייער גיבן זיך אזא שמייכל זיי ווערן אזוי מיטגעכאפט מיט די
דאגה פרייע לעבעדיקייט פון די קינד ,די קינד האט נישט קיין שום
דאגות ער איז פריילעך אז זיין טאטי נעמט אים בייביי.
פון די אנדערע זייט די יונגערמאן וואס טראגט זיין קינד האט
הנאה פון זיין א טאטע פאר זיין קינד ,און ער וועט טון אלעס פאר
זיין קינד ,אים פראטעקטן ,קעיר נעמען פון אים און צושטעלן אלע
זיינע הצטרכות׳ן:
1 .1עס זענען דא צוויי הנאות ביי א מענטש ,צו פירן זיין לעבן,
און צוצושטעלן פאר די וואס זענען דעפענדענט אויף אים
 2 .2צו זיין אויפגעגעבן און זיך פארזיכערן אין א העכערע כח.
צו זיין רואיג ווי א קינד אויפן טאטן'ס שויס.
הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים ,א מענטש דארף האבן פולע
נ.ב .די אויסדריק שונא את הודאי ואוהב את המה בכך איז גענומען פון הרב מרדכי יואל פרידמאן ,מומחה בתורת הנפש

אחריות אויף זיינע חיובים און צו זיין א בוחר בטוב ,און צו טון וואס
ער דארף יעצט ,אלעס חוץ דעם איז ער נישט אחראי און ער דארף
זיך אנליינען מיט בטחון אינעם אויבערשטן כגמול עלי אמו.
זיך דאגה׳נען אויף זאכן וואס זענען נישט אונטער זיין
קאנטראל ,אדער אויף זיינע חיובים פון מארגן וואס ער קען נישט
היינט פארזיכערן ,אויף דעם דארף ער זיין אויפגעגעבן.,
אונזער אוהב את ה׳מה בכך׳ פארדרייעט די יוצרות אויף זיינע
חיובים זאגט ער מאבעקאך און ווייטער נישט צו מאכן קיינמאל
קיין טעותים דאס איז יא זיין דאגה...
איז למעשה וויאזוי קריכט מען ארויס דערפון לאמיר מאכן א
קלארע מהלך אין אפאר סטעפס און בעז״ה וועסטו מצליח זיין:
1 .1קודם מאך קלאר וואס די ווילסט אין דיין לעבן וועלכע
זאכן זענען וויכטיג ביי דיר ,וועלכע זאכן ווילסטו עקאמפלישן.
אויב טראכסטו אז גארנישט ,און די ווילסט בעיקר נאר זיין רואיג
און די מענטשהייט זאל דיך אפלאזן און די זאלסט אפלאזן די
מענטשהייט ,דאס איז א שקר ,יעדע מאל א מענטש פילט צוקלאפט,
אויפגערעגט אינעווייניג ,אומצופרידן ,מיינט עס אז עפעס וואס ער
וואלט געוואלט ס׳זאל זיין איז נישט געשען ,נו אויב אזוי פארוואס
זיך עסן אין זיך? לאמיר קלאר זעהן די מציאות אז יא ,איך וויל און
קלאר מאכן וואס איך וויל ,יעדע מענטש האט זאכן וואס ער וויל,
טראכט אריין אז דיין לעבן איז ווערד ,און פארוואס ס׳איז ווערד,
וועלכע זאך ווילסטו דעליווערן אין דיין לעבן.
2 .2אז די ווייסט וואס די ווילסט זעה וואס זענען די זאכן וואס
שטייען אין וועג וואס מען דארף באזייטיגן ,און וואס דארף געשען
נייע זאכן אז די זאלסט אנקומען צו דיין לעבן.
3 .3מאך קלאר וואס זענען די זאכן פון וואס די האסט מורא וואס
דאס מאכט דיר נישט טון די זאכן וואס די ווילסט ,און זעה אויב
עס לוינט זיך אונטערצוגעבן פארן פחד און ליידן די גרויסע יסורים
וואס די נישט לעבן ברענגט און וועט ברענגען אין די פיוטשער.
4 .4מאך א סטראטעגיע און הייב אן טון למעשה ,אויב דארפסטו
האבן הילף פון אנדערע מענטשן אנצוקומען צו דיין ציהל איז די
מהלך אזוי :טו זיי טובות סיי געבעטענע און סיי אומגעבעטענע ,ביז
די זעהסט אז זיי פילן זיך שילדיג פאר דיר ,און דערנאך זאלסטו נאר
מרמז זיין וואס די ווילסט און אויב זיי כאפן נישט די רמז זאלסטו
זיך עסן די געזונט ....עהההה דאס האסטו געטון ביז היינט ,דאס איז
די באקוועמע וועג וואס פירט אין באד אריין ,פון היינט און ווייטער
וועסטו טון אנדערש ,די אלטע וועג טוסטו שוין פון די דריי יאר...
נו ...עס איז שוין צייט אונטער צו וואקסן און בודק זיין וואס ארבייט
יא און וואס נישט און זיין מער ערוואקסן און רעאליסטיש ,איז
טוה אזוי :אויב דארפסטו א טובה בעט עס פון דיין חבר קלאר און
דירעקט אן אים מאכן פילן שילדיג ,אויב העלפט ער` דיר זיי אים
באמת מכיר טובה ביי דיר אין הארץ ,און באדאנק דיך פאר אים ,און
אויב נישט מיינט נישט אז יענער האט דיך פיינט ,הגם ס'איז נישט
אויסגעשלאסן אזא מעגלעכקייט ,און געב נישט אויף און טראכט
אנדערע עצה ,טריי עפעס אנדערש.
הצלחה רבה מיט א זיכערקייט

!
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צווישן דעם צווייטען און דריטן שלאף האב איך געהאט דעם
פאלגענדען חלום.
כ'האב זיך דערזעהן אינמיטן מארק ,קולות פון אלע זייטן:
רויטע ,געלע ,גרינע! מיר האבן די שענסטע קאלירן! קליינע ,גרויסע,
מיטלגארטיגע! ביי אונז באקומט איר אלעס אויף איין פלאץ.
וואס איז דאס? וואס פארקויפט מען דא אזוי האסטיג? איך
גיב א בליק ,און ס'ווערט מיר ''קאלירפול'' פאר די אויגן ,א גאנצער
אויסשטעל פון ''תפילין זעקל – פושקעס''...
"דער לעצטער רויטער בייטל!'' שרייט מען פון איין טישל,
''קויפט א בייטל און באקומט א מוסד נאמען אומזיסט!'' שרייט אים
חאצקל איבער ,תנחום בלייבט נישט הינטערשטעליג" ,דער בייטל
מיט א ווידער קול ,קיינער וועט עס נישט פארפאסן!'' בייטלעך מיט
א ''מאני בעק'' גאראנטיע...
אין די זייט האב איך געזעהן טישלעך מיט נייע אויפטרעפן,
בייטלעך וואס גיבן א ציפ ווען איינער גיבט נישט ,א נייער בייטל
וואס גיבט א שפריץ וואסער אויב איינער מאכט זיך נישט
וואוסענדיג ,און דער פאפולערסטער נייע געדאנק ,א בייטל וואס
מ'קען טוישן דעם מוסד נאמען דערויף  3מאל ביים זעלבן מנין!...
מיין זייגער האט זיך צוקלינגען ,און איך האב זיך געפרייעט
ארויסצוזעהן פון מארק ...כ'האב ארויפגעצויגן מיינע בגדים ,ורגלי
מוליכות אותי לבית המדרש...
כ'דריי ארויף טלית ותפילין ,און איך ליידיג אויס מיין וועסטל
טאש אונטערן טלית בייטל ,אפאר קוואדער'ס ניקל'ס און דיימס,
זאל זיין פאר די צדקה גייער'ס.
פונקט נאך די ברכות ,ביי די ווערטער ותצילינו מפגע רע ,הער
איך אזא סארט קלינג אין די אויערן ,איך חלום צו איך בין וואך? האב
איך נישט געהערט פריער דעם קול אונטער די דאכענע? הייב איך
מיר אויף די אויגן ,והנה ,יא ,דער חלום איז גאר א ווירקליכקייט!
שטייט פלוני אלמוני מיט א רויטן בייטל ,מיט שיינע גאלדענע
אותיות "מוסד צדקת צדקה"...
איך האב זיך פארטראכט פאר א סעקונדע ,ווען איך האב
זיך אויפגעכאפט האב איך זיך איבערצייגט אז איך האלט אויף
דעם גאנצן טרעפיק ,אונטער דעם בייטל גייער האט זיך שוין
געשלענגלט א לאנגע רייע בייטלעך ,ממש וואו אין מארק ,אלע

קאלירן ...אלע סייזעס ...אלע סארט מאדנע אויפשריפטן וואס איך
וואלט זיך געשוואוירן אז דער וואס איז אוחז ביד דעם בייטל קען
עס ניטאמאל אויסליינען...
ס'האט מיר ארויפגעברענגט אין געדאנק נאסטאלגישע
זכרונות ,ווען מ'פלעגט ארומגיין נאך געלט מיט נטילת ידים
טעפלעך ...נע ,נישט סתם טעפלעך ,מיט א דעקל ,דער דעקל האט
פארמאגט אזא סארט קוימען ...שמאל אין הויעך ,א ניקל האט
אריינגעפיט בהרחבה ...און דערויף איז געווען ארויפגעקלעפט מיט
א גאנצע ראול טעיפ א צעטל כתב יד פונעם סבא קדישא ''חברה
קנין ספרים''( ...פארשטייט זיך אז יעדער אות איז געווען פון אן
אנדערער פאנט און אן באזונדערע סייז וכו')...
און דער זיידע זכרונו לברכה ווען ער האט געזעהן ווי דער טעפל
דערנענטערט זיך צו זיין מקום קבוע ,האט ער גלייך ארויסגענומען
דעם ענוועלאופ המכונה ''בערזל'' ,ס'געווען א זכר פון א ענוועלאפ
ארומגענומען מיט ליכטיג ברוינע פעיפער טעיפ ,און די טעלעפאן
נומערן פון האלב אנשי שלומינו האבן עס באצירט מימין ומשמאל...
ער האט ארויסגענומען א פינעפער פיי סאמעך ...און באקומען
טשעינדש (גרינע! אוי האט מען גע'כשר'ט געלט דעמאלס4 )...
דאלער און  95צענט...
נו ,וואס קען מען טון ,אכשר דרא ,היינט גייט מען נאך געלט
מיט תפילין זעקלעך ,העמיר נישט וויינען אויף אויסגעגאסענע
פעדימער ,אז אידן שפירן פאר וויכטיג אנשטאט זאגן אשרי ובא
לציון מזכה זיין אנדערע מיט א מצוה ,אשרי חלקם.
נאר וואס יא ,הערט זיך איין ,נעכטן זעה איך א בחור'ל ארומגיין
נאך געלט ,ער האלט די האנט איינגעבויגן אווי ביי קידוש ,און
ער שאקלט עס ביי יעדן מתפלל עקסטער ,כנהוג האב איך
אריינגעווארפן א ניקל( ,יא ,די יו עס מינט פאברעצירט נאך ניקל'ס)...
גייט נישט דורך קיין צוויי קאפיטלעך און דער בחור דנן איז ווידער
דא ,דאס מאל מיט א זעקל פון ''באר צדקה'' ,מיין שכן גיבט אים
אזא ווינק ,אזא דריי מיט די הענט וואס דארף צו מיינען 'כאדיר
שוין געגעבן' ,דער בחור ווערט נישט פארלוירן ,ער ווינקט צוריק
(פארגעסט נישט ,ער רעדט נישט מיט די תפילין )...הא לן והא להו,
כ'מיין פריער האסטו מיר געגעבן ,יעצט גיי איך מיטן בייטל...
און דאס ערגסטע האב איך אייך נאכנישט דערציילט ,לעצטנס
איז אויפגעקומען א נייע פירצה ,די מוסדות קענען זיך נישט
ערלויבן צו באצאלן פארן שטיקל סחורה פונעם בייטל ,האט מען
געשניטן דעם בודשעט ,אנשטאט ווי ביז היינט א בייטל פון  10ביי
 10אינטשעס ,איז עס געווארן א ד' על ד' אינטשעס ,און מ'דארף
ממש זיין א וועלטס מומחה צו טרעפן דעם לאך ...מ'דארף ממש
קענען צילן ווי א וועלטס טשעמפיאן ...און אויב דער דיים פאלט
אראפ וועט נישט בייפאלן פארן בייטל טרעגער עס מעלה צו זיין,
ער וועט אדער ווארטן אויף א פרישן דיים ,אדער וועט ער ממשיך
זיין מיט די עבודת הקודש...
און מאנכע הייבן שוין אן צו גיין מיט טלית בייטלעך ,פשוט
ס'זאל זיין פלאץ פאר די געלט ,און דער יעניגער גייט גאר מיט א
האריגן טלית בייטל ...שוין ,האב איך זיך שוין גענוג געגעסן ,זייטס
מיר געזונט...

יואב בן צרויה
עס איז ראש חודש אייר ,תשס״ד .די ארימע איינוואוינער
פונעם מערב צפון קארעא שטעטל רינגעטשאן זענען פארזינקען
אין א טיפן רואיגן שלאף .די שטעטל געפונט זיך א קארגע  10מייל
פון די כינעזע גרעניץ מיט צפון קארעא און די איינוואוינער געניסן
נישט פון עפעס ספעציעלע העכערע גענאסיע פון די אנדערע
באקריוודעטע צפון קארעא איינוואוינער און זיי כאפן אריין
דאס ביסעלע ריה וואס זיי באקומען מיט אפעטיט .קיינער פון זיי
הערט נישט די קאטאסטראפישע געפאר וואס דערנענטערט זיך
געמיטלעך צום שטעטל.
ארום פיר אזייגער פארטאגס שלענגלט זיך אריין א שווארצע
קארגאו באן צום ארטיגע באן סטאנציע .די באן סטאנציע איז אן
אלטער סטאנציע ,געעפענט אין די אנהייב ניינציגער יארן און
איז אינעם בעסטן צושטאנד ווי א באן סטאנציע קען זיין אין א
קאמיניסטישע לאנד ווי צפון קארעא .די באן פארשטייטערט
איר גאלאפ גרייטענדיג זיך אפצושטעלן און לאזן די מאנשאפט
אפלאדענען די סחורה פון איר . . .ווען דאן האט עס פאסירט .א
מאכטפולן ,דינערדיגע אויפרייס האט אויפגעטרייסעלט דעם
גאנצן ארום! אונטער עטליכע סעקונדען איז די גאנצע שטעטל
געלעגען אונטער חרבנות פון צוזאמגעפאלענע הייזער און
סטרוקטורן ווען ביים באן סטאנציע זעהט זיך אן די בלויזע פרעים
פון וואס איז אמאל געווען א באן פלאקערענדיג אין א העלישן
פייער .אזוי מאכטפול איז געווען די אויפרייס אז וואך צענטערן
איבער די וועלט האבן אויפגעכאפט אן ערדציטערניש געמאסטן
 3.9אויף די ריכטער וואג ווען עס האט פאסירט .נאנט צו א
טויזנט זענען באריכטעט געווארן טויט און איבער דריי טויזענט
פארוואונדערט ,אסאך גאר קריטיש .נאך א ארבעט פון א קורצע

אפאראציע
גארטן; מדנ״י
אקציע קעגן
סיריע׳ס
נוקלעארע
פראגראם
וויילע דורך די לאקאלע רעטונגס באאמטע איז די מיליטער
אנגעקומען ,איבערגענומען די ארבעט און פארשלאסן די גאנצע
געגענט.
דרום קארעא נייעס סטאנציעס האבן איבער די קומענדע טעג
באריכטעט איבער די געשעהניש אבער עס האט נישט געצויגן
צופיל אלטוועלטליכע אויפמערקזאמקייט ,א קאנסעקווענץ
פון די מינימאלע אינפארמאציע וואס קומט ארויס פון די לאנד
אין אלגעמיין און ספעציעל אין דעם פאל ווען די רעגירונג האט
ארויפגעלייגט אן אייזערנעם דעקל אויפן פאסירונג .אבער פון
אונטער די קוליסן זענען זאכן געווען ווייט פון שטיל .די אויערן
פון שפיאנזש אגענטורן איבער די וועלט זענען אלע געווארן
אנגעשפיצט און גרויסע כוחות האבן אנגעהויבן אריינגעלייגט צו
ווערן אין דערגיין וואס דארט האט פאסירט.
עטליכע טאג דערויף האבן אגענטן פאר די איזראעלישע
אינטעלעדזשענס אויפגעכאפט א סירישע פליגער לאנדן אין צפון
קארעא .די פליגער איז אפיציעל געקומען ליפערן הילפס פעקלעך,
אבער די מוסד אגענטן האבן באוויזן צו לייגן אויף קעמערע ווי
מענער געקליידעט מיט שוץ ליילעכער און גאז מאסקעס וועלכע
ווערן גענוצט אין נוקלעארע פלענטס פירן ארויף אויפן פליגער
קאסטענעס אין וועלכע מען פירט געווענליך טויטע מענטשן.
דאס האט שטארק באומרואיגט מאיר דגן ,דער דעמאלטס׳דיגער
מוסד הויפט ,און ער האט באויפטראגט זיינע מענטשן צו דערגיין
וואס סיריע׳ס אקטיוויטעטן זענען אין באצוג צו נוקלעארע
באוואפענונג .עס איז נישט געקומען אין באטראכט צו לאזן סיריע
האבן אטאמישע וואפן און ער איז נישט געווען גרייט צו ווארטן
ביז עס איז צו שפעט צו קענען עפעס טאן דערוועגן.
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אבער טראץ וואס די אגענטור האט געהאט די אנדייטונג
פונעם באן אויפרייס אז סיריע פראבירט צו שאפן נוקלעארע וואפן
מיט די הילף פון צפון קארעא האט זי אבער נישט געקענט לייגן א
האנט אויף זאכליכע אינפארמאציע וואס זאל פירן צו א דורכברוך
און אנצייגן ווי סיריע האלט מיט זייערע שריט ,אויב בכלל ,און ווי
אין סיריע אירע רעאקטארן געפונען זיך .פאר צוויי יאר האט די
מוסד געטאפט א וואנט ווען די ערד ברענט זיי אונטער פיס.

כסלו ,תשס״ז למספרם דעצעמבער,
 ,2006לאנדאן ,ענגלאנד.
א סירישע דיפלאמאט לאנדעט אין היטראו לופטפעלד און
ווענד זיינע טריט צו איינע פון די רייכע האטעלן אין שטאט .ער
האט עטליכע וויכטיגע מיטונגען זיך צו באטייליגן דעם קומענדע
טאג ,אבער דאס וועט אים נישט אפהאלטן פון פארגיין אויף א
נאכט פון שוואוילטאג אויפן חשבון פון די אפיציעלע רעגירונגס
קאסע .ער לייג אראפ זיינע געפעק אינעם צימער און שפאנט
מעשה עושר צום האטעל באר .ער לאזט זיך אנגיסן א גלעזל
קאלטע ביר און הייבט אויף דעם גלעזל זיכנדיג מיט וועם צו
׳טאוסטן׳ ווען פון די אנדערע זייט זאל ווינקט אים א שיינע ,גוט
געקליידעטע ענגלישע פרוי מיט איר גלעזל .דער שפאנט גלייך
אין איר ריכטונג ,כ׳מיין ...עס מאכצעכדעך נישט אזוי יעדן טאג
אין סיריע ער זאל קענען אזוי פארברענגען ,און ווי די קאץ נאכן
מויז פארשפילט ער זיך אינגאנצן ,פארזינקען אין די געשמאקע
קאמפעני וואס ער האט ער אנגעטראפן.
עס איז אים ווייט נישט בייגעפאלן אז עס איז גאר די
מדנ״י שפיאנאזש אגענטור וואס האט אים צוגעשטעלט די
אינטערטעינמענט ,און פון אונטער זיין רוקן האבן עטליכע
ספעציעלע אגענטן אינפולטרירט זיין האטעל צימער און
אדורכגעשניטערט אלע זיינע חפצים .די פרייד פון די אגענטן האט
קיין גרעניץ געהאט ווען זיי האבן געטראפן עטליכע פריוואטע
עלעקטעראנישע מאשינקעס ,ווי לעפטאפס און טעלעפאנען ,פון
דעם דיפלאמאט און עס האט זיי נישט לאנג גענומען אריבערצופירן
די אינפארמאציע צו זייערע ווארטנדע הויפטן הויפטקווארטיר.

די וועג וואס די פילאטן האבן גענומען
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דער טעכניקער פון די גרופע האט געשיקטערהייט אינסטולירט
א געהיימע פראגראם וואס לאזט מיטהאלטן אלע אקטיוויטעטן
אויף א דעווייס אויף די קאמפיוטערס פון דעם דיפלאמאט און,
נאכן צוריק שטעלן די זאכן אין פלאץ ,זענען די אגענטן אנטרינען
פונעם האטעל .עטליכע מינוט דערויף האט זיך די פרוי אגענטקע,
וועלכע איז נאך געזיצן מיט דעם דיפלאמאט ,אנטשולדיגט און
אויך אפגעצויגן פון ארט.
ווי נאר די פרוי אגענטקע איז פארשווינדן געווארן אין די
לאנדענע גאסן זענען א פרישע גרופע מוסד אגענטן ,דאסמאל
פון די טויטליכע ׳קידון׳ אפטיילונג ,אריינגעשפרינגען אין עקשן.
זייער מיסיע :עלימינירן דעם דיפלאמאט אן איבערלאזן קיין
שפירן .נעמענדיג פאזיציעס ארום דעם האטעל האט זיך אבער
דעם קאמאנדיר׳ס ראדיאו צושפילט און ער האט באקומען
די פארארדענונג איבערצולאזן דעם ארט געשווינד .עס האט
זיך ארויסגעשטעלט אז די אינפארמאציע גענומען פון דעם
דיפלאמאט׳ס דעווייסעס זענען געווען אזוי מאסיוו אז די מוסד
האט באשלאסן אים צו לאזן לעבן.
צווישן די אינפארמאציע וואס די מוסד טעכניקער האבן
ארויסבאקומען זענען געווען בילדער און בלו פרינטס פון א
געוויסע געביידע וואס איז געווען א גענויע רעפליקע פון די
נוקלעארע איינריכטונג אין צפון קארעא! פולע בילדער האבן אויך
געוויזן סירישע באאמטע שמייכלען און פארברענגען אינאיינעם
מיט צ .קארעא באאמטע .דאס איז געווען מער ווי גענוג פאר מאיר
דגן צו באשטעטיגן אז סיריע זוכט צו איינהאנדלען אטאמישע
וואפן און די מוסד איז אריין אין פולן אווערדרייוו צו טרעפן ווי
אין סיריע די געביידע געפונט זיך .אלע מדנ״י סעטאליטן זענען
קאנצענטרירט געווארן אויף סיריע און האבן דורכגענישטערט
יעדעס לעכל פאר א שפיר פון אן ענליכע געביידע.
נאך א שטיק צייט זוכן האבן עטליכע פארגעשריטענע
אפאראטן אויפגעכאפט א גרויסע צאל עלעקטעראנישע
פארבינדונגען צווישן צפון קארעא און א געוויסע פלאץ אין א
סירישע מדבר .ווען די סאטעליטן זענען אנגעשטעלט געווארן
דורכצונישטערן יענעם שטח האט נישט געדויערט לאנג און
בילדער פון א גרויסן קאמפלעקס פאסנדיג מיט די בילדער פונעם
דיפלאמאט׳ס קאמפיוטער האבן אנגעהויבן אריינפליסן אין
גרויסן .דאס האט געגעבן פאר
די מוסד א גענויען אדרעס ,און
ארויסגעשטעלט האט זיך אז
די פלאץ טראגט דעם נאמען
׳אל קיבאר׳ .די פראגע איז נאר
געווען וואס מען טוט מיט דעם
קאמפלעקס .גייט מען פאבליק
דערמיט און מען פארלאנגט
איי עי אי עי אינטערווינירונג?
פראטעסטירט מען סיריע אין די
עפנטליכקייט? אדער גאר נעמט
מען דראסטישע שריט אין
שטייגער פונעם  1986אקציע
אויפן איראקער איינריכטונג.
מאיר דגן האט באשלאסן צו
געבן די לעצטע ווארט פארן
דאן פרעמיער מיניסטאר אהוד

אלמערט.
היבש
איז
אלמערט
צעטרייסעלט געווארן ווען ער
האט געהערט אז סיריע ארבעט
שוין פאר אזוי לאנגע יארן אויף
נוקלעארע וואפן און מדנ״י
האט די גאנצע צייט געטאפט
א וואנט ,אבער ער האט שנעל
גענומען די סיטואציע אונטער
קאנטראל און געשטעלט א דריי
מאן קאמיסיע וואס זאל אים
העלפן מיט אלע אינפארמאציע
איבער די סירישע פראיעקט
און וויאזוי עס צו באהאנדלען.
נאך א שטיק צייט נאכפאלגן
די דעטאלן און פרטים האט
אלמערט באשלאסן אז די
קאמפלעקס דארף גיין און מיט
דעם אריינגעברענגט אין דינסט
אפאראציע גארטן.
איין פראגע וואס האט
שטארק געבאדערט אלמערט און די איזראעלישע זיכערהייט
אגענטורן איז געווען ווי ווייט האלט שוין סיריע מיט זייער
פראיעקט? האבן זיי שוין אנגעהויבן בארייכערן אוראניום?
אויב יא ,ביי וויפיל פראצענט האלטן זיי שוין? אויב וואלט די
רעאקטאר שוין געווען אין פולן באנוץ וואלט א באמבאדירונג
געקענט אנברענגען אן אומגעהויערן קאטאסטראפע אויפן גאנצן
ארום .אבער וויפיל זיי האבן פראבירט איז זיי נישט געלונגען צו
פארשאפן די אינפארמאציע .די איינציג פארבליבענע אפציע איז
געווען אריינצושיקן א גרופע זעלנער אין סיריע צו דעם רעאקטאר
און זיי זאלן ברענגען ערד סאמפלען פונעם פלאץ וועלכע וועלן
גרינטליך אנאליזירט ווערן .דאס האבן די איזראעלי נוקלעארע
באאמטע קלארגעשטעלט אז אויב זאל די רעאקטאר זיין אין
פולן באניץ וועט זיך אנזעהן אין די ערד אדער וואסער ארום דעם
פלאנט א העכערע מאס ראדיאציע .פארשטייט זיך אז אזא אקציע
האט מיט זיך פארגעשטעלט גאר געהויערע געפארן ,אבער נישט
האבנדיג צופיל ברירות איז באשלאסן געווארן אינערהאלב די
קאבינעט יא אדורכצעפירן א געוואגטע אינפארמאציע זאמלונג
אקציע טאקע אינעם פיסק פונעם לייב.
דגן האט זיך פארבינדן מיט די פארהוילענע אבער
לענגענדארע סיירת מטק״ל קאמאנדא איינהייט און פארלאנגט
א ספעציעל מושטירטע יוניט פאר א שווערע און געהיימע
מיסיע .די אויסדערוועלטע טרופן זענען אינפארמירט געווארן
וועגן די דעטאלן פון זייער מיסיע ,און נאך עטליכע טרענירונג
סעסיעס ארייגעפלויגן אין סיריע טעריטאריע מיט ספעציעלע
סטעלט העליקאפטער פליענדיג גאר נידעריג .זייער איז געווען אן
אויסשפיר מיסיע אין וועלכע זיי האבן געזאלט אננעמען פאזיציעס
ארום דעם רעאקטאר ,באאבאכטן און אפשאצן די וואך און
זיכערהייט סיסטעמען ארום דעם קאמפלעקס ,דעטאלירן וויפיל
פערסאנאל עס געפינען אויף אן עווערידזש אינעם שטח און ,די
קריטישסטע חלק ,צוריקצוברענגען די וואסער און ערד סאמפלען
פון ארום דעם קאמפלעקס .די וועג האט גענומען א שטיק צייט,
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ווארום אל קיבאר געפינט זיך ביים צווייטן עק סיריע נעבן די
גרעניץ מיט איראק (שטעלט אייך פאר די רעאקטאר ווערט ווען
אקטיוו :די גאנצע שטח פאר מיילן ארום איז היינט קאנטראלירט
ביי די מערדערליכע אייסיס טעראר גרופע!) און די סאלדאטן האבן
גענומען די צייט מיטן דערשטיקן זייער אנגעצויגענע נערוון .זיי
האבן אלע געוויסט אז סיריע איז אויסגעשטאט מיט גוטע ראדאר
סיסטעמען און לופט פארטיידיגונגס סיסטעמען; איין קנאק פון
א רוסישע ׳סורפעס טו עיר׳ מיסיל וועלכע פליעט אויטאמאטיש
ארויף קעגן סיי וועלכע אומאויטאראזירטע פלי געצייג און זיי
זענען דערנאך .נאכן קומען בלויז צוויי מייל פונעם קאמפלעקס
אין אל קיבאר האבן זיך די העליקאפטער אפגעשטעלט אין די
לופטן און אראפגעלאזט די סאלדאטן אינעם פיסטן טונקעלען
מדבר .די קאמאנדאס וועלן דארפן מאכן זייער וועג ביז צום
קאמפלעקס אליין.

מיטל חודש אב ,תשס״ז ,ולמספרם
אוגוסט ,2007,אל קיבאר ,סיריע.
די ספעציעל טרענירטע גרופע איזראעלישע קאמאנדאס האבן
אינפולטירט סיריע און זיי מאכן זייער וועג צום פארדעכטיגטן
סירישע נוקלעארע רעאקטאר פלאצירט אין די ווילדערנישן
פונעם מדבר און די אויסצוגן פונעם שטעלט אל קיבאר .די
העליקאפטערס וועלכע האבן זיי פריערט אפגעדראפט האבן זיך
שוין צוריקגעדרייט צו ארץ ישראל און יעצט זענען די קאמאנדאס
אויף די אייגענע האנט .דערשטיקענדיג סיי וועלכע געפילן איבער
אנדעקט ווערן שטעלן זיך די קאמאנדאס ארויס אין וועג צו
זייער ציל .דער קאמאנדיר מאכט זיכער אז ער האט אלע זיינע
מיטגלידער ,קוקט איבער צו זיי האבן די נויטיגע חפצים און הייבט
אן דעם וועג אין מדבר.
עס דויערט זיי נישט לאנג געדויערט און די סאלדאטן זעהן
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שוין פונדערווייטענס א ליכטיגקייט פון א גרויסן געביידע .אחוץ
די ליכטיגקייט אינערהאלב די געביידע איז די גאנצע פלאץ
איינגעהילט אין א שטאקיגע פינסטערניש .די סאלדאטן האבן זיך
נאך אינעם טשאפער אויסשטאפירט מיט ספעציעלע נאכט וויזיע
גלעזער וואס האט זיי באלאכטן דעם וועג מיט א ליכטיג גרינעם
שיין און אזוי ערמעגליכט אלעס צו זעהן מיט א קלארקייט .נאכן
נעמען פאזיציעס ארום דעם פלאץ ,עטליכע קאמאנדאס פאר וואך,
אנדערע צו מאניטארן די וואך און זיכעהייט ביים קאמפלעקס,
נעמט דער קאמאנדיר ארויס עטליכע ספעציעלע שאכטלעך און
מיט די הילף פון א צווייטע סאלדאט לאזט זיך ארויס צאמנעמען
סאמפלען פון די ארומיגע ערד און וואסער .נאך ארום א האלבע
שעה זיך ארומדרייען באפעלט דער קאמאנדיר זיינע חברה אז ער
איז שוין גרייט און מען קען גיין צום באשטימטע פונקט ווי א א
צווייטע העליקאפטער וועט זיי אפנעמען .די וואך גרופע קוקט
ארום ,באשליסט אז אלעס איז אין ארדענונג און די גרופע לאזט
זיך ארויס אין וועג צוריק צו זייער העליקאפטער .אבער מיטאמאל
הערט זיך די גערויש פון מיליטערישע טרעקלעך! נאך א מינוט
דערזעהט זיך שוין די שיין פון די העדלייטס פון צוויי גרויסע
מיליטערישע טראנספארט טרעקלעך פארנדיג קעגן די זעלנער!
נישט פארלירנדיג א סעקונדע ציען זיך די קאמאנדאס אויס אויף
דער ערד און צילן זייערע ביקסן זיך גרייטענדיג אויפן ערגסטן .זיי
זענען געווען גענונג שטארק באוואפענט און גענונג און צאל צו
קענען אראפשטעלן א מאסיווע פארטיידיגונגס קאמף ,אבער עס
איז ווייט נישט געווען וויאזוי זיי וואלטן געוואלט די זאך זאל זיך
אויסשפילן .מיט איינגעהאלטענע אטעמעס ליגן די קאמאנדאס
אויף דער ערד ,זייערע הענט
גרייט אויפן צינגל און ווארטן צו
זעהן צו די אנקומענדע סירישע
זעלנער וועלן זיי באמערקן .די
טרעקלעך קומען נענטער און
נענטער ,די קאמאנדאס קענען
שוין אפי׳ זעהן די פעינעמער
פון די סאלדאטן אינעווענדיג,
זיי הערן זייער ארומלאכן און
פלוישעריי. . .די געפאר איז
גרויס..דער קאמאנדיר גרייט זיך
שוין צו אלערטן אין מדנ״י אז זיי
זענען אויף צרות ,ווען די צוויי
טרעקלעך שמייסן אדורך די
גרופע צום טויט דערשראקענע
סאלדאטן ווי כאילו זיי זענען
נישט דארט .עס איז געלונגען!
די סירישע זעלנער האבן
נישט באמערקט די צו די ציין
איזראעלישע
באוואפענטע
קאמאנדאס ליגנדיג אויף דער
ערד אונטער זייערע רעדלעך .די
קאמאנדאס פארברענגען נישט
די צייט ,כאפן זייער געפעק און
לויפן צו זייער עוואקוציע ארט
ווי א העליקאפטער האט שוין
געווארט אויף זיי און ביז געציילטע סעקונדען געפינען זיך אין די
לופטן אויפן וועג צוריק צו מדנ״י.
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די מוסד האט אונטער עטליכע שעה באקומען זייערע

סאמפלען און די טעקנישענס אין די לאבאטאריעס האבן זיך
גענומען צו די ארבעט .די טעסט זענען צוריקגעקומען אז די ערד
און וואסער אנטהאלטן טאקע אוראניום אבער נישט אין די מאסן
וואס זאל אנדייטן אז די רעאקטאר איז שטארק אקטיוו .דאס
האט געמיינט אז אן אקציע צו באמבאדירן די סייט האט געקענט
אויסגעפירט ווערן אן א מורא פון א ראדיאציע פארפעסטיגונג
אדער אויפרייס .אבער פרעמיער אלמערט האט נישט געשמעקט
די גאנצע געשיכטע :ער האט פיין געוויסט וואספארא ריזיקאלישע
שריט אזא אקציע איז אונטערצונעמען .יא ,די איזרעיליס האבן
שוין אזאנס געטון אין די אכציגער יארן צו סאדאם כוסעין אבער
די אראבישע וועלט איז שוין נישט וואס זי איז געווען דאן און
אינפילטרירן אזוי ווייט אין סיריע וואלט געקענט פירן צו אן
אויפלאקערונג אינעם גאנצן ראיאן .טראץ מאיר דגן׳ס און אהוד
באראק׳ס בעטענישן האט אלמערט נישט געוואלט באשטעטיגן
אזא אקציע.
אבער די מציאות האט אים נישט געלאזט לאנג ווארטן .די
פאטש וואס האט אים געצווינגען צו אויטאריזירן די באמבאדירונג
איז שנעל אנגעקומען .א מוסד אגענט אין די סירישע פארט שטאט
טארטוס האט אויפגעכאפט א שיף פון צפון קארעא אפלאדענען
פולע אומאינדענטיפיצירטע קאנטעינערס .נאך שנאפן אביסל
דא דארט איז געלונגען צו דערגיין די דעסטינאציע און ציל פון די
קאנטעינערס :די מאטעריאל אינווענדיג האבן געדארפט צו דאס
פארענדיגן די קאמפלעקס אין אל קיבאר און איר אריינשטעלן אין

די רעאקטאר אין גוטע צייטן

פולן באנוץ .ווען די אינפארמאציע האט געגרייכט אלמערט האט
ער גלייך אויטאראזירט א באמבאדירונג מיסיע אויפן קאמפלעקס.
ער האט געוויסט אז איינמאל די רעאקטאר איז אין פולן באנוץ
האט ער אויסגענוצט זיין שאנס צו באמבאדירן דאס ארט.

פילאטן פון די עליטע הפתישים (די האמערן) סקוואדראן
האבן אנגעהויבן מושטירונגען וויאזוי צו באמבאדירן די פלאץ און
אויסמיידן סירישע ראדאר סיסטעמען .די איינהייט איז געווען די
זעלבע וועלכע האט אין 86׳ צוקנאקט דעם איראקישע רעאקטאר
און די מדנ״י זיכערהייט באאמטע האבן נישט געהאלטן אז עס
איז דא א מער פאסיגע איינהייט פאר די בעפארשטייענדע מיסיע.
די פילאטן זענען נישט געזאגט געווארן פונקטליך וואס זיי גייען
צושטערן ,אבער עס האט זיי נישט צופיל אויסגעמאכט :זיי זענען
קאמפס גרייט אויף סיי וועלכע ערליי מיסיע.
ענדע אלול ,תשס״ז ,אנהייב סעפטעמבער  ,2007האבן זיך
עטליכע עף  15און עף  16פייטער באמבערס שיך אינאיינעם
ארויסגעלאזט צו מיטל לענדישע ים ,דער ים הגדול .פארנדיג
מערב אין דירעקציע פון די פאראייניגטע שטאטן איז באמת געווען
אן אומוועג ,אבער דאס איז געווען אן אויסגערעכענטע פלאן
אויסצומיידן די סירישע מיסיל סיסטעמען .נאכן רייזן א שטיק
צייט צו מערב צו האבן זיך די עראפלאנען אויסגעדרייט אויף צפון
אין ריכטונג פון טערקיי .ביי דעם פונקט האבן די קאמאנדירן אויף
דער ערד צוריקגערופן דריי פון די עף 16׳ס נאכדעם וואס אלע
אנדערע עראפלאנען האבן זיך ארויסגעשטעלט צו ארבעטן פיין.
זייער רייזע פלאן איז געווען אריינצושניידן אין טערקיי אויף א
שנעלע ספיד ,דורכפארן טערקיי און אזוי אראפקומען דרום צו אין
סיריע גראד נאנט צו אל קיבאר .זייענדיג נאנט צו סיריע זענען
די פילאטן אינפארמירט געווארן וואס זיי גייען באמבאדירן און
זענען אנגעזאגט געווארן אז די קאמפלעקס איז שטארק מעגליך

די רעאקטאר נאכן באמבאדירט ווערן

אויסגעשטאטעט מיט סורפעס די עיר מיסילס ,אבער זיי דארפן
זעהן צו האלטן א ראדיאו שטילקייט צו יעדע צייט אויף וויפיל
מעגליך .די עראפלאנען האבן זיך א לאז געטון איבער די סיריע
לופט רוימען ,פליענדיג גראד צו אל קיבאר .צוויי עראפלאנען האבן

זיך מאמענטאל אפגעבראכן פון די שיירה און דערשאסן א ראדאר
באזע נאנט ביים גרעניץ .דאס אליין וואלט אפשר נישט געטון
די ארבעט ,אבער די מוסד האט דא געהאט א געלונגען שטיקל:
אין די מאמענט וואס די עראפלאנען האבן אריינגעוואנדערט אין
סירישע טעריטאריע האבן זיך אויף די סקרינען אין די סירישע
וואך באזעס באוויזן הונדערטע עראפלאנען .די סירינעס האבן זיך
צעפיפן ,לעקטערלעך האבן געבלינצלט ,דאס לאנד איז אונטער
אטאקע! אבער גענוי אזוי שנעל ווי די עראפלאנען האבן זיך
באוויזן אזוי שנעל זענען זיי פארשווינדן געווארן .אזוי איז געשען
צו די מאשינען עטליכע מאל ביז די טעכניקער אין די באזעס אין
די געגנט פון אל קיבאר האבן באשלאסן אז עפעס א טעכנישע
גליטש איז דא מיט די ראדארן און פלעין אויפגעהערט האלטן אן
אויג דערויף!
דערווייל זענען די עראפלאנען געפלויגן מיט א שנעלקייט
צום קאמפלעקס .הויפט באאמטע פון אלע מדנ״י מיליטערישע
און זיכערהייט אפטיילונגען זענען געזיצן אין א געהיימע ,שטארק
באשיצטע אונטערערדישע עיר פארס בונקער און פון דארט
מיטגעהאלטן מיט די מיסיע מיט שפאנונג .די פילאטן קומען שוין
נענטער צום ציל ווען איין פילאט ברעכט דעם שטילקייט און זאגט
אנגעצויגן ,״זיי שיסן!״ אן אויטאמאטישע לופט צו ערד מיסיל
נעבן דעם קאמפלעקס האט אויפגעכאפט די אריינקומענדע
עראפלאנען און האט אויסגעשאסן א מיסיל קעגן זיי .די באאמטע
אין מדנ״י האבן נישט געהאט מער אן אהנונג וואס עס טוט זיך
דארט און אויסער לייגן די נשמה אין מויל האבן זיי בלויז געקענט
ווארטן אויף מער מעלדונגען פון
די פילאטן .נאך אן אייביגע צוויי
מינוט האט זיך געהערט איבער
די ראדיאו די ספעציעלע קאוד
ווארט פאר די אקציע׳ס סוקסעס,
״אריזאונע!״ די פילאטן האבן
סוקסעספול אויסגעמיידט די
ווילדע ,לעצט מינוטיגע פראבע
פון די סירישע פארטיידיגונגס
אפצעשטעלן
זיי
סיסטעמען
און האבן אראפגעלאזט זייערע
באמבעס אויפן קאמפלעקס מיט א
ברוטאלע אקוראטעט .פונעם גאנצן
קאמפלעקס וועלכע האט גענומען
יארן צו בויען איז געבליבן בלויז א
הויפן ברענעדיגע ברוכווארג.
פרעימיער אלמערט האט
גלייך אנגערופן דעם ווייסן הויז
און געלאזט וויסן פאר פרעזידענט
בוש אז מדנ״י האט צושמעטערט
א סירישע נוקלעארע רעאקטאר.
בוש שרייבט טאקע און זיין בוך אז
אלמערט האט אים קיינמאל נישט
געפרעגט רשות צו באמבאדירן די
רעאקטאר און ער האט געארבעט
אויף די אייגענע האנט .אלמערט
האט אויך געלאזט וויסן פאר טערקיי אז זיינע פילאטן זענען
אריבער געפארן די טערקישע לופט רוימען און אים געשיקט די
טעקע פון אלע באווייזן אז די דארט האט זיך געוועבט א נוקלעארע
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איינריכטונגס .טערקיי האט שפעטער פארגעהאלטן אסאד איבער
זיינע שטיק .אין פובליק האט אבער מדנ״י באשלאסן זיך צו האלטן
שטום און נישט רעדן פון די געשיכטע מיטן חשבון אז אויב וועט
סיריע נישט ליידן די בושות וואס א סוקסעספולע אטאקע אויף
זייער טעריטאריע וואלט זיי ווען געדארפט ברענגען וועלן זיי
ענדערש קלייבן צו זיצן איינגעלייגט ווי איידער נקמה נעמען.
און עס האט זיך איינגעגעבן :סירישע שטאט קאנטראלירטע
טעלעוויזיע האט פריידיג געמאלדן אז עס איז געלונגען פאר די
מעכטיגע סירישע ארמיי אפצעהאלטן א גרופע מדנ״י פליגער פון
פארלעצן סיריע׳ס לופט טעריטאריע...
אבער ,ובטן רשעים תחסר ,דער רשע וויל אייביג נאך א בויך;
אויב האט די מדינה מתחילה געמיינט אז די סיריער וועלן זיך
לערנען א לקח פון די סוקסעספולע אטאקע אויפן אל קיבאר
רעאקטאר האבן זיי זיך איבערצייגט אז עס איז ווייט נישט די
קעיס .א גרינטליכע אויספארשונג איבער די פאקט אז סיריע
האט באוויזן צו באהאלטן איר פראגראם פון די מדנ״י שפינאזש
אגענטורן פאר אזוי לאנג האט געפירט די דארטיגע אינסטאנצן
צו אן הויעך ראנקיגער סירישע גענעראל מיטן נאמען מוכאמאד
סולימאן .דער סולימאן איז געווען א בן בית ביי פרעזידענט
אסאד אין שטוב :ער פלעגט אים רופן ׳מיין זון׳ .זיין הויז איז
געווען פלאצירט קעגן איבער אסאד׳ס און די צוויי פלעגן אסאך
פארברענגען אינאיינעם .דער סולימאן איז געווען די קאפ שטיק
פון די גאנצע נוקלעארע פראגראם .ער האט אריינגעברענגט
די קארעא חברה ,ער האט זיך פארשאפט שווערע געלטער פון
איראן פאר דעם פראיעקט און ער האט פערזענליך אנגעפירט
א מאסיווע ,געהיימע קוריער נעטווארק וויאזוי די לענדער
פארמישט אינעם פראיעקט האבן קאמיוניקירט .אויסער פון דעם
רעאקטאר אליין האט א באאמטער מיט סיי וועלכע וויסנשאפט
איבער די פראגראם קיינמאל נישט גענוצט עלעקטעראנישע
פארבינדונגען צו רעדן איבער עס .אנטשטאט ,ווען איינער האט
געוואלט איבערגעבן דעטאלן אדער אנדערע אינפארמאציע איז
עס געשיקט געווארן מיט א ספעציעלע שליח פארזיגלט אין אן
ענוועלאפ .דאס האט ווי אראפגענומען די גאנצע מעשה פון די
מאפע; קיין איין אינטעלעדזשענס אגענטור האט נישט געקענט
אויפכאפן אז עפעס קומט פאר אונטער זייער רוקן.
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סולימאן ,איז די מוסד דערגאנגען ,האלט זיך אבער נישט
ביים לערנען פון איין דורכפאל .נאך אזויפיל יאר ארבעט און מי
אויפצושטעלן אזא מאסיווע אינפרוסטרוקטור האט סולימאן
נישט געפלאנט אלעס אין דער ערד צולייגן וועגן בלויז איין
לופט אטאקע .ער האט זיך פריש אריינגעלייגט אין די ארבעט,
אנגעהויבן איבערבויען די רעאקטאר און געוועבט פלענער
איבער בעסערע פארטיידיגונגס סיסטעמען ארום דעם פלאץ.
פרעסע באריכטן איבער א פרישע אוראניום פלענט נישט ווייט
פון די אלטע האבן אנגעהויבן קורסירן אין די פרעסע ,סיריע
האט אפגעלייקענט די באשולדיגונגען און די איי עי אי עי האט
אנגעהויבן אן אויספארשונג .מאיר דגן האט דאס זייער פארדראסן
און באשלאסן אז צו ענדיגן די פרשה וועט ער דארפן גיין צום
קאפ פונעם שלאנג ,נעמליך אומברענגען דעם סולימאן .אבער
אזא אקציע זאגט זיך גרינגער ווי געטאן :סולימאן איז ווי געשריבן
געווען א הויעך ראנקיגער גענעראל און מקורב למלכות .ער איז
שטענדיג ארומגעגאנגען מיט באוואפענטע וועכטער ,און איז
זעלבסט געווען זייער וואך צו זיין ארום און געהאלטן א שטילע
פראופייל ,אלעס צו מאכן אן אטענטאט פראבע אויף אים כמעט

ווי אוממעגליך .אבער די ציונים האבן זיך מיט דעם אויך אן עצה
געגעבן .איין לאך האט דער סולימאן געהאט אין זיין שמירה:
יעדע זומער פלעגט ער פארן זיך אפריען ביי זיין זומער הויז אין
טארטוס ,און הגם ער האט דארט אויך געהאט וועכטער רונדע
דעם זייגער איז אבער די זייט אפן צום וואסער געווען ברייט אפן.
נאך אלעמען ,ווער קען דען קומען פון וואסער?
צוויי קידון סנייפערס האבן זיך איין זומער אווענט 2008
אראפגעלאזט פון א יאכט שיפל אין די סירישע וואסערן ,און
זענען צוגעשווימען צום בארטן וועלכע איז אויסגעקומען אונטער
דעם הויז פון גענעראל סולימאן .אינעם הויז דערווייל האט דער
גענעראל אפגעראכטן א פארטי .פולע געסט האבן אינאיינעם
פארברענגט אויפן באלקאן קוקנדיג ארויס צום ים .פארזינקען
אין זייער לאכעריי און הוליעריי האבן די געסט נישט באמערקט
ווי אין די טונקלקייט פון נאכט האבן זיך צוויי שארף שיסער
געקליידעט אין שווארצן ארויפגעשארט אויף די טרוקעניש און
אפגעווארט זייער קרבן .סולימאן איז נישט געווען דאן אויפן
באלקאן; זיין מנהג איז געווען צו ערלויבן זיינע געסט זיך צו לאזן
וואוילגיין אן זיין אנוועזנהייט פאר א שטיק צייט און הערשט
דערנאך פלעגט ער ארויסקומען זיי אונטערהאלטן .די סנייפער
האבן בלויז געקענט ווארטן .נאך א שטיק צייט עפנט זיך די
טיר אויפן באלקאן ,ארויסקומענדיג צוויי ציוויל געקליידעטע
וועכטער ,קוקן זיך אום און ווינקן צו עמיצן אינווענדיג ווי צו זאגן
אז אלעס איז פיין .דער גענעראל ,לייכט געקליידעט ,שפאצירט
ארויס מיט זיין גלעזל (נישט וויין ,ח״ו )..אין האנט און באגריסט
זיינע געסט און פארפירט א באטעמטן שמועס מיט זיי .אונטן
אויפן ברעג שארפן די סנייפערס זייערע ביקסן קוקערס אויף אים
און ווארטן אויף אן אויטאמאטישע אראפציילער וואס וועט זיי
זאגן ווען ביידע האבן אין ציל .פינף..פיר..דריי..צוויי..איינס...טראך
טראך! צוויי גוט געצילטע קוילן ,איינס אין האלז און איינס און
די ברוסטקאסטן און גענעראל סולימאן איז געפאלן א טויטער
אויפן טאראסע .א געפערליכע בהלה איז אנטשטאנען צווישן די
געסט ,קולות און געלויפענישן אויף אלע זייטן ,א זאך וואס איז
גוט צוניצט געקומען פאר די אגענטן נעבן וואסער וועלכע האבן
זיך שטילערהייט אריינגעשלענגלט אראפ צו די טיפענישן און
געמאכט זייער וועג צוריק מיט א רואיגקייט.
צייטונגען דעם נעקסטן טאג האבן בלויז געוויסט צו שרייבן
איבער א ׳מיסטעריעזע שיסעריי׳ אויף א סירישע גענעראל פון
וואסער .קיינער האט נישט געוויסט ווער עס האט דאס געטון,
אבער ווען מדנ״י האט געזאגט פאר רעפארטער אז זיי באטראכטן
דעם אינצידענט ווי א ׳פרייליכע עקסידענט׳ איז באלד קלאר
געווארן פאר יעדן ,און א בחינה פון א סוד פאר גאנצ בראד ,ווער
עס איז געשטאנען אונטער דעם .מער האט מדנ״י נישט געהאט
צו הערן פון א סירישע נוקלעארע פראגראם ,צו ווייל די חברה
האבן זיך דערלערנט אז זיי וועלן סייוויי נישט מצליח זיין און
ווארשיינלעך אויכעט ווייל נישט לאנג דערויף האט זיך אנגעהויבן
די בלוטיגע ברודער קריג אין סיריע וואס גייט נאך אן ביז היינט

חברותה

מיין בעל הבית
מאכט א טיי
אווענט!!!
עס איז דינסטאג פארטאגס א פערטל נאך זעקס .מיין סנוז
קנעפל איז שוין געווארן געדריקט מער פון עטליכע מאל,
מידערהייט נעם איך מיין פאון אין די האנט צו טעקסטן מיין
חברותא אז פונקט היינט גיי איך פארשלאפען ,איך זעה אז איך
האב באקומען אפאר אימעיל'ס פון מיין באלעבאס .איך בין
געווארן וואך ,עפעס איז נישט פויגעלדיג ,זייט ווען שיקט מיר מיין
באסס אימעיל'ס נאך צוועלף אזייגער ביינאכט? ער מארקט נאך
די אימעיל 'עס ארדזשענט' נאכפאלגענדיג מיט א אינווייט אימעיל
פאר א גאר וויכטיגע מיטינג מארגען פונקטלעך צען אזייגער אין
קאנפערענס רום.
איך האב געוויסט אז היינט דארף איך זיין באצייטענס ,אויף
ניין פינעף אין צוואנציג בין איך געווען ביי מיין דעסק ,צום
באשטימטען צייט האט מיר מיין ביג באסס אפגעווארט אנגעצויגן
אין קאנפרענס רום ,ווי נאר איך האב מיר אראפגעזעצט גייט ער
גלייך צו צום פוינט און רופט אויס "אונז גיי מיר מאכן א טיי אווענט"
וואאאף ,וואס גייט פאר??? די ביזנעס איז אזוי אין דר'ערד???
האסט שוין געגעבן געלט פאר די שאלעשידעס כולל???
מיין באלעבאס האט אנגעהויבן שטאמלען ,די קענסט נישט די
מעשה פון די רבי זכרונו לברכה אז עשירים דארפן גיין נאך געלט?
איך קען יא זאג איך אים ,די איינציגסטע מאל וואס איך האב דיר
געהערט זאגן עפעס פון די רבי זכרונו לברכה איז געווען אז ער
האט נישט געלאזט גיין מיט לאנגע פיאות...
ער האט געזעהן אז ער קען זיך נישט מיט מיר ארום שפילן,
האט ער זיך געבראכן .נעכטן ביינאכט ,הייבט ער אן צו פארציילן,
בין איך ארויס אויף א ביזנעס מיטינג( ,ווי וועכענטליך גייט ער
ארויס יעדע מאנטיג ביינאכט אויף א ביזנעס מיטינג ,פשוט ער
האט נישט ליב זיין אידענע'ס מאנטיג באדעמס/רייז נאכטמאל)...
בקיצור האב איך דארט אין רעסטוראנט אנגעטראפן אן ערענסטע
ביזנעסמאן וואס שטעלט אן א פיינע פנים ,איך האב מיר
אויסגערעדט פאר אים אז איך האלט שוין ביים טוהן שידוכים
מיט מיינע קינדער אבער איך האב א נאמען פון א נישט ערענסטע
ליידיג-גייער מילד גערעדט ...וואס קען איך טוהן? האט מיר
יענער געזאגט אז ער גייט געבן א ספעציעלע מיני-סעמינאר נאר
פאר מיר ,איך דארף אים טאקע מאכן א טשעק פון  ,275$נארמאל
איז די פרייז  ,299$ער האט מיר געגעבן א דיסקאונט ווייל איך
בין געווען פון די 'ערלי בירד' ...עס האט זיך געלוינט יעדע פעני,
ער האט אלעס אראפגעלייגט אזוי פראפעשאנעל ,אנגעהויבן ווי

אזוי מיינע רבי'ס פלעגן מיר שלאגן אין חדר ,און ווי אזוי איך פלעג
טשעפענען מיינע חבירים ...א.א.וו.
דערנאך האט ער מיר געגעבן א געלונגענע עצה ,אז איך זאל
ארום גיין אין בית המדרש נאך געלט מיט א קאלערדיגע צוזאם-
געטעיפטע צעטיל ,דאס מאכט א געוואלדיגע גוטע רושם אויף א
מענטש ,דער עולם וועט זעהן אז דו ביסט שוין ערנסט" ,דו גייסט
ווערן אן איש מכובד" האט ער מיר געזאגט ,די שדכנים גייען
אנהייבן צן קאלן אין די מאסן.
און דא שטייען מיר יעצט ,איך וויל גיין נאך געלט מיט א צוזאם-
געטעיפטע צעטיל פון מיין טיי אווענט ,אבער קודם דארף מען
ארענדזשירן א מעכטיגע טיי אווענט" ...איך האף צו מאכן בערך
זעקס אלפים" פירט מיין באסס אויס .פארוואס די נאמבער? פשוט
אזויפיל האלט ער גייט קאסטן די טיי אווענט פארטי-פלענער ,די
צעטלעך מיט די פראדזשעקטאר אויפן גאס.
די נאמען פון די טיי אווענט האב איך געגעבן" ,מסיבת ערנסטע
צוועק" ווייל דאס האט די מערסטע געשטימט מיט די צוועק ,אה,
שיעור פארגעסן פארוועים צו געבן די איבעריגע געלט אויב עס
בלייבט איבער האט מען נאכנישט געהאט...
מען האט אנגעהויבן צו הענגן ריזיגע צעטליך פון די וויכטיגע
טיי אווענט ,מיט רייצענדע ווערטער אז עס גייט זיין צו האקן
ברבורים ושליו ודגים ,ווי אויך אז יעדע באטייליגטער גייט אריינגיין
אין א גורל וואו דער געווינער קען זיך אויסוועלן אויף א נסיעה
פעקעדזש צו די קברי צדיקים אין ניו דזשערסי אדער אין לאנג
איילענד ...ווי אויך געווינט מען מיט די פעקעדזש אן אומזינסטע
פת שחרית סענדוויטש ,מיט א ווישער פאר די גלעזער...
די גרויסע טיי אווענט טאג איז אנגעקומען ,מיין באסס איז
געגאנגען יענע טאג אין מקוה נאכן שויער ,ביי די קאפי האט ער
היינט נאר מיטגעגעסן שהכל עסן ..ער האט אויך נישט גערעדט
פארן דאווענען די געווענדליכע מיאוס'ע ווערטער וואס ער זאגט..
נאך אלעם ווערט ער דאך ערנסט...
ער האט ארויסגעשיקט פאר אלע זיינע קאנטאקטס א
פערזענדליכע טעקסט ,די ערשטע צוואנציג ריפלייס איז געווען
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לכתחילה אריבער

ווען דער
"פארוואס"
איז נאריש,
און דער
"וואס" איז
קעניג!
עס איז קיין סוד ,אז מיר לעבן אין זייער א שווערע
תקופה .א שווערע תקופה איז דוקא אין רוחניות ליידער .אין
גשמיות איז געלויבט דעם אויבערשטן רעלאטיוו גוט.
עס האט זיך ביי מיר אריינגעווארפן א "קוואוט" וואס
ברענגט גאר שטארק ארויס א נקודה א יסוד'דיגע דערהער
וואס איך מיין איז עפעס וואס איז זייער וויכטיג צו וויסן
היינט ,עס חזרן אז עס זאל אריינגיין אין די ביינער און קען
זיין זייער נוצבאר אין די היינטיגע וואלט ווי ליידער אסאך
ווערן פארכאפט אין די מים הזדונים פון אזויגערופענע
"קשיות" ר"ל.
כאטש וואס מערסטענס מאל זענען די קשיות בכלל נישט
אזעלעכע שטארקע ,נאר זענען פשוט א אומוויסענדיקייט
פון דעם פאר וועמען עס איז שווער ,דאס הייסט עס פעלט
פשוט א געוויסע וויכטיגע יסוד ,עפעס א ווארט פון א ראשון,
א שטיקל גמ' א הסבר פון איינע פון די גדולי האאחרונים,
וואס ווען ער וויייסט ווען דאס ,וואלט ער געכאפט אז די
קשיא איז בכלל נישט שווער ,עס איז עפעס וואס די גדולי
ישראל האבן באהאנדעלט ,און פארשטיין געגעבן.
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נאר אז עס פאלט ביי א קשיא ,האט מען דאך א שטיקל
בושה צו גיין פרעגן ...וויאזוי וועט יענער אנקוקן אז מיר איז

שווער אזא זאך? ..פרעגט מען נישט .און עס איז אפשר א
עוולא אז מען פרעגט נישט ,אבער די נקודה יעצט דא איז,
אז עס איז אמאל זייער מעגליך אז די קשיא איז בכלל נישט
קיין קשיא נאר א חיסרון אין ידיעה.
און פיל מאל ליידער זענען די קשיות "נישט קיין קשיות
בכלל נאר תירוצים" ווי דאס ווארט גייט" ,ער האט נישט קיין
קשיא ,ער האט א תירוץ"! ער האט תירוצים אויף פריקות
עול און ערגערס ר"ל.
פיל מאל געפינט מען אזעלעכע מענטשן וואס זענען
בכלל נישט אזעלכע "פארשטייער" אינגאנצן ,נאר פשוט
גאנץ אדער האלב ליידיגע קעפ ,און האבן קיינמאל געזיכט
"פארשטאנד"" ,וויסענשאפט" אא"וו ,ער וואלט קיינמאל
אנטייל גענומען אין א אינטעלעקטואלע שמועס ,קיינמאל
נישט געזיכט צו לערנען עפעס א ספר וואס איז טיפע
מחשבה ,און אפילו להבדיל א בוך וואס איז אביסעלע טיפער
ווי טשאדעלע באדעלע ...שטוםט ער אין די זייט .און דא
פלוצלינג ווערט ביי זיי יעדע קשיא "גאר שווער"!
וואס קען ער טאן! ער וויל פארשטיין! ער מיינט נישט
גארנישט ...ער מיינט נישט זיך צו עקשנ'ן ...אבער" ...ווי קען
איך זיך פאפן? אמער" ..כ'וויל דאך פארשטיין"!!

ווען מען זאל אים צולייגן די קשיא ,וועט ער אליין
נישט קענען געהעריג פארשטיין געבן וואס איז אים שווער
פונקטליך ...ער ווייסט נישט "וואס" איז אים שווער ...ער
וויסט נאר אזויפיל "אז" עס אים שווער!
ווער רעדט נאך ווען מען וועט אים פראבירן צו געבן א
ענטפער אויף זיין קשיא ,וועט ער נישט זיין אינטערעסירט.
און אפילו ווען יא ,ווען ער זאל אפשר יא ווילן הערן א
ענטפער ,וועט ער פיל מאל פשוט נישט זיין אומשטאנד צו
פארשטיין ....ווייל ער איז באמת איינער וואס פארשטייט
נישט קיין גאר טיפע זאכן ,אבער וואונדערליך האט אים
די אזויגערופענע קשיא יא געכאפט!
און נאך מער ווינדערליך ,אז ביי די קשיא ,איז ער בכל
נישט אזוי מקפיד עס צו פארשטיין על בוריו ...און צו ווייל
 ווי דערמאנט  -ער קען באמת נישט פארשטיין משום זייןשוואכע פארשטאנד ,אדער ער איז נישט אינטערעסירט
עס זאל אינגאנצן שטימען ...לאזט ער אריבער מיט
צופרידענשאפט א "קשיא מלא קשיות"! אבער די ענטפער
דארף זיין "פערפעקט"! און אויב איז עס נישט ,האט די
"קשיא" געווינען.
אבער עס מאכט זיך יא אמאל אז מען האט א געוויסע
קשיא .און עס דאכט זיך אז עס איז עפעס וואס מען קען
טאקע נישט פארשטיין.
די כלל אין אזא פאל איז ,אז געווענדליך ווי דערמאנט דו
דארפסטו פשוט מער זיכען און טרעפן די ריכטיגע מענטש
וואס זאל דיר פארשטיין געבן אז עס איז באמת נישט שווער,
אדער עכ"פ נישט "אזוי" שווער.
אבער עס איז זייער וויכטיג צו וויסן אז עס איז דאך דא
געוויסע זאכען וואס איז באמת נישט געמאכט צו פארשטיין,
און זענען אזוי אהערגעשטעלט אז מען זאל עס נישט
פארשטיין אלס טייל פון די עבודה .אויב זאלסטו אלעס
פארשטיין גלאטיג ,אלעס שטימט הונדערט פראצענט איז
דאך נישט געבליבן פאר וואס צו באקומען שכר.
דערנאך זענען דא זאכען וואס מען קען נישט פארשטיין,
נישט טרוקן ווייל דער אויבערשטער האט געוואלט אז די
זאך זאל בלייבן אומפארשטענדליך ,נאר ווייל בטבע שכל
איז מוגבל ,און דאס הייסט נישט נאר "דיין שכל" נאר "שכל
בכלל".
און פונקט ווי מען קען פאר א קינד פון דריי מאנאטן
נישט פארשטיין געבן "אינשטיינס טעאריע פון ספעציעלע
רעלאטוועטי" און די בעסטע בעל הסבר זינט די וועלט
שטייט ,וועט דאס קינד נישט קענען אריינהאקן די געדאנק
אין קאפ ,נישט ווייל דאס קינד פעלט עפעס ,נאר ווייל די
מח פון דעם קינד קען נישט באגרייפן אזא זאך .ווייל זיין
פארשטאנד און שפראך איז נישט גרייט און נישט רייף
פארדעם.

אדער אפילו פאר א קינד וואס איז שוין עלטער לאמיר
זאגן דריי פיר יאר ,און שפראך פארשטייט ער שוין יא ,וועט
נישט קענען פארשטיין געוויסע שווערע זאכען ווייל זיין
שכל איז נישט גענוג רייף צו קענען "באגרייפן" געוויסע
קאנצעפטן.
אזוי איז דא געוויסע זאכען וואס א פיזישע מח וואס איז
מוגבל בזמן און מקום ,קען פשט נישט משיג זיין .פונקט ווי
מען קען מיט די אויגן נישט הערן ,און מען קען מיט די מויל
נישט זעהן ....און דאס מיינט נישט אז עס איז א פעלער אין
די מויל און אין די אויג ..פארקערט ..אויב זאל ווען איינעמס
אויג יא הערן דאן איז א פראבלעם! נאר פשוט די אבר "איז
נישט געמאכט פאר דעם"! אזוי אויך איז די אבר וואס הייסט
"מח" וואס איז טאקע געמאכט צו פארשטיין זאכן ,איז אבער
נישט געמאכט צו פארשטיין געוויסע זאכען.
מעג עס זיין די גרעסטע מח ,מעג ער טראכטען פון דעם
 100יאר נאכאנאנד ,וועט ער דאס נישט משיג זיין ,ווייל
די סיבה פון עס נישט משיג זיין איז נישט ווייל עס איז "צו
שווער" אדער "צו גרויס" ,און דאן וואלט מען געקענט מיט
אנשטרעגונג און מיט גענוג צייט עס אפשר יא פארשטיין,
נאר עס איז עפעס וואס איז פשוט פיזיש נישט מעגליך.
צוריק צו אונזער שמועס ,געוויסע פון די "קשיות" זענען
די סארט זאכען זענען פשוט עפעס וואס מען קען נישט
פארשטיין.
איין קלאסישע ביישפיל פארדעם איז די באוויסטע
"ידיעה-און -בחירה פראבלעם" וואס איז אומפארשטענדליך
 עכ"פ לויט געוויסע ראשונים  -די הייליגער רמב"ם זאגטאז עס איז אומפארשטענדליך ,און נאך וויכטיגער אז עס
דארף אזוי זיין! און פשט איז "שרעק זיך נישט" אז עס איז
אומפארשטענדליך ,ווייל דאס איז וויאזוי עס דארף זיין.
דאס איז ווארשיינליך עפעס וואס איז פשוט נישט
מעגליך צו פארשטיין מיטן מענטשליכען שכל וואס איז
מוגבל ,אדער  -עכ"פ  -איז עס עפעס וואס לויטן רמב"ם ווי
ער שרייבט איז עס נישט געמאכט צו פארשטיין.
געוויסע אנדערע ראשונים האבן אפילו טענות אוין
רמב"ם .אויב איז עס עפעס וואס מען קען סיי ווי נישט
פארשטיין ,פארוואס דארפסטו דאס אויסרעדן? איז נישט
בעסער אז מען רעדט נישט פון די זאכען?
אבער די רמב"ם דערמאנט עס יא ,און די אחרונים זאגן
אז פשט איז ,אז די רמב"ם וואס איז געווען באוויסט אלס
דער גרויסע פארשטייער ,דער פיליזאף ,דער סייענטיסט,
דאקטאר אא"וו ,ער וויל אונז געבן א זייער וויכטיגע
מעסעדזש ,און דאס איז אז "געוויסע זאכען זענען נישט
געמאכט צו פארשטיין"!
פון די צווייטע זייט ,זענען דא די "פארשטייער" וואס
האלטן זיי פארשטייען יא געוויסע זאכען .זיי פארשטייען
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"פארוואס" געוויסע זאכען זענען געשען וויאזוי זיי זענען
געשען" ,וויאזוי" די זאכען זענען געשען ,וויאזוי זאכען
ארבייטן ,וואס ליגט אונטער די זאך ,וואס ליגט אונטער די
זאך יענע זאך אא"וו.
די עיקר פאנדומענטאלער פראבלעם מיט די מענטשן
און זייערע הסבירים אויף די אלע זאכען איז זייער פשוט.
זיי אליין  -אדער זייערע נאכפאלגער  -טוישן כסדר זייערע
זאכען אמאל נאך א קורצע צייט ,אמאל יארן שפעטער ,און
אמאל אזוי לאנג ווי הונדערטער יארן שפעטער.

מען קען אזוי געבן ביישפיל נאך ביישפיל ,אבער עכ"פ
עס איז דא אן א שיעור זאכען וואס האבן זיך געטוישט
און האלטן זיך אין איין טוישן ,זאכען אין וויסענשאפט ווי
דערמאנט ,אין געזונט וואס איז געזונט און וואס נישט ,וואס
מען דארף יא עסן און וואס נישט ,אין פראקטיק וויאזוי זיך
צובאנעמען צו זאכען ,פיזיש און גייסטיש ,פיסכילאגיע,
מעדעצינען אא"וו.

גרויסע יסודותדיגע זאכען וואס די גרעסטע געלערענטע
האבן אראפגעשטעלט אלס פאנדומענטן אין וויסענשאפט,
און אויף דעם האט מען – צומאל הונדערטע  -לאנגע יארן –
געבויט ריזיגע בנינים אין חכמה ,זענען מיט די יארן געטוישט
געווארן.

אבער ,ווילאנג עס איז נישט געקומען איינער און
אויפגעוויזן אז די אנגענומענע זאך איז נישט ריכטיג ,און אז
עס איז א טעות ,וועט מען די וויסענשאפטלער נישט קענען
רירן פון ארט! זיי וועלן זיך שווערן אז אט אזוי איז דאס ,און
קיינער קען נישט זאגן אנדערש.

א גוטער ביישפיל פון נאר די לעצטע יארן איז די
הסבר פאר "גראוועטיטעט" וואס איז אראפגעשטעלט
געווארן דורך איינע פון  -אויב נישט די  -גרעסטע גוי'שע
וויסענשאפטלער אין די היסטאריע "אייזיק נוטען".

איי דו זעהסט דאך אז זאכע טוישן זיך מיט די יארן,
ריזיגע וויכטיג – אמאל די סאמע וויכטיגסטע  -ווערן
ארויסגעווארפן אין מיסט ,אזוי ווייט אז מען קען שוין
דערנאך פשוט נישט פארשטיין וויאזוי מען האט געקענט
אמאל אזוי האלטן ...אבער ...דאס טוישט נישט די "היינט"!
דאס וואס מען האלט היינט פאר אן אמת ,דאס בלייבט
פעסט!

נוטען האט פארשטאנען לויט זיין מיינונג וואס
גראוועטי איז ,ער האט "ערפינדן" דעם געדאנק ,און אלע
וויסענשאפטלער האבן אנגענומען זיין הסבר אויף א
"זיכערע" זאך ,ביז עס איז געקומען "אלבערט איינשטיין"
און עס צוווארפן און געגעבן א נייע הסבר אין גראועטיטעט
וואס דאס איז היינט אנגענומען אלס די "אמת".
אבער ביז איינשטיין איז געקומען און עס איבערגעדרייט
האט מען געהאלטן אז נוטען איז גערעכט .מען האט געבויט
ריזיגע פארשונגען ,געמאסטן די גרויסקייט פון די פלאנעטן,
אלעס פון נוטענ'ס חשבונות .דארף מען מער ראיה אז נוטען
איז געווען גערעכט?
אבער נאך איינשטיין ,זעהט מען אז מיט אלע ראיות צו
נוטען ,מיט אלעמען וואס האט געוויזן אז ער איז גערעכט,
מיט אלע פריוואונגען וואס מען האט געמאכט וואס האבן
געוויזן אז זיינע חשבונות שטימען ,איז עס אבער געווען א
טעות!
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פון ליכטיקייט .און אז זאכען געשען ממש "אויף איינמאל"
אן קיין שום צייט אונטערשיד.

און איינשטיין אליין ,וואס האט אראפגעשטעלט איינע
פון די גרעסטע יסודות אין פיזיקס - ,אז קיין שום זאך
אין די וועלט קען נישט גיין שנעלער ווי די שנעלקייט
פון ליכטיגקייט  -און האט אויף דעם געבויט ריזיגע
בנינים אליין – טאקע אריינגערעכענט זיין נייע הסבר אין
גראוועטיטעט  -און זינט אים האט מען ווייטער אנדערע
וויסענשאפטלער אויף איינשטיינס יסוד געבויט ריזיגע
בנינים .און עס איז געגאנגען אזוי ביז לעצטענס ווען
פארשער האלטן אז ער איז נישט געווען אינגאנצן גערעכט,
און אין געוויסע פלעצער  -בעיקר ביי קוואנטום פיזיקס -
איז די פאקט אז זאכען גייען יא שנעלער ווי די שנעלקייט

דאס איז דאך פשוט אבסורד! איך קען פארשטיין אז
מען האלט זייער שטארק אז א געוויסע זאך איז וויאזוי
מען פארשטייט עס ,געווענדליך איז דא ראיות ,צומאל
שטארקע ראיות אויף די זאך .אבער צווואס ביסטו אזוי
"זיכער"? פארוואס ווילסטו אפילו נישט קלערן אז עס דא
א מעגליכקייט אז דו ביסט נישט גערעכט ,איז דען נישט די
פארגאנגענהייט גענוג רייך מיט די סארט זאכען?
פון די צווייטע זייט ,איז דא א געוויסע
"אומבאקוועמליכקייט" מיטן עפעס נישט פארשטיין.
אז איינער פארשטייט נישט עפעס איז ער אומצופרידן.
איבערהויפט ווען מען רעדט פון א קלוגע און פארשטענדליכע
מענטש .ער וויל "פארשטיין" וואס גייט פאר.
נאך ערגער פאר אזא מענטש איז אויב האט ער א קשיא!
עס עגבערט אים ,עס נערווירט אים" ...עס איז אים שווער"!!
יעצט מיר וויסן דאך די כלל אז "פון א קשיא שטארבט
מען נישט" און עס איז א גוט ווערטל מיט א מקור אין די
גמ' ווען איינער האט געוואלט שטארק וויסן א ענטפער
געמוטשעט זיין רבי'ן פאר א תירוץ און דערנאך איז יענער
געשטארבן ווייל עס איז געווען עפעס וואס מען האט נישט
געטארט וויסן ,און פון דארט נעמט מען ארויס דאס ווערטל
"פון א קשיא שטארבט מען נישט"! פון א ענטפער אמאל
יא ...אבער פון א קשיא נישט.
דאס איז א ווערטל ,אבער באמת איז עס מער פון דעם.

נוטען האט פארשטאנען לויט
זיין מיינונג וואס גראוועטי איז,
ער האט "ערפינדן" דעם געדאנק,
און אלע וויסענשאפטלער
האבן אנגענומען זיין הסבר אויף
א "זיכערע" זאך ,ביז עס איז
געקומען "אלבערט איינשטיין"
און עס צוווארפן און געגעבן א
נייע הסבר אין גראועטיטעט
וואס דאס איז היינט אנגענומען
אלס די "אמת".

ווייל די אמת איז דאך אז זייער אסאך מאל איז די קשיא
באמת נישט אזוי שווער .און ווען עס גייט אריבער א שטיק
צייט און מען טרעפט א ענטפער ,איז שוין די קשיא אינגאנצן
נישט אינטערעסאנט ,איז וואס אלזא ביסטו געווען אויס
מענטש ווען דו האסט נישט פארשטאנען?
איז גוט ,איינמאל איז עס געווען ,האסט נישט געוויסט.
דערנאך האסטו געהאט נאך א קשיא ,ביסטו ווייטער געווען
אינגאנצן אויס מענטש ...ביז ....האסט ווידער באקומען די
ענטפער...
אויב אזוי ,פארוואס ווערסטו נאך אזוי אויס מענטש
פון האבן א קשיא? קודם אפשר איז דא ערגעץ א ענטפער,
צווייטענס ,אפשר איז פשוט נישט געמאכט אז די זאך
זאל האבן א ענטפער ,אבער ווערן אויס מענטש פון א
קשיא האסטו זיך שוין זעלבסט איבערגעצייגט אז עס איז
אומפראקטיש.
אבער לאמיר זאגן אז עפעס איז יא שווער ,טראכט אריין,
איז דען נישט ערגער צו האבן א "אומריכטיגע תירוץ" ווי א
"קשיא"?
אויב האסטו א קשיא ,קענסטו זיכען א תירוץ ,אפשר
וועסטו געפונען א ענטפער ,אפשר נישט ,אפשר איז דא
ערגעץ א ענטפער אפשר נישט ,אבער ווילאנג דו זיכסט,
האסטו די געלעגענהייט צו מעגליך טרעפן .און אויב נישט,
איז ווייטער נישט עק וועלט ,ווייל ווי געזאגט פון א קשיא

שטארבט מען נישט ,און נישט אלס איז געמאכט צו ווערן
פארענטפערט.
אבער איינמאל דו האסט א ענטפער וועסטו דאך שוין
נישט זיכען א ענטפער! און קען זיין אז אזוי איז גוט ,ווייל
דאס איז טאקע די ענטפער .אבער אין פאל וואס דו האסט א
ענטפער וואס דו "טארסט נישט אפרעגן" וואס איז א "מוז"
קען דאך פונקט אזוי זיין אז די ריכטיגע ענטפער איז ערגעץ
אנדערשט ,עפעס אנדערשט און דו זיכסט עס נישט! קודם
ווייל דו האסט א ענטפער ,און צווייטענס ווייל דו "טארסט
נישט" זיכען עפעס אנדערשט!
און פארוואס טארסטו נישט זיכען?
ווייל א געוויסע פלוני ,וואס האט געגעבן די ענטפער און
האט געשריבן אן ארטיקל אדער א בוך איבער א געוויסע
ענין ,און ער איז אזוי זיכער מיט זיך אז דאס איז די ריכטיגע
ענטפער ,און זיינע ארומיגע און נאכפאלגער זענען אזוי
זיכער מיט זיך אז ער איז גערעכט ,אז דו "טארסט נישט"
טראכטען אנדערש!
און ווי געזאגט דאס איז ביי די זעלבע מענטשן וואס האבן
זיך שוין איבערצייגט ,אז ווען עס איז געקומען עמיצער
וואס איז געווען א שטיקל "מחוצף" ...און האט יא געזיכט א
צווייטע ענטפער האט ער עס געטראפן ,און דער ערשטער
איז געווארן אינגאנצן ללעג ולקלס.
און לאמיר זאגן אז עס איז טאקע באמת נישטא קיין
ענטפער ,עס איז פון די זאכען וואס איז נישט געמאכט צו
פארשטיין .איז אויב האסטו די קשיא ,האסטו א "ריכטיגע
קשיא"! דו פארשטייסט נישט "פארוואס" ,אבער דו
פארשטייסט "וואס"!
אויב אבער האסטו א פאלשע ענטפער ,איז דאך דאס
ליגענט! דאס אז דו ביסט באקוועם ווייל דו מיינסט אז דו
פארשטייסט וואס גייט פאר ,מאכט עס נישט פאר קיין אמת!
און אין אזא פאל ,דרייסטו זיך ארום מיט א גאר גוטע
"פארוואס" ,אבער דו "וואס" פארשטייסטו נישט!!
איז דען נישט פיל בעסער א "אמת'ע וואס" – אפילו אן א
"פארוואס" – ווי א "פאלטשע פארוואס" – אבער אינגאנצן
אן א "וואס?
און דא קום איך צו די ווארט וואס איך האב היינט געהערט,
און איך האב שוין לאנג נישט געהערט אזא גוט ווארט!:
"I'd rather have questions that cannot be
answered, than have answers that can't be
"!questioned
"איך וויל בעסער קשיות וואס מען קען אויף זיי נישט
ענטפערן ,ווי ענטפערס וואס מען קען אויף זיי נישט
פרעגן"!!

47

אויסערן מיניסטער

די וואונדער,
אנטיביאטיק
איר לאנגע וועג ,און וויאזוי עס
אפעקטירט אונזער געזונט

ווען האט זיך דאס לעצטע מאל געמאכט אז איר זענט
אויפגעשטאנען און אייער האלז טוט ביטערליך וויי? עס
פאסירט גאנץ אפט ,אבער זייער ווייניג מענטשן דערשרעקן זיך
דערפון ...אויב ווערט עס אביסל ערגער גייט מען צום דאקטאר
און געווענליך פארשרייבט ער אנטיביאטיק און נאכן עס נעמען
עטליכע מאל פארגעסט מען אז מען האט אמאל בכלל געהאט א
פראבלעם!
אבער ביז אין די נישט ווייטע פארגאנגענהייט איז עס געווען
גאר אנדערש; אז א מענטש האט באקומען אן אנטצינדונג האט ער
נישט געוואוסט וויפיל טעג עס איז אים נאך פארבליבן צו לעבן!
ווען ער האט זיך געלייגט האט ער נישט געוואוסט אויב איצט איז
דאס לעצטע מאל וואס ער פארמאכט זיינע אויגן.
אבער לאמיר גיין צושטייטליך.
אין  1928איז צום ערשטן מאל אויסגעפינען געווארן די
מעדיצין וואס אונז קענען היינט אלס אנטיביאטיק ,און דאס
האט גאר פאסירט דורך א טעות ...א פראפעסאר מיטן נאמען
אלעקסאנדער פלעמינג איז אוועקגעפארן אויף וואקאציע פאר
א וואך ,און ווען ער איז צוריקגעקומען און האט באטראכט
זיינע שמוציגע כלים בעפארן זיי אפוואשן האט ער געזען אז ביי
עטליכע פלעצער איז דא שימל .ער האט אבער אויפגעפאסט
נאך א גאר אינטרעסאנטע זאך ,די
באקטעריע וואס איז דארט געווען
איז אויסגעשטארבן ארום די שימל.
אין אנדערע ווערטער באקטעריעס
קענען ווערן געהארגעט דורך א
געוויסע סובסטאנץ פון שימל! דאס
איז געווען א היסטארישע דורכברוך
און איינע פון די וויכטיגסטע
ערפינדונגען זינט בריאת העולם!
אויב וועט איר פרעגן פארוואס ,איז
גענוג צו אנווייזן ,אז האלב מענטשן
וואס פלעגן אמאל שטארבן איז די
אורזאך געווען א פשוטע קליינע
אינפעקשען וואס די באדי האט
נישט געקענט פייטן!
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אין  1945האט ער באקומען די

נאבל פרייז פאר זיין דערפינדונג.
אין אן אינטערוויא וועלכע ער האט געהאט נאכדעם האט ער
קלאר געזאגט אז עס איז נישט קיין גאנצע ישועה ווייל עס וועט
נאך קומען א צייט וואס אנטיביאטיק וועט נישט מער העלפן,
אבער יעדער איז נאך געווען פארקויפט פאר די גאר גרויסע נס
וואס ער האט דערפינדן און מען האט נישט אינאכט גענומען זיין
ווארענונג.
די אנטיביאטיק איז א גאר וויכטיגע באשטאנדטייל אין אונזער
טעגליכע לעבן ,און עס ווערט גענוצט זייער שטארק פאר עלטערע
מענטשן און פאר מענטשן מיט א שוואכע אימיון סיסטעם ,ביי
אפעראציעס ביי טרענספלענטס און ביי נאך גאר אסאך וויכטיגע
מעדיצינישע פראצעדורן וואס אן אנטיביאטיק קען מען עס נישט
נוצן.
כדי צו פארשטיין ווי א שטארקע ראלע אנטיביאטיק שפילט
אין די טאג טעגליכע לעבן איז גענוג צו דערמאנען אז א סטרעפ
האט געקענט פירן צו הארץ פראבלעמען וואס ענדיגט זיך זייער
אסאך מאל פאטאל ה"י...
לאמיר אבער צוריקגיין אביסל פריער .באקטעריע ,זיי לעבן
אויף יעדע זאך און זיי קענען זיין גענצילך אומשעדליך אדער
גאר שעדליך ,ווען א מענטש
כאפט למשל א שניט ,נוצן זיי
אויס די געלעגנהייט און כאפן זיך
אריין אינעם קערפער און דארט
דאפלען זיי זיך יעדע  20מינוט
און זיי הויבן אן א מלחמה מיטן
קערפער ,דער קערפער גיבט
ארויס אנטיבאדיס וועלכע שלאגן
זיך מיט זיי כדי זיי גענצליך צו
פארניכטן און צו אפשטעלן די
אטאקע ,אבער רוב מאל דארף
מען הילף פון אינדרויסן ,און
דא קומט אנטיביאטיק אריין
ווי ער הארגעט אוועק די אלע
באקטעריעס.
די וועג וויאזוי די באקטעריע

פארמערט זיך און פארשטארקט זיך אזוי שנעל איז גאר
וואונדערליך .נעמט א משל ,אייער אויגן קאליר ,די קאליר וואס עס
איז יעצט וועט עס פארבלייבן פאר די גאנצע לעבן ,יעצט שטעלט
אייך פאר אז איר שטעלט זיך אוועק נעבן איינעם און בלויז דורך
שטיין נעבן אים ווערט אייער אויגן קאליר געטוישט! דאס איז
דאך אוממעגליך! אבער ביי די באקטעריע איז עס מעגליך ,זיי
געבן אריין זייער 'די ען עי' אין די אנדערע נאר דורך דעם לעבן
זיי ,און אויב איז די 'די ען עי' א וועג וויאזוי צו זיך באשיצן פון
אנטיביאטיק דאן איז עס אריבער צו דעם צווייטן אין א רגע ,און
אזוי פארשפרייטן זיי זיך גאר שנעל.
אלעמאל האבן די באקטעריעס זיך געשלאגן און געאמפערט
צווישן זיך אליין ,דאס איז זייער וועג פון לעבן און זייער וועג
צו איבערלעבן .יעצט ווען זיי האבן באקומען א פרישע שונא
מיטן נאמען אנטיביאטיק האבן זיי גענומען זייער אלטע געצייג
"שלעגעריי" און אנגעפאנגען א העפטיגע מלחמה מיט אים,
לאמיר נישט פארגעסן אז יעדע מענטש קעמפט פאר זיין לעבן,
די באקטעריעס שטארבן אויך פון אן אנטיביאטיק אטאקע ,אלזא
שלאגן זיי זיך אויך פאר זייער לעבן.
אצינד נאכן פרובירן צו זיך שלאגן פאר לאנגע יארן איז עס
זיי געלונגען! זיי האבן געקעמפט מיט אלע כוחות און האבן זיך
געשטארקט דערויף ,און נאך א שטיק צייט האט מען אנגעפאנגען
צו טרעפן אינפעקציעס וועלכע קענען נישט געהיילט ווערן ,די
באקטעריע האט געזיגט אין די מלחמה.
דאקטורים אין שפיטעלער זעהען טאקע אינפעקציעס וואס
מען קען נישט היילן ,און די נומערן הייבן זיך ליידער.
וואס מען וואלט ווען געדארפט טון איז טרעפן שטערקערע
מעדיקעישענס וועלכע קענען יא באקעמפן די שטערקערע
אינפעקציעס אבער די רעגולאציעס מאכן דאס זייער שווער ,און
בכלל איז עס ממש ווי א פארלוירענע קריג ,ווייל די באקטעריעס
באנייען זיך יעדע  20מינוט און א פרישע מעדיקעישען נעמט צו
פראדוצירן  10יאר!
אבער ניטאמאל דאס ווערט געטון...
אין די יעצטיגע צייט האלט עס ביי  700,000מענטשן איבער
די וועלט וועלכע שטארבן פון אינפעקציעס וועלכע קענען נישט
ווערן געהיילט ,און אויב גייט עס נישט זיין אונטער קאנטראל
זאגן פארשער אז ביז יארע  2050גייט עס האלטן ביי 10,000,000
מענטשן א יאר ה"י.
פארזעצונג פון זייט  43

 ...?Who are youדערנאך האט ער גערופן פון די טעלעפאון בוק
זיינע באקאנטע חבירים( .איך בין אייביג מקנא די אידן וואס זייער
לעטצע נאמען פאנגט זיך אן מיט א ,ב ,ג ,ד ,אדער ה ,זיי זענען
אייביג וועמען מ'רופט פערזענדליך ..ביז ו' ,דארט ווען מען זעהט
די פופצן זייטן מיט די נאמען "ווייס" ווערט מען שוין דיזי)...
פון די טיי אווענט אליינס וועל איך נישט רעדן ,נישט ווייל די
קרעדיט קארד מאשין האט נישט געארבעט ,ווייל ביי א צווייטען
ארבעט עס אויך כמעט נישט ,מען נעמט עס נאר צי מאכן דעם
אנשטעל ..אויך נישט ווייל די מיסטריעזע צעטל ווי מען שרייבט

אונז קענען דאס טאקע נישט אפשטעלן ,אבער וואס מען
דארף טון איז ,וויסן אז סאיז דא אזא פראבלעם און נישט
נעמען אנטיביאטיק אויב עס פעלט זיך נישט אויס 50% .פון די
אנטיביאטיק וואס ווערט געגעבן אין אמעריקאנע שפיטעלער
פעלט זיך נישט אויס! און אין אסאך פעלער העלפט עס ניטאמאל...
א וויירוס קען נישט ווערן באקעמפט מיט אנטיביאטיק ,אבער עס
ווערט נאכאלס געגעבן אנטיביאטיק דערפאר .און די באקטיריעס
געוואוינען זיך וויאזוי צו באקעמפן זייער שונא 'אנטיביאטיק' ,אזוי
אז ווען עס איז שוין באמת א צורך צו נעמען אנטיביאטיק וועט עס
ליידער נישט העלפן (ה"י).
און איך בין בכלל נישט פון די געזונטע חברה וואס געבן נישט
קיין אנטיביאטיק ,איך פאלג וואס דער דאקטער הייסט ,אויב
הייסט ער נעמען אנטיביאטיק נעם איך עס ,און איך אליין האב
שוין געהאט וואס סטרעפ איז מיר צוריקגעקומען עטליכע מאל
און דער דאקטער האט געדארפט טוישן די מעדיקעישען און גיבן
אסאך א שטערקערע כדי עס זאל העלפן און דאס האט טאקע ב"ה
ענדגילטיג געענדיגט די סטרעפ מיינע און איך האב שוין ב"ה נישט
צוריקגעהערט דערפון עטליכע יאר.
אלזא גיבט אכטונג אויף די מעדעצין וואס איר נעמט און די
וועלט דארף אויך קוקן אויף די אפציעס פון מאכן פרישע און
שטערקערע אנטיביאטיק.
לאמיר זיך פירן ערליך און אזוי וועט דער באשעפער אונז אלע
העלפן און עס וועט זיין "כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים
עליך כי אני ה' רופאיך".
אפ ווער ס'געט א פינעווער ביי די טיי אווענט און אלע פרענדס
ציטערן צו געבן ווייניג ,איז נעלם געווארן ,ווייל קיין סאך נעמען
איז סיי ווי נישט געשטאנען .נאר פשוט עס איז געווען א שטיקעל
דורכפאל ,אן קיין מענטשן און אן קיין געלט ,אבער ווער דארף
געלט? עס איז סיי ווי נישטא קיין צוועק ..די עיקר איז אז מיין ביג
באסס גייט גיין נאך געלט און ווערן ערנסט...
יעצט תכלית גערעדט! אויב זעהסטו קומעדיגע זונטאג מיין
באסס גיין נאך געלט מיט א געלע צוזאם-געטעיפטע טיי אווענט
ענוועלאפ ,דאפסטו נישט האלטן אינמיטן קריאת שמע ..ער דארף
נישט דיין געלט ,זאג אים סתם אז ער קוקט אויס ווי אן ערנסטע
מענטש...
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נחשון בן עמינדב

פירס"ט אימפרעשא"ן שפילט דאס גרעסטע ראלע אין אונזער
טאג טעגליכן מהלך החיים ,פריינדשאפט צווישן מענטשן ווערט
געבויעט אדער ציווארפן דורך פירס”ט אימפרעשא”ן ,גרויסע
ביזנעס החלטות ווערן באשלאסן מיט פירס”ט אימפרעשא”ן ,דאס
גאנצע בליק וואס מיר פארמאגן אין לעבן ווערט אפגעסטעמפלט
דורך פירס”ט אימפרעשא”ן.
לאמיר נעמען פאר א ביישפיל א דזשאב אינטערוויא ,בעפאר א
מענטש גרייט זיך צו זיך פארצושטעלן ביי א דזשאב אינטערוויא
טוט ער זיכער מאכן אלעס זאל קלאפן ,בשעת די אינטערוויא
פרובירט ער צו אהערשטעלן דעם בעסטן איינדרוק זיך צו געפעלן
פאר די מענטש וואס זיצן אין פארנט פון אים ,ביי יעדע פאראגראף
דורכאויס דעם גאנצן אינטערוויא לייגט ער צו קאפ און מח זיך
צו אהערשטעלן און ענטפערן אויף די שאלות אויפן בעסטן
אופן וואס שייך ,אבער דער פאקט וואס דער מענטש ווייסט
נישט איז ,אז דער בעה"ב האט שוין אפגעמאכט זיין בליק אויף
אים נאך פאר ער האט געענטפערט אויפן ערשטן שאלה ,די
מינוטן דערנאך איז כמעט נישט רעלעוואנט ,דער איינדרוק איז
שוין געשאפן געווארן און דער בעה"ב האט שוין א פונקטליכע
פראפיל אין קאפ נאך איידער ער האט עספיעט צו ענטפערן אויף
די שאלה וואס איז געפרעגט געווארן.
א געוויסע פראפעסאר האט פרובירט צו איבערצייגן דעם
טעאריע ,ער האט גענומען א סעריע פון ווידעא"ס דורכאויס
דזשאב אינטערוויאס און האט פרובירט צו אויסגעפינען צו דער
אינטערוויא איז געווען א סוקסעס אדער נישט ,ער האט באוויזן
צו דערגיין אויף דער סוקסעס פונעם אינטערוויא בלויז דורכן קוקן
די ערשטע פופצן סעקונדעס פונעם אינטערוויא ,נאכן זען בלויז
דער האנט-שאקל ,די באגריסונג און שמייכל פונעם באטרעפנדער
דאס אליין איז געווען גענוג פאר אים צו באשטעטיגן דער סוקסעס
דערפון.

די קאנצעפט פון 'דין סלייסונג'

ער געפעלט
מיר!?
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די אויגן לויפט און דער מח באשליסט .די וועג וויאזוי מיר
מאכן אפ א מיינונג ,א שיטה אדער החלטה ווערט געבויעט אויף
די ערשטע בליק וויאזוי דער מענטש קוקט עס אן ,אין ענגליש
ווערט עס אנגערופן פירס"ט אימפרעשא"ן ,די ערשטע בליק וואס
מען האט אויף א מענטש אדער סיי וואס דאס איז געווענליך דער
מיינונג וואס בלייבט און עס טוישט זיך נישט.

פירס"ט אימפרעשאן ארבעט דורך די קאנצעפט פון 'דין
סלייסונג'.
'דין סלייסונג' איז די קאנצעפט פון נעמען א גרויסע בילד און עס
צוטיילן אין קלענערע חלקים כדי עס צו קענען גרינג ארומנעמען
און באארבעטן .דאס מיינט ,אנשטאט קוקן אויף אויף א ברייטע
מציאות וואס אנטהאלט קאמפליצירטע אינפארמאציע און א
איבערפלוס פון לאגיק ,נעמט מען דאס בילד און מען קאנצעטרירט
זיך אויף א קליינע טייל דערפון און דער טייל ווארפט א ליכט אויף
די איבריגע חלק מציאות.
וואו 'דין סלייסונג' איז גאר שטארק אקטועל קען מען טרעפן
ביי כירונגען ,מיליטערלייט און ערשטע הילף ,ביי זיי פאדערט זיך
צו מאכן די מערסט וויכטיגע באשלוסן און החלטות וואס וועט
אפעקטירן דאס לעבן פון מענטשן אין מילי סעקונדעס .עס איז
נישטא די צייט צו אבזערווירן און דורכטראכטן די סיטואציע מיט
אירע קאמפליצירטע דעטאלן און לאנג טערמיניגע נאכפאלגן ,די
החלטה ברויך געשאפן ווערן טיילמאל אין סעקונדעס און רגעים
און עס פאדערט א באלדיגע באשלוס וואס קען נאר צושטאנד
קומען דורך די קאנצעפט פון 'דין סלייסונג'.

עס איז די זעלבע קאנצעפט וויאזוי אנקעטעס פארציילן די
מיינונגען פון מענטשן איבער די מיינונגס פארשידענהייטן ווען עס
האנדלט זיך פון דיפערענצן בנוגע א געוויסע נושא .פראפעסיאנאלע
אנקעטעס קענען פאראויסזאגן מיט א שטוינענדע אקוראטע בליק
וואס די מיינונג פונעם פאלק איז צב"ש ביי פאליטישע וואלן ,עס
פאדערט זיך נישט מער ווי אויספרעגן א קליינע פראצענט פון די
באפעלקערונג צו קענען ארויסהאבן די מיינונג פון די גאנצע פאלק
אן וואס מען זאל זיי אפילו האבן געפרעגט.
אנאליסטן ,פארשער און דעטעקטיוון באנוצן זיך מיט 'דין
סלייסונג' צו פאראויסזאגן און אויפבויען א סקיצע וויאזוי א זאך
וועט זיך אויסקאכן אין די עתיד אדער צו געוואויר ווערן די עבר
און הונטערגרינד פון א פאסירונג דורכן אבזערווירן דער יעצטיגע
מציאות און צוזאמשטעלן דעם פולן בילד.
עס איז די קליינע טייל וואס פארציילט איבער די גרעסערע
פארבארגענע מציאות.

דורכן נעמען צוויי גרופעס פון מענטשן ,פאר גרופע איינס האט
מען געוויזן בילדער פון מענטשן וואס האט געדויערט נישט מער
ווי סעקונדעס ,די גרופע האט געדארפט אראפשרייבן א אנאליז
אויף די געזיכטער ווי קלוג זיי זענען ,ווי באגלייבט ,צו זיי זענען
סאציאל געשטימט און נאך פאשידענע פאקטארן .פאר די צווייטע
גרופע האט מען געוויזן די זעלבע בילדער אבער זיי האבן דעהאט
צייט צו אבזערווירן און אנאלאזירן ווילאנג זיי האבן געוואלט ,די
רעזולטאט פון די שטודיע האט געוויזן א שטוינענדע גלייכקייט
ווען עס איז געקומען צו באשליסן אויף באגלייבטקייט ,ביידע
גרופעס האבן געהאט די זעלבע מיינונג אפילו די צייט אפשניט איז
געווען אנדערש.
אין די ערשטע מאמענט וואס א מענטש זעט א פנים ווערט
תיכף אויפגעבויעט אין די אונטערן באוואוסטזיין א פולע פראפיל
אויף דער מענטש און דער בליק טוישט זיך נישט אזוי שנעל ,עס
איז זייער שווער צו טוישן די מיינונג פון די פירס"ט אימפרעשא"ן
וואס מען האט אויף א מענטש.

די מענטשהייט טוט זיך אויך באנוצן מיט 'דין סלייסונג' אין
אין פאקט ,איינמאל א מיינונג ווערט געשאפן קומען שוין
יעדע אספעקט פונעם לעבן ,צו זאל עס זיין ווען מען באגעגנט
אפיר ראיות און באווייזן
א נייע מענטש ,א ביזנעס
וואס טוען אונטערשטיצן די
החלטה אדער סיי וואס .מיר
מיינונג און די 'מיינונג' ווערט
טוען באשליסן אונזער מיינונג
קאנווערטירט אין א 'פאקט'
אין בליץ סעקונדן דורך
געבויעט מיט זעלבסט
אפשיילן די ברייטע ארום
איינגערעדטע לאגיק און
און זיך קאנצעטרירן אויף
•א אינטערעסאנטע פאקט ווערט
הארטע באווייזן .די 'לאגיק'
א קליינע פראקציע דערפון
אנגעוויזן אז פירס"ט אימפרעשא"ן איז
קומט ערשט נאכן האבן די
וואס פארציילט אונז די בילד
פילפאכיג שטערקער ביי פרויען ווי מענער,
פון דרויסן.
'מיינונג'.
פרויען וועלן גרינגער דערקענען א מענטש פון
א ערשטע בליק ווי א מאן.
ווען מיר באגעגענען א
פארשער ווייזן אויך

אינטערעסאנטע פאקטן

מענטש טוט די אונטערן
באוואוסטזיין דורכפירן א
בליץ שנעלע סקען וואס טוט
אבזערווירן און אנאליזירן די
פנים פונעם באטרעפנדער,
זיין שמייכל ,די וועג וויאזוי
ער רוקט זיך ,די קליידער
וואס ער טראגט ,די געזיכט
שטריכן און די קלאסישקייט
וויאזוי ער שטעלט זיך אהער.
דאס אלעס געדויערט מילי
סעקונדעס און דער מח קומט
ארויס מיט א פולע פראפיל
אויף דער מענטש וואס דאס
טוט באשליסן דער חן וואס
דער מענטש האט אין זיינע
אויגן ,צו דער מענטש איז
קלוג אדער באגלייבט און אזוי
ווייטער.
פארשער ווייזן אן אז
באגלייבטקייט און טראסט
ווערט באשלאסן אונטער א
צענטל פון א סעקונדע .זיי
האבן דאס אויספראבירט

•מענטשן וואס נוצן מער אויגן קאנטאקט
ווערן באצייכנט אלס קלוגער ווי די וואס נוצן
ווייניגער אויגן קאנטאקט.
•מענטשן מיט ברוינע אויגן ווערן
באצייכנט אלס מער דאמינענט און פאוערפול
ווי מענטשן מיט בלויע אויגן.
•שנעל רעדנדע מענטשן ווערן אנגעקוקט
צו זיין מער זיכער און שטארק מיט זיך ווי די
וואס רעדן שטאטער.
•מענטשן וואס זענען אנגעטון מער
פראפעסיאנאל ווערן אנגעקוקט אלס
סוקסעספולע מענטשן.
•די שיך שפילט א גרויסע פאקטאר אויף די
מהות פון די מענטש ,מענטשן מיט ביליגע שוך
ווערן אנגעקוקט צו זיין ווייניגער סוקסעספול
ווי די וואס טראגן טייערע שוך.
•די וועג וויאזוי א מענטש שפאצירט
טוט אנצייגן אויף זיין רואיגקייט און
דורכגעטראכטקייט.

אן אז די מיינונג וואס א
מענטש סטעמפלט אפ די
מענטשהייט ארום ווערט
נישט געטוישט אפילו דער
פאקט ווייזט אנדערש .די
שטודיע איז דורכגעפירט
ווייזן
דורכן
געווארן
בילדער פון מענטשן פאר
א גרופע סטודענטן ,די
גרופע האט געדארפט זאגן
זייער מיינונג צו ווען זיי
וואלטן זיך געטראפן מיט
די באטרעפנדע אויפן בילד
צו זיי וואלטן אים געגליכן,
א חודש דערנאך האבן זיי
זיך פאקטיש געטראפן מיט
די באטרעפנדע און געהאט
א געלעגנהייט צו שמועסן
און זיך באקענען צווישן זיך,
דער רעזולטאט נאכן זיך
באקענען איז געווען דאס
זעלבע וואס זיי האבן געהאט
אויפן מענטש בעפאר אפילו
טוישן א ווארט מיט אים.
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משה מאשקאוויטש

דער וועלט פונעם
גראפיקער
דער וועלט פון גראפיקס ,האט זיך אין די לעצטע צענדליג פון
יארן צווואקסן אויף גאר א ברייטע פארנעם .אין די לעצטערע יארן
טוען טעגליך ערשיינען ביים היימישן ציבור פילע גראפיקער ,ווען
פילע פון זיי טוהן טאקע פארמאגן דעם חוש און געפיהל צו א שיין
שטיקל ...גראפיקס.
פונקט ווי אינעם עולם הנגינה ,וואס פאר בלויז קארגע צעהן-
פופצען יאר צוריק האסטו געקענט ארויסלייגן אויפן פאליצע סיי
וואספארא טעיפ ,אפילו פון גאר א שוואכע קוואליטעט ,און דער
עולם האט דאס געקויפט ...ווידער היינט אז דו וועסט זיך וואגן
ארויסצולייגן סיי וואס פון א שוואכערע קוואליטעט וועלן די חברי
האייוועל"ט שוין באפאלן און איבערצייגן די אנדערע אז עס איז
נישט ווערד די געלט...
מאנכע ווילן דאס אראפרייסן זאגענדיג אז היינט האלטן
זיך אלע פאר מבינים ,און קיינער ווייסט נישט וואס ער רעדט...
אבער דער אמת איז אז דער היימישע עולם האט זיך טאקע
ארויפגעריקט א שטאפל אין דעם הינזיכט ,דער פאקט ווייזט אן
אז מען קען אייגענטליך נישט פארקויפן היינט-צו-טאגס פארן
עולם סיי וואס ,דער ציבור בלייבט נישט הונטערשטעליג ,און אז
דער עולם האט זיך צוגעריבן מוזן די זינגערס אויך צושטעלן אויף
א העכערן ניווא ,אזוי ווי דער פאקט האט געוויזן אין די לעצטערע
אפשניט פון צייט.
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אין א געוויסע זין איז די זעלבע ביי גראפיקס .עס געפינען
זיך היינט פילע היימישע אינגעלייט וואס טוהן פארמאגן גאר

א גוטע טעם און חוש אין גראפיקס .דער מח פונעם גראפיקער
ארבייט אויף א אנדערעם אופן ווי א אלגעמיינעם מענטש ,דער
גראפיקער איז שטענדיג פארנומען אין זיין פעלד ,ער קומט אריין
אין בית המדרש און גלייך לויפט ער צו צום וואנט ווי עס הענגען די
מודעות ,עס אינטערסירט אים נישט אזוי ווייט דער עצם עד ,ער
זוכט ענדערש צו זעהן ווער איז דער דיזיינער פונעם עד ,ער וויל
זעהן די קליינע בוכשטאטן אויפן זייט פונעם צעטל ...נעבן אים
שטייט א צווייטע אינגערמאן און באטראכט אים פון קאפ ביז פיס
מיט וואונדער" ,זאג נאר ,האסט נישט בעסער וואס צו טוהן ווי צו
שטיין און באטראכטן די קליינע אותיות דארט?."...
אבער דער גראפיקער פארשטייט אפילו נישט וואס דער
אינגערמאן וויל פון זיין לעבן האבן" ,דו זעהסט נישט וואספארא
שיינעם קונצליכען שטיקל ער האט אהערגעשטעלט ,קוק ווי גוט
דאס איז צוזאם געשטעלט ...גראדע האלט איך אז ער וואלט נישט
געדארפט ניצן דעם פאנט ,עס פאסט נישט אריין מיט די סארט
סטיל".
און יא ,דער אמת איז אז דער אינגערמאן איז באמת א
געלונגענעם אינגערמאן ,אין די שטעלע טוט פאסן פאר אים ,און
ווארשיינליך זענען פילע גראפיקערס געלונגענע מענשטן אין נאך
פילע הינזיכטן ,רוב גראפיקערס וועלן אויך קענען אראפשרייבן א
שיין ארטיקל (אדרבה ,ערצייגט אין די 'בילדער ,גראפיקס און דעזיין
אשכול ,)...פארשטיין צו א שיין ניגון ,און צו נאך פילע קריעטיוו
פעהעיגקייטן .אבער עס דארף גענומען ווערן אין באטראכט אז

אויסער די טאהטן וואס מען דארף טוהן גלייך אין אנהייב ,נאך
איידער מען הייבט אן צו ארבייטן פאר אנדערע – ווי למשל זיך
גיין לערנען די פאקטישע כללים און קונצן אין פאטאשא"פ,
אילוסטרעיטע"ר ,אינדיזיי"ן און אלע אנדערע צוגעהערן– דארף
מען אויך זיין צוגערישט פון א צווייטע קוק ווינקל.
נעמענדיג די פעדער אין האנט ,זיך גרייטענדיג צו שרייבן אן
אלגעמיינעם ארטיקל איבער גראפיקס ,הייבט די מח גלייך אן
טראכטן פיבערהאפטיג איבער פארשידענע נושאים וועלעכע
מען קען ארום רעדן .די פעלד פון גראפיקס איז גאר א ברייטע און
פארצווייגטע ,ווייל חוץ וואס עס נעמט אריין אין זיך דאס עצם
זאך פון פאקטיש דיזיינען און אהערשטעלן א עד אדער סיי וואס,
טוט דאס אויך אנהאלטן פילע אנדערע איינצעלהייטן ,וואס איז
פונקט אזוי וויכטיג ווי דער עצם דעזיין.
אייגענטליך ,ווען דער דיזיינער גרייט זיך אהער צו שטעלן
א לאגא פאר א פירמע ,קען ער זיך נישט סתם אראפזעצן צום
קאמפיוטער אין דעזיינען סיי וואס ,דער גראפיקער דארף האבן
פאר זיך א געוויסע שניט וויסענדיג בערך וואס ער גייט דא
אהערשטעלן ,ער דארף וויסן ביי זיך צו עס גייט באשטיין פון א
געוויסע קונץ-שטיק ,אדער עס גייט אנדערש זיין אויף א פשוט'ע
געשניטענע סטיל .ער דארף וויסן צו זיין עד וועט זיין פונעם
היינטיגן שניט ,אדער עס וועט זיין געבויט אויפן אמאליגן סטיל
פון העוו"י גראפיקס.
מיר וועלן דא פרובירן צו טיילוויז דעקן פארשידענע
איינצעלהייטן און געדאנקן וועלעכע קען זיין גאר אינטערסאנט
פאר סיי וועמען ,און איבערהויפט פאר די וועלעכע זענען עוסק
אין גראפיקס.
*
קומט אריין א איד צום אפיס פונעם גראפיקער ,ער ווייסט
נישט פונקטליך וואס ער דארף ,אבער ער ווייסט אז ער שטייט
יעצט ביים אינוועסטירן אין א נייע עסן פירמע ,וועלעכע וועט
צושטעלן איינס פון די פילע נויטבאדערפענדע עסן וואס פעלט
זיך אויס אין א קיך.
נקוט האי כללא בידך ,אין רוב פעלער ווייסט דער קאסטומער
נישט פונקט וואס ער דארף ,ער ווייסט נאר בערך צו וואס ער
ציהלט ,און טאקע דערפאר קומט ער צום גראפיקער .ווייל
דער אלגעמיינער מענטש ווייסט נישט וואס דאס מיינט אפילו
ברענדינ"ג און מארקעטינ"ג ,ער ווייסט ביי זיך איין זאך :איך דארף
א שיינע שטיקל! איך דארף די שענסטע עד אין די וועכענטליכע
בולעטין.
ביי פילע גראפיקער'ס איז דאס טאקע איינס פון די שווערסטע
טיילן פון זייער פאזיציע .דער גראפיקער פרובירט נישטערן
ביים קאסטומער אז ער זאל אים כאטש גיבן א בערך'דיגער בליק
איבער וואס ער וויל ,אבער דער קאסטומער ווייסט באמת נישט
וואס מען וויל פון אים ,בסך הכל האט מען אים געזאגט אז יענער
און יענער איז א גוטע געלונגענע גראפיקער ,און דערפאר האט
ער זיך געוואנדן צו אים .ווידער דער גראפיקער איז צעמישט ,ער
וויל אהערשטעלן פאר זיין קאסטומער די בעסטע וואס קען נאר
זיין ,אבער פונעם צווייטן זייט וויל ער אויך הערן וואס יענעמס
טעיס"ט איז.

דאס איז זיכער אז מען קען נישט ערווארטן פון א קאסטומער
אז ער זאל וויסן וואס ער וויל ,ווייל טאקע דערפאר האט ער זיך
געוואנדן צו דיר ...וואס מען דארף יא דא זעהן איז צו דערהערן און
ארויסקוועטשן פונעם קאסטומער וואס זענען זיינע קומענדיגע
פלענער אין זיין נייע פירמע וואס ער פלאנט יעצט צו גרינדן .דער
גראפיקער דארף וויסן וואס גייט ער דא אדווערטייזן ,צו וועמען
גייט דער עד זיין געצילט ,און פאר וועלעכע סארט געברויך עס
דארף צו זיין.
נישט לאנג צוריק האב איך געזעהן א עד פון איינס פון די
גרויסע טרעוועל אגענטען אין ארץ ישראל ,וואס טוט צושטעלן
אויך אלע אנדערע געברויכן וואס פעלט זיך אויס ביי א נסיעה
איבערן ים .די פירמע איז אונטער די פירערשאפט פון א פרייע
פארזיצער ,און ווי עס שיינט האבן זיי זיך געוואלט אריינזעהן
ביים היימישן ציבור ,און זיי האבן באשלאסן אז זיי וועלן אנהייבן
צושטעלן נסיעות כ"א אדר צום יארצייט פון הרה"ק רבי ר' אלימלך
מליזענסק זיע"א.
נעמענדיג א גרויסע און באוויסטע פרייע גראפיק
פירמע ,באצאלענדיג דערפאר דעם פולסטן פרייז ,האבן זיי
אהערגעשטעלט א הערליכע עד .דער עד איז באשטאנען פון
א גרויסע גאלאקסי סעלפאון ,ווען דערויף איז דא פילע 'עפפס'
אויסגעשטעלט אויפן סקרין ,אנגעהויבן ביי א בילד פון א קבר ,עסן,
האטעל ,באסעס ,און אזוי ווייטער אלע אנדערע באדערפענישן
פון א נסיעה.
ווען איר ליינט איבער דעם עד ,קוקט עס אייך אפשר אויס גאר
נארמאל ,און א שיינע איידיע .אבער דער ווארהייט איז אז נישט
נאר אז די פירמע האט נישט מצליח געווען אין די ספעציפישע
קאמפיין ,נאר זיי האבן זיך אוועק געהארגעט פאר די צוקנופט
ביים היימישן ציבור .ביים היימישען עולם אין ארץ ישראל איז די
היינטיגע פארגעשריטענע טעכנלאגיע אפגעפרעגט אויף א יעדע
פארנעם ,און דערפאר ,אפילו אז דער קאמפאני האט אריינגעגאסן
פילע טויזענטער דאללארן אין דעם פראיעקט ,האבן זיי גארנישט
ארויסגענומען דערפון.
פארוואס? ווייל פאר מען הייבט אן סיי וואספארא סארט
גראפיקס דארף דער גראפיקער זיין קלאר ביי זיך צו וועמען
ער צילט .ווען מען וויל אדווערטייזן ביים פרייען ציבור איבער
טורס קיין רוים ,דאן איז די איידיע פונעם גאלעקסי גאר א גוטע
בייפאל ,און עס קען גאר גוט ציען דעם אויג .ווידער ווען מען וויל
פאקלאמירן ביים היימישן ציבור איבער נסיעות קיין ליזענסק ,דאן
דארף מען ענדערש אריינלייגן די אייקאנס אין א  ...גמרא ...אדער
אפשר אין א נועם אלימלך...
*
שוין ,דער גראפיקער ווייסט שוין איבער וואס עס רעדט
זיך דא ,און וועמען מען ציהלט און אלע אנדערע וויכטיגע און
אומוויכטיגע איינצעלהייטן .יעצט קומט פאר אים איינס פון
די שווערסטע שטאפלן אין אהערשטעלן און 'אויסשטאפירן'
א פירמע פון דאסניי .אט האלט מען שוין ביים זיך צוזעצן צום
קאמפיוטער און אהערשטעלן א 'לאגא'.
אין די אויגן פון מענשטן איז די לאגא די מערסט פשוט'סטע
זאך ,וואס טוט מען שוין? מען לייגט אפאר ווערטער און עפעס א
קליינע 'אייקאן' אין די זייט ...און דאס איז א טעות וואס אסאך נייע
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גראפיקער האבן אויך אין די אנהייב פון זייער פאזיציע.
די לאגא איז ווארשיינלעך איינס פון די מערסט וויכטיגסטע
שטאפלן אין א ביזנעס .דער לאגא איז דאס וואס דער מענטש
געדענקט פאר אייביג .א מענטש וועט קיינמאל נישט געדענקן
די עד וואס די פירמע האט געמאכט פאר א יאר צוריק ,אבער די
לאגא וועט ער ,האפענטליך ,שטענדיג געדענקן .פרובירט דאס
אויס ביי זיך ,איר געדענקט דעם עד וואס 'דעע"ל סאפטווער"ס'
האט ארויסגעשטעלט פאראיאר? ווארשיינליך נישט .און וואס
טוט זיך מיטן 'לאגא' ,אה ...זייער פשוט און סימפל ,עס האט אזא
שיפע 'אי' אינדערמיט...
א חבר מיינע וועלעכע איז אויך עוסק אין גראפיקס ,זאגט מיר
פונקט לעצטנס אז איינס פון די גרעסטע שוועריקייטן אין דיין
פאזיציע אלס גראפיקער איז ווען עס קומט צו דעזיינען א 'לאגא'.
דער קאסטומער וועט קיינמאל נישט פארשטיין פארוואס מען
'רייסט' פון אים אזויפיל געלט ,וואס האט ער שוין געטוהן? ער
האט בלויז געשריבן אפאר בוכשטאטן...
אבער אין אמת פעלט דא אויס גאר אסאך קאפ און מח אהער-
צו-שטעלן א לאגא .דער ערשטער כלל וואס מען דארף טראכטן
ביי זיך איז וואס וועט מאכן דעם מענטש וועלעכע זעהט דעם
פראדוקט מיטן לאגא דערויף ,אז ער זאל דאס געדענקן?
דערפאר פעלט זיך אויס אז א יעדע לאגא זאל האבן זיך
עפעס א אייגענארטיגקייט ,וואס דאס זאל אריינגיין אינעם קאפ
פונעם מענטש אז דער אייקאן ,קאליר ,פאנט ...געהערט פאר דעם
קאמפאני .לאמיר נעמען אלס ביישפיל די צוויי מאכטפולע און
וועלט בארימטע געטראנקן ,קאוקא קאולע און פעפסי .אלע ווייסן
אז די ספעציפישע פאנט מיט וועלעכע קאקא קאולע באנוצט זיך
'געהערט' צו זיי .ווידער פעפסי האט א אייגענע אייגענארטיגקייט,
און אייגענטליך איז עס נישט אינעם פאנט ,ווייל קיינער ווייסט
נישט אנצוגעבן אז די פאנט געהערט פאר פעפסי ,אבער אלע
ווייסן אז די ספעציפישע סימבאל וואס שטייט שטענדיג נעבן
דעם ווארט פעפסי איז א פעפסי טרעדמאר"ק.
יעצט ,אויב פעפסי וועט אנהייבן שרייבן דאס ווארט פעפסי
מיטן קאקא קאולע פאנט וועלן אלע וויסן אז עס איז גע'גנב'עט...
ווידער אויב קאוקע קאולע וועט זיך באנוצען מיטן פעפסי פאנט
וועט קיינער נישט וויסן פון ווי עס קומט .פארוואס? ווייל יעדער
האט זיך זיין אייגענארטיגקייט ,ביי פעפסי איז עס די ספעציפישע
אייקאן ,און ביי קאוקא קאולע איז עס די פאנט .הצד השוה
שביניהם אז א יעדער איינער האט זיך זיין אייגענארטיגקייט מיט
וואס דער מענטש דערקענט די פירמע.
יעצט פארשטייט זיך אז אויב איך וועל נעמען און אהערשטעלן
א לאגא פאר א עסן פירמע מיט גרין-בלויע קאלירן ,ענדליך צו
די קאלירן פון א שפיטאל ,וועט עס דער מענטש קיינמאל נישט
דערקענען ,ווייל אין א יעדע לאגא דארף זיין עפעס וואס זאל
קאנעקט"ן די לאגא צו די ווערטער און פירמע ,און אויב די קאליר
דערמאנט פון א שפיטאל ,דאן וועט די לאגא קיינמאל נישט
'קליקן' ביי אים אין קאפ.
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א גאר פאפולארע און אויפגעכאפטע זאך איז דאס צולייגן א
געוויסע פאראגראף פון ווערטער איבער די פירמע .אין געוויסע
פעלער איז דאס גאר א גוטע זאך ,אבער אין אנדערע פעלער,
איז עס איבעריג און נעמט אוועק פון די רייכקייט פונעם לאגא,

ווי למשל ווען א זילבער געשעפט וועט צולייגן ווערטער צו זיין
לאגא ,ווי למשל 'זילבער וואס וועט שטענדיג שפיגלן' ,וועט דאס
ווייזן אויף ביליגקייט אנשטאט אויף רייך.
אין א געוויסע צייטונג איז ערשינען א ארטיקל ווי עס איז
געווען באשריבן א שטודיע איבער א גרויסע מילך פירמע אין
אינדיע און די אומגעגנט .זיי האבן דארט געשריבן אז נאכן טוישן
זייער סלאגאן אינעם לאגא ,זענען די איינקנופטן ארויף מיט
איבער ניינצען פראצענט! זיי זענען א 'מילך' פירמע ,און אונטער
דעם לאגא האבן זיי געשריבן די מערסט פשוטע ווערטער' ,זייט
א חלק פון אונזער קיען משפחה' .פון איין זייט האבן זיי זייער
איינגעשטעלט ,ווייל די רעזולטאטן פון אזא ווארט קען אמאל זיין
פאטאל ,געבענדיג פארן מענטש דעם געפיהל אז ער איז א קוה...
אבער דער פאקט האט אויפגעוויזן אז די פירמע האט זיך געהויבן
מיט א ריזיגע פראצענט ,פארוואס? וואס איז אזוי מורא'דיג פון
אזא סלאגן?
דער מענטש וועלעכע זעהט אזא ווארט שפירט פלוצלינג אז
ער איז א חלק פונעם פירמע ,ער שפירט פון איין מינוט איבערן
צווייטן אז דאס איז זיין 'מילך' ,און צו-מארגנס וועט ער זיך שוין
דינגען מיטן חבר און אים אויפווייזן אז די פירמע פארמאגט
די בעסטע מילך וואס איז נאר פארהאן אויפן מארקעט .נישט
אומזיסט וועלן פילע עירליינ"ס אייך געבן א קארטעל מיט אייער
נאמען אויפגעקריצט דערויף ,אפילו נאך בעפאר איר באקומט
סיי וועלעכע בענעפיטן פונעם עירליין ,ווייל וויבאלד די האסט א
קארטל מיט דיין נאמען דערויף ,און פון אויבן איז אריינגעקריצט
'דעלטא עירליינס' ,שפירסטו גלייך אז דו ביסט א חלק פונעם
עירלייין ,נו ,אויב בוסטו א חלק פונעם עירליין איז דאך עס זיכער
די בעסטע עירליין וואס קען נאר זיין...
*
און יעצט צום עד אליינס .איינמאל מיר פארמאגן שוין דעם
לאגא ,און מיר זענען שוין גרייט צו רעליסן דעם פראדוקט פארן
גאס ,דארפן מיר צאם-ברענגען דעם פראדוקט מיטן קאסטומער.
ווי פריער ערווענט ,דארף די ערשטע שאלה זיין וועמען מען צילט
דא ,און לויט דעם דארף מען אנהייבן ארבייטן.
אין די לעצטע פאר יאר האט גרעפיקס גענומען גאר
מאסיווע טריט צו א נייע ריכטונג .ביז דאן זענען מיר אלע געווען
צוגעוואוינט אז כדי אז א עד זאל זיין א 'קנאק' דארף עס זיין א
בלאט אנגעפילט פון אויבן ביז אונטען ,און מען דארף דערפאר
אויסשניידן א מינימום פון פינף-צעהן שאטטערסטא"ק בילדער.
ווידער היינט האט זיך אלעס געטוישט ,ווער עס קען אהערשטעלן
די מערסט ליידיגסטע עדס ,ער איז דער געווינער .ווער איז
גערעכט? אמאל צו היינט? עס זענען פארהאן אזלעכע וואס ווילן
זיך בשום אופן נישט רירן פונעם אלטן טראדיציע ,און בלייבן ביי
דעם אלטן סטיל ,אבער ביים היימישן ציבור האט זיך דער זאך
היפש געטוישט.
ווען איך נעם ארויס א אלטע 'דער איד' פון דרייסיג יאר צוריק
קען איך נישט אויפהערן פון לאכן ,די עד'ס דארט קוקן אויס ממש
א שוידער און א שרעק ,גיי ווייס פארוואס מען האט געדארפט
ניצן א גראפיקער דערפאר ...הלמאי קומט אויס אז 'אלע' היימישע
גראפיקער האבן שוין כהיום געביטן זייער סטיל ,און קיינער האט
זיך נישט אפגעשטעלט ביים אמאל.

מען האט אפירגענומען
עפעס א פרעי"ם וואס מען
האט פארשאפט פון א חבר
וואס קען גוט מאלעווען...
און אינדערמיט האט מען
אריינגעשריבן מיט קליינע
פארשטיפטע בוכשטאטן
פופציג מעלות פארוואס
איר זאלט איינקויפן א
טערקישע טלית...

אבער דער ריינער אמת איז אז ביידע זענען גערעכט און ביידע
האבן די זעלבע מאטיוון.
און מיר וועלן דאס מסביר זיין לויט די רייד פון איינס פון
די מבינים אין גרעפיקס ,פראפ' הענרי קינמאן ,האט דאס
אראפגעלייגט ביי א לעקציע:
איך פאר אויפן שאסיי אויף איינס פון די גרויסע אינטערסטעי"ט
הייוועי ,און אנטקעגן מיר דערהייבט זיך א ריזיגע בילבאורד מיט א
עד פון די לוקסוזירטע 'לעקסאס' קאר פירמע .דער עד באשטייט
פון א שווארץ-ברוינע בעקגראונד ,פון אונטען שטעקן זיך ארויס
זאמדיגע פעלזן-שטיינער ,און איבער די שטיינער שטייט א
הערליכע קאר באצירט מיטן 'לעקסאס' סימבאל פון פארנט ...דער
עד האט אפגעקאסט פארן פירמע א מינימום פון פופציג טויזנט
דאלער בלויז פאר די גראפיקס ...איך אין זייער פאזיציע וואלט
אנדערש געהאלטן די פופציג טויזנט דאללער אין באנק אקאונט,
און אנשטאטס דעם וואלט איך זיך צוגעזעצט צום קאמפיוטער,
געעפענט דעם וואורד פראגראם ,און זיך גענומען טייפן עפעס
וואס זאל איבערצייגן דעם רייכערן פערזאן צו קויפן א לעקסעס
קאר.
די לעקסעס קאר איז אייגענטליך גאר א גוטע קאר ,עס האט
פילע מעלות איבער אנדערע וועלטליכע קאר פירמעס ,און מען
וואלט דאס געקענט אדווערטייזן ווי פאלגענד :דער לעקסאס
קאר איז אויסגערופן מיט איר געשמאקע פיקא"פ ,דער לעקסאס
קאר טוט זיך ספעציליזירן מיט איר הערליכע געבוי ,דער לעקסאס
קאר פארמאגט גאר א הויכע ספי"ד לימי"ט ,דער לעקסאס קאר

איז באוויסט מיט איר שטארקע מאטריאלען וואס זי ווערט
געבויט ,און נאך א רייע פון מעלות וואס דער קאר טוט פארמאגן.
דער געדאנק וואלט ווען אויסגעקומען פיל ביליגער און פיל
פראקטישער ,דו ווילסט אז א מענטש זאל קויפן דיין פראדוקט,
דאן ווייז אים אויף אז די האסט די ריכטיגע ענטפער פאר זיין
געברויך ,און ערקלער אים מיט ריכטיגע סיבות פארוואס ער דארף
זיך איינהאנדלן דיין פראדוקט.
 אט אזוי האט מען געהאלטן פאר פילע יארן ,און דאס איזגעווען די אנגענומענע גאנג ווען מען האט געוואלטן אדווערטייזן
סיי וואס :מען האט אפירגענומען עפעס א פרעי"ם וואס מען האט
פארשאפט פון א חבר וואס קען גוט מאלעווען ...אין אינדערמיט
האט מען אריינגעשריבן מיט קליינע פארשטיפטע בוכשטאטן
פופציג מעלות פארוואס איר זאלט איינקויפן א טערקישע טלית...
אבער ווי שוין פריער ערווענט האט זיך דער שיטה שוין היינט-צו-
טאגס געביטן אויף א מאסיווען פארנעם ,עס איז אריבער צייטן און
עס האט זיך ארויסגעשטעלט גאר א צווייטע בילד און צוגאנג ווי
אזוי א עד דארף אויפטוהן אויפן מח פונעם מענטש-
ווען מען האט פאר זיך א געוויסע ציל וואס דארף
אריינגעברענגט ווערן אינעם וועלט ,דאן אנשטאט אז איך זאל
דיר אנהייבן איבערצייגן מיט פארשידענארטיגע איבערעדענישן
איבער די מעלות פונעם פראדוקט ,וועל איך ענדערש אויפקומען
מיט א טאקטיק אז איך זאל קענען אנקומען דורך א אונטער-
טירל אריין אין דעם מוח .ווען איך לייג ארויף א ריזיגע שילד
איבערן שאסיי ,און פון אינדערמיט שרייט ארויס א פראכטפולע
לעקסריעזע קאר ,דאן גיבט דאס א בליץ אריין אינעם מוח 'איך
מוז האבן דעם קאר' ...אנשטאט 'איך' זאל אים דארפן ערקלערן
צען ערליי סיבות פארוואס ער דארף דעם קאר ,וועט 'ער' אליינס
אויפקומען מיט פופציג סיבות פארוואס ער מיז דאס דרינגענד
קויפן.
ווען דער גראפיקער שארט ארויס פון אונטערן ארבעל א
מייסטער-שטוק וואס ציהט צו זיך דעם אויג ,דאן אפילו אויב דער
עד אליינס אינהאלט נישט אין זיך קיין איין ווארט אדער זאץ פון
אויבן ,דאך טוט עס אינהאלטן אין זיך פופציג אומזעהבארע סיבות
וועלעכע ברענגן ארויס די פילע מעלות .איינמאל דער מענטש
האט באשלאסן ביי זיך אז ער דארף דאס האבן ,דאן דארפסטו
אים שוין גארנישט מסביר זיין ,זיין מח וועט פיבערהאפטיג
אויסארבייטן אין די קומענדיגע מינוטען אלע סיבות וואס ער
דארף הערן כדי צו קויפן דעם פראדוקט.
דער מענטש ,ווי נאר ער האט געמאכט זיין ענדגילטיגן באשלוס
אז ער דארף עס האבן ...וויבאלד די קאר איז געשטעלט געווארן
פונקט מיט די גוטע קאלירן און מיט א ציענדיגע אונטערגרונד...
וועט שוין דער מענטש זיין גרייט צו אינוועסטירן אין דעם געלט,
כח ,און מיה ,טא ,ער האט דאך פופציג שטארקע סיבות פארוואס
ער 'מיז' עס קריגן.
*
אלזא ,אין א ווארט :דער וועלט פון גראפיקס האט געמאכט
פארשריט און אלע האבן איינגעזען אז אנשטאט גיין און מסביר
זיין יענעם מיט קלארע אפענע ווערטער פארוואס ער זאל קומען
צו דיר ,דארף מען ענדערש דערגרייכן צעווישן די שפאלטענעס
אין יענעמס מוח ,ביז יענער וועט אליינס באשליסן אז ער מוז דאס
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באקומען
און יעצט צוריק צום נקודה מיט וואס מיר האבן אנגעפאנגען:
אין דעם וועג אליינס איז פארהאן צוויי כלליות'דיגע וועגן
וויאזוי עס ארבעט ,און מיר וועלן עס צוטיילן און צוויי באזונדערע
קאטאגאריעס:
 אנרייצן דעם מחאט דאס איז וואס איז געווען אין מאדע פאר פילע יארן ,און
ביזן היינטיגן טאג טוט מען זיך באנוצען דערמיט אין פילע ערטער,
און איבערהויפט ווען עס קומט צו פעקעדז'ינג .דער געדאנק
ארבעט מער ווייניגער אזוי ווי מיר האבן שוין פריער ערווענט:
נעמען א פאפיר ,אריין לייגן פילע שעות פון שווערע ארבעט אין
די פאקטישע פיזישע עד ,אזוי אז אין די ענדע זאל די אויג פונעם
מענטש געכאפט ווערן.
 פארטיפן דעם מחדא גיין מיר שוין א שטאפל ווייטער ,און די דאזיגע געדאנק
האט שוין מער מיט ברענדינג איינגעלייגט –
אנשטאט מען זאל אריינלייגן די ארבעט אין די פיזישע גראפיק
סקילס ,וועט דער גראפיקער ענדערש פרובירן אויפצוקומען מיט
א בליציגע געדאנק וואס זאל כאפן דעם מענטש .די עצם עד
וועט נישט אזוי ווייט באשטיין פון א פולע בלאט מיט טונקלע
בעקגראונד"ס ,באגלייט מיט א בילד פון א מענטש וועלעכע שטייט
מיט א פארגרעסערינג-גלאז און באטראכט מיט א גרינטליכען
בליק א הערליכע יופי אתרוג ,נאר אנשטאט דעם וועט עס זיין
א ליידיגע בלאט ,די אונטערגרונג ליכטיג גרין ,און אינדערמיט
א מיטעלמעסיגער וועקטאר-בילד פון א פארגרעסערינג-
גלאז איבער א אתרוג ,און אויבן וועט שטיין קורץ און שארף:
פארגרעסערט די שיינקייט ,פארקלענערט די קאסטן!...
די דאזיגער עד טוט אויך ווירקן אויפן מענטש דורך אריינקומען
אין זיין מח ,אבער דא באנוצען מיר זיך מיט א נייע טאקטיק ,אז
מיר גיבן פארן מענטש אזעלעכע אומקלארע ווערטער וועלעכע
שטעלט אפ פאר א סקונדע דעם מענטש פון טראכטן ...דאן וועט
ער שוין פאר אייביג געדענקען דיין פירמע ,וויבאלד ער האט
צוגעלייגט קאפ צו דעם ,און עס האט אים געקליקט אין מוח.
און טאקע דא איז דער שווערער חלק פונעם גראפיקער צו
קענען אויפקומען מיט א איידיע וואס זאל נישט זיין אויסגעדראשן
(ווי למשל דער ביישפיל פונעם אתרוג ,)...ער זאל אויפקומען מיט
עפעס ניי ,ווייל אויב האט ער עפעס א אלטע געדאנק דאן וועט
דער מענטש וועלעכע זעהט עס ,נישט ווערן אנציקט איבער דיין
עד.
עס איז פארהאן א באוויסטע כלל אין מארקעטינג" ,א עד
וועלעכע נעמט מער פון דריי סעקונדעס צו כאפן ,איז קען עד
נישט" .מען דארף אבער געדענקן ,אז דער כלל האט אויך א
צווייטע זייט ,און א עד וועלעכע נעמט אונטער צוויי סעקונדעס
איז ווידער קיין עד נישט .דער עד דארף זיין סטאביליזירט ,עס
זאל ווירקליך אפשטעלן דעם מענטש פאר א סקונדע ,אבער צו
לאנג אויך נישט.
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נאך א וויכטיגע זאך וואס איז כדי אנצומערקן :ווען מען דיזיינט

א עד פון די קאטאגאריע איז גאר וויכטיג אז דער עד זאל האבן אין
זיך אויך עפעס 'קריעטיוו' .דאס איז אויך איינס פון די וועגן וואס
וועט מאכן דעם מענטש געדענקן דיין פירמע .ווען דער מענטש
זעהט דערין עפעס א ספעציעלער בייפאל ,דאן וועט ער עס
געדענקן! אט דאס איז איינס פון די שווערע זאכן ווען מען דיזיינט
אזא סארט עד ,פון איין זייט דארף די עיקר געוויכט ליגן אין די
ווערטער ,און פונעם צווייטען זייט דארף מען אויפקומען מיט
עפעס ספעציעל און קריעטיוו וואס זאל נישט פארפאטשקענען
דעם עד.
וואס עס קומט ארויס פון דעם איז אין קורצן :א עד וועלעכע
דארף כאפן דעם מענטש אין א בליץ-סקונדע ,ווי צום ביישפיל א
גרויסע שילד וועלעכע דארף געזעהן ווערן פארענדיג אויפן שאסיי
ווי דער מענטש האט נישט קיין צייט זיך אפצושטעלן ,אדער סיי
וועלעכע פראדוקט וואס דארף ליגן אין א געשעפט צעווישן
פילע אנדערע פראדוקטן און דער מענטש דארף אויסוועהלן דיין
פראדוקט איבער אלע אנדערע פירמעס וועלעכע ליגן איינס ביי
איינס אינעם שאפע ,זאל ענדערש געמאכט ווערן אויפן גאנג פון
'אנרייצן דעם מח'.
ווידער א עד וועלעכע וועט לויפן אין די וואכענדיג אויסגאבעס,
דאן איז מער געראטן צו גיין אויפן גאנג פון פארטיפן דעם מח,
וויבאלד דאן וועט ער ענדערש געדענקן דיין פירמע ,און ווען ער
וועט שפעטער אריינגיין אין א געשעפט וועט ער זיך דערמאנען
פון דיר.
*
צום שלוס וועלן מיר צולייגן נאך א אינטערסאנטע געדאנק
וועלעכע קען אונז געבן א ברייטערע בליק צו נייע געדאנקען:
די וועלטס-בארימטע פירמע קאוקא-קאלע האט פאר א יאר
צוריק געלאזט פראקלאמירן מיט גרויסע עדס איבער א פרישע
פרייליכע מעלדונג אז פון היינט און ווייטער וועט זיין צו באקומען
און צוגאב פון די געהעריגע איינס-און-א-האלב ליטער באטל
נאך צוויי סייזעס ,איין ליטער ,און צוויי ליטער .פיל האבן זיך דאן
געווינדערט וואס האט זיי געברענגט ארויסצוגעבן די פרישע
באטלעך ,קאוקא-קאלע איז א ברייט באקאנטע פירמע און אלע
דערקענען עס מיט זייער באקאנטע שמאלע און הויכע באטל.
אבער דער אמת איז אז דא איז געליגן באהאלטן גאר א
געלונגענעם בייפאל ,אט הערט צו:
ביז היינט ,ווען איר זענט אריין געקומען אין געשעפט האט
איר געהאט פאר אייערע אויגן א אויסוואהל צעווישן קאוקא-
קאלע און פעפסי ,א יעדעס מאל האט איר באשלאסן צעווישן
איינס פון די צוויי .ווידער פון היינט און ווייטער וועט איר האבן א
אויסוואהל צעווישן פיר סארטן ,פעפסי ,א גרויסע קאוק ,א קליינע,
און א מיטעלגארטיגע ...נו ,האבן זיי פארדינט אז אייערע ספיקות
וועלן זיין צווישן דריי פראדוקטן פון זייער פירמע ,און איינס פון
פעפסי ...א געדאנק!

מונאוויטש

לעסאטא!
מאמר על
אמונה
לעסאטא? ווער איז דאס לעסאטא?
מיר רעדן פון דעם לענדל לעסאטא .אין גוי'איש שרייבט מען עס
 , Lesothoמיט א צינג-פארדרייטן  THוואס דערמאנט אונז פון די
גאלדענע ענגליש-טישטער קאשמארןTHE chicken crossed .
 .THE roadדע ,זע ,סע" .ניין ,דזזזה!" ,פלעגט ער שטורעמען" .מיט א
שוא!" און אז מען וויל זאגן "איך טראכט" ,ברויך מען עס שפרעכן "איי
טסינק"; טית סמך בדיבור אחד ,און די צינג צווישן די ציין .לעניננינו,
נישט לעסאטא אדער לעסאסא; ניין ,לעסאטסססא ...אבער מיר וועלן
איר באהאנדלען מיטן היימישן אויסשפראך ל-ע-ס-א-ט-א מיט א
פשוטן טית ,כמו "איי טינק" בלע"ז.
אלפאנס .לעסאטא ,אפיציעל "די קינגדאם אוו לעסאטא" ,איז א
קליין פארלאמענט מאנארכיע ,וואס מיט א שטארקן פארגרעסערונג
זכיכית וועט מען איר געפונען אינעם דרום חלק פון אפריקע.
לעסאטא איז שטיל און פארשטיפט ,כמעט דורכזיכטיג אויף די
וועלט'ס ארענע .זי איז אבער אויך זייער אייגנארטיג.
ווי א יעדע אנדערע מדינה אויף אונזער כדור ,בארימט זיך
די אפריקאניש לענדל מיט אירע פארשידענע אינטערסאנטע
אייגנארטיגע שטריכן .אבער זי באזיצט אויך איין אייגנארטיג
פיעטשער וואס מאכט איר אייגנארטיש אייגנארטיג.
לעסאטא איז גאר קליין ,קוים א חמוציג ווייצל אויף א 10
אינטשיגע גלאוב .אבער דאס מאכט איר נאכנישט אייגנארטיג .זי איז
טאקע קלענער פון שווייץ ,אבער אויך פונקט אזוי גרויס-קליין ווי
בעלגיע ,דער הויפטקוואטיר פון די בריטיש-לאזע  .EUזי איז אויך
היפש גרעסער פון מיני ליכטנשטיין און מייקרא מאנאקא ,ביידע
וועלט-בארימט מיט זייער העפליכע הכנסת אורחים פאר משפחת
ראטשילד והמסתעף.
דאס אז די צווייט-אפיציעלע שפראך אין לאנד איז ענגליש איז
אויך נישט קיין חידוש .פילע אפריקאנע לענדער – ווי אויך אמעריקע,
קאנאדא ,אויסטראליע ,און נאך – באניצן זיך מיט ענגליש אלץ
איר שפראך .דאס איז נאך שריים פון די יארן ווען גרויס בריטאניע
מיט איר פראפעסיאנאל-אנשטעלנדע אינגליש עקסענט האט
געהערשט אויף עולם האלבע .די אפיציעלע שפראך אין לעסאטא
איז "סעסאטא" ,די לשון פון די עטנישע אנשי "בעסאטא" ,וואס מאכן
אויס דאס רוב מנין ובנין מתושבי לעסאטא יצ"ו .די סעסאטא שפראך
איז אבער אויך דער סעמי-אפיציעלער שפראך אין אנדערע מדינות

אין די געגענט.
דאס שווארץ לענדל איז געבענטשט מיט א נישקשה'דיגע
קארופציע אינדעסטרי ,גארנישט ווינציגער ווי די שכנות'דיגע
זימבאבווע אדער די ווייטע באליוויע .אבער א קרייז ארום אונזער
וועלטל דערמאנט אונז אז די יעניגע זענען ווייט קיין יחידים במינם.
מיר וועלן געמוטליך אויסווארטן די דאזיגע שפע זאל אויפהערן פליסן
דארטן ,פילייכט דאן וועט זי זיך קענען באקרוינען אלץ אייגנארטיג
אין דעם הינזיכט.
לעסאטא איז א בערגיג לאנד; איר נידעריגסטע ארט איז א
רעקארד  4,593פיס העכער די ים פלאך .טאקע אינטערעסאנט .אבער
אז מען רעדט פון בערג ,ווי קומט זי נאנט בכלל צו נעפאל מיט אירע
הימעלייענישע הימל קראצערס ,די אמעריקאנע קעניאנס הענקים,
אדער די אטעם-פארכאפנדע שווייצע טורעמעס.
דער איצטיגער מלך פון די קינגדאם אוו לעסאטא איז דער
הויכגעשעצטער מיסטער "דוד מאהאטוי בערענג סיאיסוי" ,אפיציעל
"זיין מאיעסטעט לעטסי דער דריטער" ,ה' ירים הודו .זיין קעניגליכע
שטוהל איז כולו צערעמאניעל; עס טראגט בערך די געוויכט ווי דער
ישראל'ישן פרעזידענט רובי ריבלין ,אדער דער קרוין פרינץ פון
סוואזילאנד ,א טראהן וואס שטייט שוין ליידיג פאר פילע יארן כן
ירבו .
לעסאטע פארמאגט אבער נאך איין אייגנארטיג אוצר ,אן ענין
וואס מען געפונט נישט ביי קיין שום אנדערע מדינה (חוץ ביי צוויי
קליינע כמו-לענדער).
***
דאס ווארט "גרעניץ" באזיצט א גאר פראמינענט מקום אין
דעם אינטערנאציאנעלן דיקשאנערי .איר דיקע היסטאריע איז פיל
עלטער ווי דער עלטסטער היסטאריע בוך; זי איז פילייכט אזוי אלט
ווי עצם "היסטאריע" .דער גרעניץ איז אן אקטיווער אנדרייער .א
הויפט מחותן מיט עת מלחמה און א כיטערער בוזעם פריינט מיט
מי יעשר ,א שותף מיט עת לשנוא און אן ארכי-פיינט פון עת שלום.
דער גבול איז זייער הייקעל .א ריק מיטן בענדל האט געקענט
באדייטן א -180דעגרי דריי צווישן מי יחי' און מי  ...ווי עס זאגט עדות
כלל ישראל'ס בלוטיגסטע קאפיטל היסטאריע ,נעמליך דער חורבן
איירופע מיט קנאפע  75יאר צוריק.
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אין  ,1941האט נאצי דייטשלאנד'ס 'אפעראציע בארבאראסא'
געשטורעמט דעם אינגן גרעניץ צווישן דייטש-פוילן און רוסלאנד-
פוילן ,און העפטיג אריינגלאפירט אין מערב סאוויעט-רוסלאנד .אין די
זעלבע צייט ,האבן די בלאנדע בני המן געשלאסן א קשר רשעים מיט
די פינסטערע אוקריינע און ליטווישע רוצחים און אנדערע לאקאלע
אנטיסעמיטן ,און פארמירט די מערדערישע עס עס 'איינזאצגרופען'.
באוואפענט מיט ביקסן און אנגעטרונקען מיט קרוסעיד'ישע שיכרות,
זענען די צוויי-פוסיגע חיות געגאנגען פון שטאט צו שטאט און
דארף צו דארף און אריינגעשאסן אין אייגן-געגראבענע גריבער כל
אשר יקרא בשם יהודי – טאטעס ,מאמעס ,זיידעס ,באבעס און אור
אייניקלעך ,הי"ד. אנדערע זענען אומגעברענגט געווארן במיתת
סקילה ושריפה אין די אומצאליגע פאגראמען; במיתת חנק דורך די
קארבאן מאנאקסייד גאז וואגאנען ,דער פארגייער פון די טרויעריגע
גאז קאמערן אין פוילן; ווי אויך הונגער ,מחלות ,ושאר מיתות משונות
רח"ל .רובו ככולו פונעם אידענטום אין אקופירטע-אוקריינע,
בעלארוס ,פוילן ,ליטע ,לאטוויע און ארום זענען דערמארדעט
געווארן אין יענע שווערע תקופה .דער איבערגעלאזטער חלל איז
אומבאשרייבליך .אין פילע מקומות איז אפילו דער טרויעריגע מליצה
'אחד בעיר ושתים במשפחה' אן אויער-פארטויבנדע גוזמה .ה' ינקם
דמם.
ווען היטלער ימ"ש האט אנגעפאנגען שפרייטן זיינע בלוטיגע
פליגלען און איירופע אין די ערשטע יארן פונעם פונעם דריטער
רייך ,האט אונגארן זיך הארציג צוגעשטעלט צום פאשיסטישן אקס
– קודם עקאנאמיש ,און שפעטער ביים קריג ,מיליטעריש .אלץ שכר
פאר די ווארימע באציאונגען ,איז אונגארן שטאפלווייז צוגעטיילט
געווארן גרויסע שטחים וואס זענען אוועקגענומען געווארן באונס
ובכפי' פון שכנות'דיגע מדינות .דער גרעסטער מתנה איז געווען אין
 1940ווען צפון טראנסילוואניע (זיבענבערגען) ,וואס איז ביז דאן
געווען אונטער ראמעניע ,איז אריבער אונטער אונגארישע בעלות.
דער רעזולטאט פונעם גרעניץ טויש איז געווען אז א חלק גדול פון
די אידישע קהילות אין צפון-מערב ראמעניע (קלויזענבורג ,סיגוט,
סאטמאר ,די ווישעוועס ,דעעש ,ועוד ועוד) האבן זיך פון איין טאג
אויפן צווייטן געפונען בגבולי הונגריה.( א חלק פון די קארפאטן
(מונקאטש ,חוסט און ארום) זענען אריבער פון סלאוואקיע צו
אונגארן אין א באזונדערע טויש א פאר יאר בעפאר).
מתחילה האט זיך ביי פילע געדאכט אז די טויש איז א שטיקל
ישועה .ראמעניע ,און צוגאב צו איר עניות און עקאנאמישע
צוריקגעשטאנענקייט ,איז אין יענע תקופה געווען זייער
אנטיסעמיטיש ,און פילע האבן זיך געבענקט מיט נאוויטעטישע
נאסטאלאגיע צו די אמאליגע רעלאטיוו-בעסערע צייטן ווען
טראנסילוואניע איז געווען אונטער די עסטרייך-אונגארן מלוכה.

די ביטערע אנטוישונג האט אבער נישט געשפעטיגט צו
קומען .אין די קומענדיגע חדשים און יארן האבן די אונגארישע
רשעים געשפיגן גזירה נאך גזירה ,אנגעזייענדיג דערביי
טעראר און שרעק ביי די אידישע באפעלקערונג .טויזענטער
ארבייט-פעהיגע מענער און בחורים זענען אוועקעריסן
געווערן פון זייערע ווארעמע שטובער און איינגעריקט
געווארן אין מיליטערישע צוואנגס-ארבעט (מונקא-טאבאר),
איבערלאזענדיג אינדערהיים הונגעריגע לעבעדיגע אלמנות
ויתומים און פארביטערטע עלטערן און געשוויסטער .א גרויס
חלק זענען ליידער קיינמאל נישט צוריקגעקומען.
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די אונגארישע רעגירונג האט ארויסגעגעבן א דעקרעט
אז אלע אידן מוזן פריש איבערווייזן זיייער בירגערשאפט.
אזוי פרי ווי זומער  - 1941קנאפע  3יאר בעפאר אונגארן איז
פארשיקט געווארן קיין אוישוויץ  -זענען טויזענטער אידן

וואס האבן נישט געהאט אדער נישט געקענט איבערווייזן
אונגארישע שריפטן פארכאפט געווארן און דעפארטירט
געווארן קיין אוקריינע .רובם ככולם פון די אומגליקליכע זענען
נעבעך אויסגעשאסן געווארן דורך די דייטשן ,הי"ד .אזוי זענע
די צרות און רדיפות כסדר געוואקסן ,ואין לך יום שאין קללתו
מרובה מחברו.
דער הויכפונקט פונעם חורבן אין אונגארן איז אנגעקומען
אין פרילינג  ,1944סוף קריג ווען היטלער ימ"ש האט
דערשמעקט אז אונגארן וויל פארהאנדלען מיט די אליאירטע.
כ"ד אדר תש"ד האבן די בלוטיגע שטיוול פונעם טייוול גענצליך
אקיופירט אונגארן; זיי האבן איבערגענומען בודאפעסט און
תיכף איינגעשטעלט א פולשטענדיגע נאצישע ווירטשאפט.
מיט די אקטיווע הילף פון די דזשאנדארן און לאקאלע מאדיארן,
האבן די דייטשע מלאכי חבלה אין א קורצע תקופה פון אונטער
ם דעפאטירט און ליקווידירט רוב פון די אידן וואס
צווייחדשי 
האבן זיך דאן געפונען אין די אויסגעברייטערטע אונגארישע
גרעניצן .פון די הונדערטער שטעט און ישובים וואס זענען
דעפאטירט געווארן ,זענען ארום  90%אומגעקומען עקד"ה אין
די גאז קאמערן ,קאנצאטראציע לאגערן ,און טויט מארשן .לבי
לבי על חלליהם! נקום נקמת דם עבדיך השפוך!
דער שיקזאל פון די אידישער באפעלקערונג אין דעם
חלק וואס איז געבליבן אויף די ראמענישע זייט פונעם פרישן
גרעניץ ,איז באשטאנען פון צוויי פארקערטע עקסטרעמען:
נאכן אויבערדערמאנטן גרעניץ טויש ,האט בוקארקעסט
געזוכט צו חנפ'נען דעם דייטש מיט די האפענונג
צוריקצובאקומען א חלק פון די פארלוירענע שטחים .מען
האט אראפגעווארפן דעם מלך קארל און געשטעלט אלץ נשיא
דעם פאשיסטישער המן אנטאנעסקו ימ"ש ,א וויסטער שונא
ישראל און א הייסער ראמענישער ראסיסט .אין  1941האט
ראמעניע צוגעשטעלט הונדערטער טויזענטער טרופן צום
דייטשן אקופאציע אויפן רוסישן פראנט ,און אלס א באלוינונג,
האט דייטשלאנד אריינגעריקט אונטער ראמעניע קאנטראל
פולע פון די פריש-אקופירטע דרום-מערב אוקריינישע
שטחים (בעסאראביע ,צפון בוקאווינא און ארום) .הונדערטער
טויזענטער אידן אין יענע געביטן זענען דאן אכזריות'דיג
אומגעקומען מיט מיתות משונות – אנגעפירט נישט דורך
דייטשלאנט ,נאר דורך ראמעניע (מיט די הילף פון די דייטשן
און לאקאלע רוצחים ,פארשטייט זיך); נישט ווייל היטלער
ימ"ש האט באפוילן ,נאר ווייל דער אנטיסעמיט אנטאנעסקו
ימ"ש האט נישט געברויכט די אידן אין לאנד! הי"ד.
די אידן וואס האבן זיך געפונען אין אריגינאל-ראמעניע
זענען אויך אויסגעשטאנען ציפקע צרות פון די ראמעניער
רשעים; אבער צוליב עקענאמישע סיבות און אנדערע
סטראטעגישע חשבונות ,האט אנטאנעסקו ימ"ש באשלאסן
אז "דערווייל" וועט מען נישט דעפארטירן די אידן .רובו
דרובו פון די ראמעניער אידן האבן טאקע אויסגעמיטן דעם
האלאקאסט השמדה; "בלויז" בערך  10%זענען אומגעקומען
און פארשידענע "קלענערע" אקציעס ,הי"ד .אין זומער 1944
איז דער אנטאנעסקו רעגירונג געפאלן ,און ראמעניע האט דאן
אויסגעדרייט דעם דאטשיק און זיך גענצליך צוגעשטעלט צו
די אליאירטע.

קוקענדיג צוריק צו יענע ביטערע תקופה ,שיילט זיך ארויס
א טרויעריגע פאראדאקסישער סך הכל :די אידן פון צפון
ראמעניע וואס זענען אריבערגעשטעלט געווארן צו די גרעניצן
פון דעם "באקוועמערן" אונגארן ,זענען ליידער רוב פארטיליגט
געווארן דורך די פארשאלטענע עס עס .די אוקריינער וואס
זענען אריבער אונטער ראמעניע זענען נעבעך אויסגע'שחט'ן
געווארן דורך די ראמעניער – וויסטע רוצחים ,קיין האר
ווייניגער ווי די דייטשן .ווידעראום ,די וואס זענען געזעצן
אין אלט-ראמעניע – צווישן די זעלבע ראמעניער רשעים –
זענען מער-ווייניגער געבליבן וואוינען אין זייערע שטעט ,ווי
א וואקעלדיג שיף אין הארץ פון דעם בלוטיגן אייראפעאישן ים.
נסתרים דרכי ה'!
***
איך בין אביסל פארפארן ,לקיים זכור את אשר עשה לך
עמלק .איצט צוריק צום ענין:
אז איר וועט דורכבלעטערן אייער אטלאס וועט איר
באמערקן אז אלע מדינות (חוץ פון די וואס זענען גענצליך
ארומגענומען מיט ים) באזיצן מערערע גרעניצן .צום ביישפיל:
די פאראייניגטע שטאטן פארמאגט צוויי אקינות גרעניצן –
דער אטלאנטיק אויף מזרח און דער פאסיפיק אויף מערב ,און
צוויי לאנד גרעניצן – דער אומגעבויטע כותל אויף דרום און
דער הייוועי קיין טאהש אויף צפון.
מדינת ישראל גרעניצט מיט עזה ,מצרים ,ירדן ,מערב
ברעג ,לבנון ,סיריע און דער מיטללענדישע ים .אוסטראליע,
מאדאגאסקאר און קובא פארמאגן נישט קיין לאנד גרעניץ; זיי
פאר זיך זענען זעלבשטענדיג אינזלען .ליביע האט  7גרעניצן,
כולל דעם ים הגדול ברעג .דער שלאנקער טשילע 3 ,לאנד
גרעניצן און דער פאסיפיק אויף מערב .יאפאן ,סרי לאנקא און
הייטי  -אלע אינזלען  -קיין איין לאנד גרעניץ ,בלויז ים.
אונגארן כהיום מיט די צוריקגעשטעלטע גרעניצן ,באזיצט
גבולים מיט  7מדינות :ראמעניע ,אוקריינע ,סלאוואקיע,
עסטרייך ,סלאוואניע ,קראאטיע ,און סערביא .ביים גרעניץ
מיט קראאטיע לויפט דער 'דראווא ריווער' ,א  700ק"מ טייך
וואס פליסט אין דרום צענטראל-איירופע .ביים גרעניץ
מיט ראמעניע לויפן די מאראסטיגע טריט פון מיין זיידע און
באבע .נאכן גרויסן חורבן האבן זיי טראץ די שווערע נסיונות
זיך אנגעגארטלט מיט אמונה פשוטה ,און מיט מסירת נפש
אויפגעבויט זייער שטוב ע"ד ישראל סבא .אין  1951האבן זיי
צוליב די קאמוניסטישע רדיפות אין ראמעניע געהויבן פיס ,און
מיט די הילף פון באצאלטע שמוגלער זענען זיי בעז"ה אנטלאפן
קיין אונגארן כחצות הלילה מיט חצי נשמה אין דער האנט.
דערנאך האט מען געוואנדערט קיין עסטרייך ,איסט סייד ,פען
סטריט ,און בקרוב ממש קיין ירושלים עיה"ק תותבב"א.
קנאפע  5יאר שפעטער ,אין די אונגארישע 1956
רעוואלוציע ,האט דער השגחה פרטית אראפגעברענגט דעם
אייזענעם גרעניץ פאר א וויילע ,און טויזענטער מאחב"י זענען
בעז"ה ארויס מאפילת קאמוניזם לאור אמעריקע ,בראזיל ,ארץ
ישראל ,קאנאדא ,ענגלאנד ,ועוד .יצ"ו.
רוסלאנד איז שוין א שטיקל גרעניץ אדיקט .אין צוגאב צו
דער פאסיפיק אויף מזרח און דער ארקטיק און אנדערע טייכן

אויף צפון ,גרעניצט זיך דער וואדקע-בער מיט  14שכנים:
קים דזשאנג-אן ,כינע,מאנגאליע ,קאזאקסטאן ,אזערביזשאן,
גרוזיע ,אוקריינע ,בעלארוס ,פוילן ,ליטע ,לאטוויע ,עסטאניע,
פינלאנד ,און נארוועגיע.
דער דאזיגע כלל עקסעזטירט ביי אלע נאציאנען און
ראיאנען וואס פיגורירן אויף דעם יו ען לענדער ליסטע ,מיטן
אויסנאם פון איין מדינה .דער אפריקאנער לעסאטא איז
די איינציגסטע לאנד אויף די מאפע וואס זיצט נישט ביים
ים בארטן – ער איז ארומגענומען מיט יבשה מכל הצדדים,
און פארט פארמאגט ער נאר איין גרעניץ ,דער גרעניץ מיט
דרום אפריקע .אין אנדערע ווערטער ,די גאנצע לעסאטא
איז גענצליך איינגעשפארט אין דרום אפריקע ,כאילו דרום
אפריקע איז דער זעמל און לעסאטא איז דער לאך.
(אגב .ווי אויבן ערווענט ,געפונען זיך נאך צוויי חצי-לענדער
וואס זיצן אין אן אנדערע לאנד .די צוויי זענען וואטיקאן סיטי,
וואס באשטייט פון א פאר געסלעך אין רוים הבירה; און סען
מארינא .ביידע שטעט זענען א חלק פון איטאליע ,אבער פירן
א זעלבסשטענדיגע רעגירונג ווירטשאפט ).
***
דער רייזענדער קיין לעסאטא ווייסט אז דער איינציגער
וועג אריין אין צום דריטן-וועלט לענדל איז דורך דרום אפריקע;
דער טראפיק אריין אין לאנד ווערט גענצליך קאנטראלירט
דורך זיי .פילייכט אן אפשפיגלונג פון דעם טראכטנגאנג פון
דעם טיפישן אמעריקאנער היינט צוטאגס.
אן אמעריקאנער טוריסט האט געפרעגט א לאקאלער
צפון קארעא פאטריאט" ,וואו איז דאס לעבן בעסער ,אין די
פאראייניגטע שטאטן אדער דא אין נארט קארעא?"
"אודאי קארעא!" ,האט ער געענפערט מיט זיכערקייט.
"והא ראי' ,ביי אייך אין אמעריקע קריגט דער פרעזידענט ביי
די וואלן אביסל מער פון  50%פון די שטימען .משא"כ ביי אונז,
אין די "דעמאקראטישע פיעפעל'ס רעפובליק אוו קארעא",
שטימען  100%פון די וויילער פאר די ווידערוויילונג פונעם
קאמוניסטישן פירער .דאס גאנצע לאנד איז צופרידן!"
מיט א שטיק צייט צוריק ,האט אן ארטיקל אין א געוויסע
סייענס דזשורנאל פאראורזאכט א שטורעם וואס האט
ארויסגענומען פון די גלייזן די לייענער און איינגעשטעלטע
צוגלייך .זייער חטא :זיי האבן פובלוצירט א "סייענס פעיפער"
געשריבן דורך א גרופע סייענטיסטן ,וואס ווייזט אויף מיט
שכל'דיגע הוכחות אז נאכן זיך פארטיפען אין די קינצליכע
געבוי פון די מוסקלען און ביינער פון די מענטשליכע האנט,
איז מען ענדליך געקומען צו די מתקנה אז די האנט איז
"דיזיינד" דורך "א באשאפער" ( .)Creatorמזל טוב ,זיי האבן
זיך אויפגעוועקט!
די שמחה האט אבער נישט לאנג אנגעהאלטן .תיקף
האט זיך לאז געטאהן א לאנדרי ליסט פון סטראשענונגען
– אנגעהויבן פון עדיטאר און שרייבער רעזיגנאציעס און
געענדיגט ביי סובסקרייבער בויקאטס און קענסילאציעס" .ווי
נעמט א רעספעקטירטער דזשורנאל די העזה צו פאבלישן
אזאלכע ראביש?" ,האט מען פארפירט" .אמעהר,העכער פינף
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און ניינציג פראצענט פון אלע סייענטיסן זענען ביי די מיינונג
אז עס איז נישטא קיין ( "...רח"ל) "עס איז "סעטעלד סייענס" ווי
קען א סייענס אויסגאבע שרייבן קעגן 'סייענס'?"
דער דזשורנאל האט זיך געבראכן .זיי האבן צוריקגעצויגן
דעם ארטיקל און זיך אנטשולדיגט פאר דעם 'שרעקליכן
טעות' .ויישן ויחלום שנית!
די אנגענומענער סדר הבריאה אין די אלגעמיינע וועלט
כהיום איז שיטת "עוועלושן" ,דהיינו אז אלע נבראים (כולל
דער מענטש מיט זיין פארגעשריטענע לינג ,הארץ ,נירן ,שטים
בענדער ,שמעקן ,טראכטן ,אטעמען ,פארדייאונג ,לעבער ,נירן,
ראי' ,שמועה ,שכל ,געפילן ,דיבור ,דזשינס ,די ען עי ,וכו' וכו'
וכו') זענען במשך פון מיליאנען יארן באשאפן געווארן פון זיך
אליין" .פון זיך אליין?!" פרעגט נישט ווי אזוי ,ווייל די הסברים
האבן זיך שוין כמה פעמים געטוישט .און אז איר פראבירט נאר
צו פרעגן ,וועט איר כאפן ביזן זיבעטן ריפ; קשיות זאלט איר
לאזן פאר די גרויסע קעפ .אייער פליכט איז צו גלייבן באמונה
שלימה אלעס וואס דער סייענס חכמים האבן באשלאסן פאר
אייך .מען האט אראפגעשטעלט אן אייגן-פאבריציטירטע
פעלזן-פעסטע יסוד נופל וואס איז כתוב וחתום דורך
אנגעפרעסענע חכמי הטבע ,אז נאר "נאטור" (ליין :א וועלט אן
א באשעפער) גייט אריין און דעם גדר פון "סייענס" .און אויב
איר זענט פון די סייענס עליטע און איר ווילט צולייגן אייער
אייגענע 'טו סענטס' ,אזוי לאנג וואו דער סוף פסוק שטימט
מיט די דאזיגע שיטה ,זענט איר און גוטע הענט און אייערע
טעאריעס זענען ווערד צו ווערן קאנסידערד.
איר קלערט אודאי ,וואס גייט עס מיר אן וואס די
אויסגעקראכענע סייענטיסטן האלטן? דער ביטערער מציאות
איז אבער אז אזוי ווי עס גויאישט זיך ,אזוי אידישט זיך  -א כלל
וואס איז נאך מער גילטיג אין די היינטיגע אפענע עפאכע ,ווען
יעדער האט צוטריט צו אלעמען אויף דער וועלט .און אפילו
מען זוכט נישט דוקא צו גריבלען אין כפירה ,איז לא ימלט אז
מען זאל זיך נישט אנשטויסן איז זייערע שיטות בשוגג ובאונס;
אפילו אומשולדיגע נייעסן זענען פיל מיט זייערע השקפות.
מ'בליקט דא ,מ'ליינט דארט ,און עס כאפט זיך אריין א קליין
קערנדל וואס פרעגט מיט תמימות "גייסט מיר זאגן אז אלע
גרויסע חכמים ווייסן נישט וואס זיי רעדן"? עס נעמט נישט
לאנג און פון די קערל וואקסט ארויס א גרויסן ערלה בוים
וואס אירע פארפוילטע פירות ווערן געליפטערט בחינם אין
די סאציאלע קבוצות און אין די "קאפע הייזער" .והרבה חללים
הפילה ,ל"ע.
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 )1דער ערשטע און עיקר יסוד איז הפקרות .מיר חרדישע
אידן האבן א זכי' אז מיר זענען ערצויגן געווארן מיט א קלארע
מסורה ,א שלשלת הקבלה וואס ציהט זיך ארויף קנאפע דריי
און א האלב טויזנט יאר ביז מעמד קבלת תורה ווען ששים רבוא
האבן געהערט מיט די אייגענע אויערן בקולות וברקים דעם
"אנכי ה' אלקיך" .א יעדעס אידיש קינד ,אפילו בעפאר ער איז
בא לכלל דעת ,ווערט אין אים אריינגעפלאנצט דער ענין פון
בראשית ברא אלקים .דער אמונה פשוטה אז "דער באשעפער
האט באשאפן די און פירט די וועלט" לויפט אין אונזער די ען
עי .דער גוי (אדער א איד וואס איז ליידער אויפגעוואקסן אין א
תורה'לאזע שטוב) האט טאקע נישט די מסורה .אבער מיט דעם
אלעם ,אז מען ניצט אביסל דעם שכל פארשטייט מען אז פונקט
ווי דער איי פעד און דער מערצעדעס זענען "מאניופעקטשירט
געווארן" דורך איינעם ,איז אויך די שיינע וועלט און איר טיפע
נאטור "באשאפן געווארן" דורך איינעם (אחד יחיד ומיוחד!).
און פונקט ווי דער פליפ פאון וועט אפילו אין א מיליאן יאר
נישט ווערן א סמארט פאון ,אזוי קען א פיש אדער מאנקי נישט
ווערן מענטש; ס'איז פיסטע פאנטאזיעס! און אז עקזעסטירט
א כלי וואס איז חצי 'פליפ' וחצי 'סמארט' ,איז פשוט אז דער
קאמפאני האט עס אזוי דיזיינד .די זעלבע ,אז מען זעהט אז
געוויזע באשעפענישן האבן פארשידענע ענליכקייטן איז דאס
ווייל דער "אלמעכטיגער דיזיינער" האט זיי מתחילה אזוי
דיזיינד! גארנישט געשעהט נישט "פון זיך אליין".
למעשה זעט מען אז די גרעסטע חכמים ,אנגעפאנגען
ביי די אור-אלטע פילאזאפן און געענדיגט ביי די היינטיגע
געלערענטע ,האבן זיך טועה געווען איבער דעם ענין .דער
סיבה איז אז מען זעהט נישט ,נישט ווייל מען "קען נישט" זעהן,
נאר ווייל מען "וויל נישט" זעהן! פונקט ווי א שופט וואס נעמט
שוחד קען נישט זעהן דעם אמת ,אזוי זענען זיי משוחד פאר א
לעבן פון שוואוילטאג און הפקרות .און אז ס'איז נישט דא קיין
באשעפער (ח"ו) ,איז לית דין ולית דיין ואיש כל הישר בעיניו
יעשה "בלי ּפרעשער".(הגאון רבי אלחנן וואסערמאן ז"ל הי"ד
איז מסביר דעם ענין במתק לשונו אין זיין באקאנטע מאמר על
האמונה ,ע"ש באריכות .והדברים קילורין לעיניים).
די חכמי האומות אין פריערדיגע דורות האבן אויך
פארשטאנען מען קען נישט סתם אזוי לייקענען און א בורא
אן אנדעם אלטערנאטיווע הסברה אויף בריאת העולם .געווען
וואס האבן געזאגט אז אמת די וועלט איז באשאפן געווארן
דורך א באשעפער ,אבער נאכן באשאף האט ער אפגעלאזט די
אונטערשטע וועלט ...לשיטתם הטיפשית פארמאגט נישט דער
"בורא יש מאין" די כוחות צו זיין א "מנהיג ומשגיח"( .עפ"ל)

מען דארף אבער וויסן דעם אמת ,אז די שיטות פון די
סייענטיסטן ,געאלאגיסטן ,קאסמאלאגיסטן וכו' זענען געבויעט
אויף כולו אגענדע און זערא סייענס .מיר מאמינים בני מאמינים
ווייסן דעם אמת וואס מיר האבן מקבל געווען פון אונזערע
עלטערן ,און מיר דארפן נישט ווערן "אינטימעדעיטעד" פון
די פאקט אז  95%פון זייערע חכמים רייזן אויף די כפירה
באן .זייער מיינונג  -וואס איז געבויעט אויף שקר  -איז קיין
מיינונג און איז אונז גארנישט מחייב ,און מיר דארפן זיך נישט
פארענטפערן אויף דעם אז מיר זענען די מועט.

(דער הייליגער רמב"ן סוף פ' בא זאגט אז די נסים אין מצרים
און די פילע מצות וואס זענען פארבינדן מיט יציאת מצרים איז
טאקע להוציא מלבם פון די דאזיגע אפיקורסים און עובדי ע"ז
וואס האבן געלייקענט אין השגחת ה' .ע"ש)

ווי טאקע שטעקט זייער טעות? מען קען צונעמען דעם
ענין אין  3טיילן:

די לעצטע שיטה געווען די צענטראלע ווערסיע אין די
סייענטישע וועלט ביז פאר קנאפע  100יאר צוריק .אין די

א חלק פון די פילאזאפן זענען אויפגעקומען מיט אן אנדערן
תירץ צו זייער באשעפער "פראבלעם" ,נעמליך די וועלט איז
קיינמאל נישט "באשאפן געווארן" ,זי איז פשוט און גראד
אייביג געשטאנען (עולם קדמון).

 1920יארן האבן די סייענטיסטן אבזערווירט און שטודירט
די גאלאקסיעס און די אנדערע הימלישע באשעפענישן די
הויעכע ספערן און זענען געקומען צו די שרעקליכע מתקנה אז
נישט מער און נישט ווייניגער עס קען נישט אנדערשט זיין נאר
אז דער יוניווערס איז "באשאפן געווארן"! אן קיין ברירות ,האבן
די סייענטיסטן געמוזט אקצעפטירן דעם אלט-נייעם מהלך,
אבער זיי האבן נישט געזיכט צו באהאלטן זייער אנטוישינג.
"דער פאנאטישער מאמין מיטן געלן טלית קטן ,פון וועם מיר
אויפגעקלערטע לאכן שוין צענדליגער דורות ,איז סוף כל סוף
געווען גערעכט?" ויחזק ה' את לב פרעה ,מען איז אויפגעקומען
מיט א פרישע דערהער" :ביג בענג" (גרויסע באמבע!); די גאנצע
וועלט איז באשאפן געווארן פון זיך אליין' ,פערצופאל' דורך א
גרויסע עקספלאזיע!
אלעס פיין און וואויל .אבער איצט ווערט דאך שווער די
אריגענעלע קשיא .אויב די וועלט איז באשאפן געווארן יש
מאין ,געוואלד און געשריגן ,ווער האט איר באשאפן?!
זיצן די חברה און רייסן זיך ביי די קעפ ,ווען איינער שטייט
איבער דעם צווייטן מיט הערנערישע בדחנות .איך וועל ציטורן
א חלק פון די "זיסע" תירוצים ,בבחינת ליצונותא דע"ז )1 .די
וועלט איז טאקע פריש באשאפן געווארן ,אבער די יסוד איז
שוין געווען בעפאר .איי ,ווער האט באשאפן די יסוד? "די יסוד
איז אזוי קליין אז זי האט נישט געברויכט צו ווערן באשאפן;
זי איז אייביג געווען ".איר פארשטייט? זיי אויך נישט )2 .מיר
סייענטיסטן קענען נאר שטודירן "סייענס" .באפאר די ביג בענג
איז נאך נישט געווען דער מציאות פון סייענס[ ,ממילא זענען
מיר פטור פון צו פארענטפערן אונזער שיטה!]( )3 .דאס איז מיין
" )favoriteבעפאר די איצטיגע וועלט איז געווען א פאריגע
וועלט .אין ווען זיי האבן געזעהן ווי די וועלט ווערט חרוב האבן
זיי איבערגעלאזט זומען קערנדלעך (זרעים )seeds ,וואס פון
דעם איז דערנאך באשאפן געוווארן די היינטיגע וועלט"...
נו ,ווער האט באשאפן די פאריגע וועלט? דאס זאלט איר זיי
פרעגן ...ניין ,דאס איז נישט א פרישע טראמפ אויסבראך .דער
שטופער פון די דאזיגע פאנטאזיע איז נישט קיין צווייטער ווי
מר .וואטסאן ,דער הויכגעשעצטער ערפינדער פון "די ען עי"!
א אידל האט אמאל געהערט פון א רוסישן פלאמבער אז
ער זאל לייגן קנאבל מיט שמן זית אויף די פלאך פון די פיס און
עס וועט אים העלפן פאר זיינע רוקן ווייטאגן .דער איד האט
עס איבערגעזאגט פאר זיין דאקטאר .האט דער דאקטאר אים
גאגט זאג פאר דיין פלאמבער אז ער זאל ווייטער פאררעכטן
פייפס – צו דעם טויגט ער" .בעק פעין" זאל ער ביטע לאזן פאר
אונז דאקטוירים ...אונזער מעסעדזש פאר די חברה :איר זאלט
ווייטער פארזעצן מיט מעדעצינען און עקאנאמיקס ,מיר שעצן
אייער ארבעט .אבער ווי אזוי דער וועלט איז באשאפן געווארן
והמתתעף זאלט איר ביטע לאזן פאר אונז אידן .אונזער מהלך
"העזענט טשעינדזשד" פאר טויזענטער יאר ,און מיר האבן ב"ה
גאנץ א פיינעם טרעק רעקארד.
 )2דער צווייטער יסוד איז דער צפון קארעא עפעקט :אין
צפון קארעא ,אז איינער נעמט די העזה און שטימט אקעגן
די פארטיי ,אראפ מיטן קאפ! און אך און וויי פאר דעם וואס
בלייבט אינדערהיים אויף עלעקשען דעי.
דער מצב אין די היינטיגע סייענס וועלט איז נישט צופיל

...זיצן די חברה און
רייסן זיך ביי די קעפ,
ווען איינער שטייגט
איבער דעם צווייטן מיט
הערנערישע בדחנות...

בעסער .אויב א סייענטיסט פראבירט צו ציען א סייענטיפישע
מתקנה וואס איז סותר צו די אנגענומענע מהלך פון כפירה,
ווערט ער תיקף באזידלט און געפארבט אלץ א "רעלידזשעס
פענעטיק" "אנטי-סייענס" "נאט דזשאב" (בנשימה אחת) .עס
איז נישט דא קיין פלאץ פאר אפאזיציע .נו ,אז מען "בוליד"
אלע פארקערטע מיינונגען ,וועלן די דאזיגע אדער בלייבן
שטיל אדער בלית ברירה מסכים זיין מיט די פאפולערע
"קאנסענסעס"! נאך אלעם ,קיינער וויל נישט אנווערן זיין
פרנסה און פרעסטידזש( .מיר האבן דאס געהערט פון א הייסער
שטיצער פון א געוויסע מאראלישע אישו .אין א פריוואטע
שמועס "אף די רעקארד" האט ער מודה אז ער פרעדיגט און
שרייבט פארקערט ווי ער האלט באמת ,ווייל ער מוז מיטגיין
מיט וואס איז פאפולער אין די פראפעסיענאלע רייען! ועל
הכלל כלו יצא).
מיט אזא קוראפטירטן איינזייטיגן סיסטעם ,טרעפט מען
זיך טאקע מיט א "צפון קארעא'ישן" סייענס קאמיוניטי וואס
רובו ככלו זענען ביי די זעלבע מיינונג ,ווייל די אנדערע ווערן
פשוט פארשוויגן.
 )3חינוך און מידיא פראפאגאנדע :רוב פון די היינטיגע
סייענטיסטן זענען נתחנך געווארן אין אן אטמעספארע פון
כפירה .ביג בענג און עוועלושן איז היינט דער אפיציעלער
קוריקולעם אין די פאבליק שולעס און אין די קאלעדזשעס.
אין פילע סטעיטס איז אומלעגאל אפילו צו רעדן פונעם אלטן
קאמאן-סענס קאנצעפט אז א "באשאף" ( )Creationמוז בע"כ
האבן "באשאפער" ( .)Creatorאון אויב מען לערנט שוין יא
פון רעליגיע אדער פון "קריעשעניזם" אין די יוניווערסעטיס,
ווערט עס ע"פ רוב אראפגעלייגן מיט לצנות'דיגע קאלירן
באגלייט מיט אלטע אויסגעדראשענע פילאזאפיע.
איז אונטערגעוואקסן א דור-צוויי וואס פון קליינווייז אן
לא ידע את יוסף .די קעפ פון די אינגווארג זענען ארומגענומען
פון אלע זייטן מיט א דיקע פארמאכטע גרעניץ פון כפירה און
תועבה; מען הערט נישט און מען זעהט נישט עפעס אנדערש.
וגדיים נעשו תיישים – די אינגע סטודענטן וואקסן אונטער און
ווערן גרויסע סייענטיסטן און פראפעסארן .נאט אייך" ,באט פינף
און ניינציג פראצענט אוו אלל דע סייענטיסט עגרי  ."...אודאי
זענען אלע אויף די זעלבע זייט .די "פילטערס" האט זיי אמאל די
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men are created
equal ,that they are
endowed by their
"Creator "with certain
inalienable Rights,
that among these are
Life ,Liberty and the
pursuit of Happiness.
אנדערע
זייט?
(די כח פון דעמעגאגיע און מח וואשונג איז געווען דער
צענטראלער אינגרידיענט אין דייטשלאנד הארירה אין די תר"ץ
יארן .פון די ערשטע מינוט ווען דער ימ"ש איז געקומען אויפן
בענקל האט זיך געענדיגט אפעזיציע; פאטריאטישע נאציזם
איז געווארן די אפיציעלע אמונה טפלה ,און יעדע פארזוך
צו זאגן א פארקערטע ווארט איז ברוטאליש דערשטיקט
געווארן דורך די פארשאלטענע געסטאפא .און צוגאב האט
מען אהערגעשטעלט א פראפאגאנדע אפאראט אנגעפאנגען
ביי די צייטונגען און די מידיא און געענדיגט ביי די קליינע
אין די שולעס .אזוי האט זיך די אויפגעקלערטע דייטשלאנד
אין א קורצע תקופה געטוישט פון די געלערנטסטע און
פארגעשריטנסטע פאלק אין היסטאריע ,צו אכזריות'דיגע
רוצחים אויף א מאסן פארנעם וואס דער וועלט האט קיינמאל
געזעהן בעפאר.
די פרייע אידן אין אלע דורות האבן זיך נעבעך גענארט
אז מיטן זיך דערנענטערן צום גוי וועט אים דער גוי מער
שעצן .דער טרויעריגע האלאקאסט האט אבער ציווארפן די
לעצטע זויל פון דעם ביטערן איינרעדעניש .די רוצחים האבן
נישט פארשוינט קיינעם ,ניטאמאל דעם וועלט-בארימטער
נוראלוג "זיגמאנד פרויד" פון וויען ,אן אייניקל פון פרומע אידן
אבער א וויסטער שונא דת .זיינע קרעדענשעלס אלץ איינער
פון די סאמע גרעסטע דאקטוירים אין די וועלט בשעתו,
האט אים גאנץ ווייניג געהאלפן אין די נאצישע עפאכע ווען
אנטיסימעטיזם האט אנגעהויבן פלאקערן אין עסטרייך .הארט
פארן קריג האט ער בלית ברירה געהויבן פוס און אנטלאפן קיין
לאנדאן ,וואו ער געשטארבן א שטיק צייט שפעטער פון די
ביטערע מחלה .ל"ע.
אין  1942זענען דריי פון זיינע שוועסטער דעפאטירט
געווארן קיין טרעבלינקע .איינע פון זיי האט זיך געוואנדן
צו אן עס עס מאן און געבעטן אז עס איז ניקס יושר אז מיר,
שוועסטער פונעם הויכגעשעצטן דר .פרויד ,זענען פארשיקט
געווארן דא אהער .דער נאצי האט זיך העפליך אנטשולדיגט
און געזאגט אז ווארשיינדליך זענען זיי אנגעקומען דא בטעות.
"קודם גייט נעמט א שויער ,און דערנאך וועלן מיר זען וואס
מען קען טוהן" .הי"ד)
***
דער אמעריקאנער "מגילת היסוד" אין  1776ליינט זיך:
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We hold these truths to be" self-evident ,"that all

נישט אז זיי זענען געווען
אויסגעקאכט אין די י"ג עיקרים,
אבער די גוישע "אמעריקאנע טאטעס"  -צווישן זיי פילע
אויפגעקלערטע פילאזאפן  -האבן אויך פארשטאנען (כאטשיק
לפנים) אז די וועלט און דער מענטש זענען יציר כפיו פון דעם
באשעפער ( ,)Creatorאזש ס'איז געווען ביי זיי א פשטות
(!)evident-self
היינט לאכט מען פון די "אמאליגע"" ,גלויביגע"" ,צוריק-
געשטאנענע" זיידעס .זיי לאכן און מיר וויינען.
מיט א שטיק צייט צוריק איז אינגערמאן ,א קרוב מיינער,
אויסגעקומען צו זיצן אויף אן עראפלאן נעבן א אינגע גוי'שע
ביזנעסמאן .ס'האט נישט גענומען לאנג ,און דער גוי  -אן
עטאיסט  -האט אננגעהויבן שיסן קשיות איבער אידישקייט,
אמונה והמתתעף ,אויף וואס דער אינגערמאן ,וואס גראדע
אביסל באהאווענט אין עניני אמונה ,האט אים געענפערט
בטוב טעם ודעת( .איך גיי נישט דא אריין אינעם עצם ענין פון
דעבאטירן מיט כופרים; איך פארצייל נאר דברים כהווייתן).
דער דיסקאסיע/דיבאטע האט זיך געצויגן מענין לענין במשך
כמה שעות .ביים ענדע פונעם פלייט זאגט אים דער ערל:
"Joseph, it was a pleasure meeting you. I have to
"admit, you got me THINKING.
איר הערט ווערטער?! ביזן איצטיגן מאמענט ,ווען דער עראפלאן
שמועס מיטן אידל האט אים אריינגעלייגט פייגלעך אין קאפ און
געצווינגען צו 'טראכטן' אביסל ,איז קיינמאל עלה על דעתו אז
אפשר איז פארט דא אן אמת צו אונזער זייט פון די מטבע .מען
צאלט טויזענטערס פאר אן עדיוקעישן ,מען "שטודירט" 4-6
יאר אין קאלעדזש ,אבער דער מוח בלייבט טראכט-לאז .מען איז
ארומגענומען פון אלע זייטן מיט א כעלעמער אויבן-אן באזעצט
מיט פראפעסארס ,מידיא לייט און אנדערע "פינף און ניינציגער"
פרעדיגערס ,און דער קאפ טראכט נאר וואס מען איז ערלויבט צו
טראכטן .אזוי לעבט מען (א רעטעך!) זיך אפ א צען-עלף-צוועלף
שמיטות פאר'שיכור'ט פון סטעיק און ספארטס ,פאליטיק און תועבה,
און ניטאמאל איינמאל ברענגט מען ארויף אויפן געפרעגעלטן
געוויסן די שכל'דיגע שאלה :מי הוא בעל הבירה; ווער האט באשאפן
די הערליכע וועלט? און וואס איז מיין ציהל דא?
"Ladies and gentleman, we're now preparing for
touchdown; please fasten your seat belts and remain
seated until the plane comes to a complete stop.
"!Welcome to the United States of Lesotho

זאלער קומען

וויאזוי
עפענט מען
אזהרה :אויב זענט איר אן אמעזאן סעללער וועט דער ארטיקל
אייך לכאורה גארנישט צוגעבן! (אפשר יא ,אבער פראוסיעד אן יור
און רעקאגנעסענס)...

אן
״אמעזאן
ביזנעס״?

איך שטיי אין בעסמעדרעש און מיינס א באקאנטער ,נישט
ספעציעל נאנטער ,חבר שפאצירט צו מיט פעסטע טריט און רופט
זיך אן:

איך בין זייער ערנסט .איך פרעגט עכט און איך מיין טאקע די
גרויסע יריד דארטן אין לייפציג ,איך וויל עפענען א ביזנעס דארט.
אפשר ווילסטו מיר מסביר זיין וויאזוי?

ר' איד ,אפשר זענט איר מיר מסביר וויאזוי מען עפענט א
אמעזאן ביזנעס?

איר מאכט ליצנות פון מיר? איך פרעג דיר וועגן אמעזאן ,און דו
מאכסט פון מיר דאס גענאר איבער לייפציג.

מיין חבר האט אן עמעזאן ביזנעס .מיין שוואגער האט .מיין
עלטער פעטער'ס שוועסטער'ס א קינד האט .וואו איך גיי און וואו
איך שטיי הער איך אלע סארט מאדנע ענטפערס ,ווי ״פרייוועט
לעבעל״ אדער ״ווייט לעיבל״ .אנדערע ענטפערן מיר נישט אפילו,
נאר זיי בלייבן רעדן פון ריוויוס ,פידבעק ,דראפ שיפ ,וואס איך
האב אויפגעכאפט ,און ועוד ועוד וואס איך האב נישט עספייעט
אויפצוכאפן .ואני אנה אני בא? מתי אעשה גם אנכי לביתי? ווען
וועל איך קענען מיט האלטן די שמועסן אין פאליש ,סוספענדעד
אהער סוספענדעד אהין ,ס'סאונד ווי אסאך פאן .און אוודאי און
אוודאי דער עיקר ,דאס ״מאכן געלט״ און קויפן מפטיר יונה .אפשר
וואלט איר מיר געקענט געבן צו פארשטיין ווי אזוי מען עסט דאס?

ר' איד ,איך גיי דיר אויסזאגן זאכן וואס דו ווילסט וויסן.
פראמיס! אבער קודם זיי מוחל און ענטפער מיר וואס איך פרעג
דיר :טראכט פאר מינוט און טריי מיר מסביר צו זיין וויאזוי מען
עפענט א ביזנעס אין לייפציג?

ע״כ השאלה .איך האב אים געזאגט – זייער געלאסן – אז איך
בין זייער זייער פארנומען מיט א סוספענשן ...אבער וועט ס׳וועט
זיך מאכן א געלעגנהייט וועל איך אים דאס מסביר׳ן כפי שידי
מגעת .און אז איך רעד שוין ,זאלן נאך אידן הנאה האבן...
איין שאלה האב איך פאר אייך בעפאר איך וועל אייך מגלה זיין
דעם סוד (פאר גאנץ בראד) וואס ליגט אונטער עמעזאן :ווייסטו
וויאזוי מען עפענט א ביזנעס אין לייפציג?
וואס קוקסטו מיר אן אזוי מאדנע?

איך פארשטיי דיר נישט .קיינער עפענט נישט קיין ביזנעס אין
לייפציג! לייפציג איז נישט קיין פלאץ וואו מען עפענט א ביזנעס.
לייפציג איז א 'יריד' .לייפציג איז א פלאץ וואס סיי ווער ס'האט
סחורה צו פארקויפן  -צו ער האט יא א ביזנעס צו ער האט נישט
קיין ביזנעס ,צו ער פארקויפט נייע זאכן צו ער פארקויפט אלטע
זאכן  -קען אהין גיין קיין לייפציג פארקויפן.
כ'גלייב אז די מער געריבענע האבן געהאט זייערע טריקס
וויאזוי צו לייזן א שיינע מטבע .איינער מיט׳ן פארקויפן ביליג,
איינער מיט'ן הענגן א סיין 'אלעס פארקויפט חוץ איין שטיקל
פארבליבן' וכו' .יעדער איינער מיט זיינע קאפריזן האט פרובירט
צו פאקויפן די מערסט וואס שייך ,און פארשטייט זיך אז ס'זענען
אויך געווען פיפיגע סוחרים וואס האבן א גאנץ זומער געהאקט
האלץ צו פארקויפן אין לייפציג פאר׳ן ווינטער .זיי האבן געפענט א
האלץ ביזנעס און פארקויפט אין לייפציג .זייער ביזנעס איז געווען
בעיסד אויף לייפציג ,אבער זעלבסט פארשטענדליך אז עפענען
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א ״האלץ ביזנעס״ נעמט אריין פילפאכיג מער ווי פארקויפן אין
לייפציג ,וואס איז בסך הכל א קליינע רינגל אינעם האלץ ביזנעס.
איין וועג וויאזוי ארויסצורוקן די סחורה.
וואונדערבאר! אויב פארשטייסטו דאס ,קענסטו שוין עמעזאן
אויך! טויש נאר די ווארט לייפציג אויף די ווירטואלע לייפציג ,סאו
טו ספיעק .ס׳הייסט עמעזאן.
ממש דאס איז אמעזאן .א ווירטואלער יריד (מארקעטפלעיס
בלע"ז) .א פלאץ וואו יעדער איינער איז באוויליגט צו פארקויפן
זיין סחורה ,אלטע אדער נייע ,פון אלע סארטן .סיי ביזנעסער
קענען פארקויפן ,און סיי פריוואטע מענטשן.
אשר על כן קומט אויס די שאלה 'וויאזוי עפענט מען אן אמעזאן
ביזנעס' איז עכט נישט דיין פראגע ,ווייל אויף דעם ווייסטו שוין
דעם ענטפער :מ׳האט זאכן צו פארקויפן.
עס איז נישט א פראגע פון עפענען א אמעזאן ביזנעס ,נאר
סאיז צוויי חלקים )1 :אמעזאן און  )2ביזנעס .וואס די זענען בעצם
צוויי גענצליך אנדערע זאכן וואס האבן נישט קיין שייכות איינס
מיט'ן צווייטן.
אלזא לאמיר צוטיילן די שאלה ווי א מענטש:
 )1ווי אזוי עפענט מען א ביזנעס?
 )2וויאזוי פארקויפט מען אויף אמעזאן זאכן פון די ביזנעס?
די צוויי שאלות האבן עכט נישט קיין שייכות ,ווייל זייער
אסאך יונגעלייט וואס האבן אן אמעזאן אקאונט (אפילו די וואס
מאכן אין די הויכע סעוון דידזשיטס ,איז לאו דוקא אז זיי האבן
אן עסטעבליטשט ביזנעס ,וואס וועט בלייבן על כנו לאנג טערם.
ווידער פון די אנדערע זייט איז דא אסאך מענטשן וואס האבן אן
עסטעבלישד ביזנעס אבער רירן נישט אן אמעזאן ווי גרויס די יאר
איז.
לאמיר זיך באציען צו די ערשטע שאלה :ווי אזוי עפענט מען
א ביזנעס?
עס איז אוממעגליך אין א ארימע ארטיקל צו באשרייבן
פונקטליך וויאזוי מען עפענט א ביזנעס ,ווייל עס זענען פארהאן
צענדליגע חלקים וואס מוזן זיך צוזאמענשטעלן ווי א שיינע פאזל
אז א ביזנעס זאל מצליח זיין.
און די זעלבע זאך מיט די צווייטע שאלה איז אויך אוממעגליך
צו גיין ממש אין דיטעיל און אויסשמועסן אלע מהלכים וויאזוי צו
שטופן סחורה אויף אמעזאן .מען קען שרייבן ביכער אויף ביכער
אין קיינמאל פארטיגן .אזוי אויך יעדן איינציגסטן טאג פאלן אוועק
אלטע איידיעס און עס קומען כסדר צו פרישע.
יאפס .דו האסט א פראבלעם...
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אלזא איז מיין ציהל נישט צו שרייבן דא א בוך מיט דיטעילט
אינפארמאציע איבער קיין איינע פון די צוויי ,נאר מיין ציהל
איז מער פאר מענטשן וואס האבן נישט קיין שום שייכות מיט
אמעזאן ,און ווילן אביסל פארשטיין במה המדובר ,נאר עס צו
קענען אנכאפן .וועל איך שרייבן עטליכע בעיסיק איידיעס און
פארשידענארטיגע צוגאנגען און ביזנעס פאר היינטיגע צייט ,און

דערנאך אביסל בעיסיקס פון אמעזאן.

דראפ שיפ
דער אפטייטש פון די ווערטער מיינט ,אז אן ארדער ווערט
געדראפט צו קאמפאני און זיי שיקן עס .דאס הייסט אז איינער
גייט שיקן א חפץ צו א צווייטן – און איך ווען מאכן געלט דערויף.
לאמיר זאגן אז יעקב ברוך האט א פעינט סטאר ,און איך – דער
אנליין ביזנעס סעלער  -גיי צו יעקב ברוך און איך מאך מיט אים
א דיעל :איך וועל קויפן אסאך סחורה ,און דערפאר וויל איך עס
באקומען פאר א ביליגערע פרייז ,אבער איך אז יעקב ברוך זאל עס
ארויסשיקן דירעקט צום קאנסומער.
סאו ר׳ יעקב ברוך ,געמיר א ליסט פון אלע דיינע סחורה ,איך
וועל גיבן דעם ליסט פאר אלע מיינע קאסטומער ,און ווען איינער
קויפט פון וועל איך דיר שיקן א מעסעדש ,און דו שיק ארויס די
אייטעמס צו מיין קאסטומער׳ס אדרעס .בעיסיקלי ,איך וועל זיך
פארענען מיט די קאסטומערס און אלעס ארום ,און די איינציגסטע
זאך וואס איך דארף פון יעקב ברוך איז למעשה ארויסצושיקן די
אייטעמס צום קאסטומער ,און יעדע סוף וואך (למשל) וועסטו
מיר שיקן א ביל פאר אלע אייטעמס פלאס שיפפינג.
דאס טוען אסאך מענטשן אויף אמעזאן .איינער קען האבן
אזא דיעל מיט קליינע סטארס פאר זייערע איבערגעליבענע
סחורה ,אדער סחורה וואס גייט נישט אזוי גוט .א צווייטער קען
האבן אזעלכע דיעל מיט ריזיגע סופלייערס וואס קענען ליפערן
צעדליגע טויזענטערס ארדערס א טאג ,אבער זיי ווילן זיך נישט
באדערן מיט זוכן קאסטומערס.

מעלות
מ׳דארף קיינמאל נישט אינוועסטן אין סטאק ,ווייל ס׳גייט
סטרעיט פונעם סופלייער.
מ׳דארף נישט קיין וועירהאוז פאר סטאק.
מ׳בלייבט קיינמאל נישט זיצן מיט נישט גוטע סחורה ,ווייל דו
האסט גארנישט .און אויב איז עס נישט גוט קויפט קיינער נישט.
מ׳דארף נישט מאכן קיין ריסערטש פאר נייע פראדאקטן ,ווייל
די גרויסע חברה מאכן די ריסערטש און דו נעמסט נאר מכל הבא
ליד.

חסרונות
מען קען ארויפלייגן א קליינע נאר מארדשין ,ווייל די
קאמפעטישאן איז גרויס און די סופלייער דארף אויך מאכן געלט.
מען האט מער קענסעלעישנס ווי געווענליך ,וויבאלד אסאך
מאל מאכט אז א צווייטע סטאר האט עס שוין אויסגעקויפט ,און
ס'איז מער נישטא.
ביסט נישט באלעבאס אויף די שיפינג ,וואס זייער אזאך
קאמפאניס קענען קאמפיעטן נאר ווייל זיי האבן גאר ביליגע
שיפינג פרייזן.

מען דארף האבן זייער אסאך טרענזעקשנס איבערצובלייבן
מיט שיינע מטבע.

קראס-דאק
דאס איז ענדליך צו דראפ-שיפ נאר מיט א קנייטש דערין :איך
קויף זיך יא איין סחורה ,אבער -נאר נאכדעם וואס איך האב שוין
א קונה דערפאר.
און דאס ארבעט אז יעדן סוף טאג וועל איך שיקן א לאנגע
ארדער מיט אלע אייטעמס וואס איך דארף ,און די קאמפאני שיקט
מיר עס ארויס דעם נעקסטן טאג ,און איך וועל עס שיקן ווייטער
צו מיינע קאסטומערס.

מעלות
די זעלבע מעלות פון דראפ-שיפ – פלאס:
איך קען אליינס באקומען גאר ביליגע שיפינג רעיטס און אזוי
קאמפיעטן.
איך קען זיין מער אן טאפ וואס מיין קאסטומער באקומט.

חסרונות
די זעלבע חסרונות פון דראפ-שיפ (אויסער די חלקים וואס
זענען ארויף גערוקט געווארן צו די מעלות).
ספעציעל ביי אמעזאן ,אויב פארהאנקערט זיך דיין ארדער
פון דיין סופלייער אדער סטאר און ער שיקט ארויס די סחורה צו
דיר מיט איין טאג שפעט ,קען דיין אקאונט ווערן סוספענדעט ביי
אמעזאן פאר לעיט שיפמענט.

קלאוז אוטס
מען מאכט ריסערטש (א שיינע ווארט פאר גיין זוכן )...ביי
סטארס ,סופלייערס ,אדער מאניופעקטשורערס וואס צו מאל
האבן גרויסע קוואטום פון סחורה וואס זיי ווילן פטור ווערן פאר
סיי וואספארא ריעזן ,צי זיי האבן איינגעקויפט צופיל ,אדער
צומאל א מיינער דעמעדזש ,צב"ש די באקס איז צוקנייטש אדער
דאס גלייכן.

מעלות
די פרייז קען צומאל זיין זייער ביליג ,אין אנדערע ווערטער,
ס'קען עפעס איבערבלייבן אויף שבת צומאכן.
ס׳איז מעגליך זיכער צו מאכן ביים קויפן צו נעמען נאר גוט-
גייענדע פראדוקטן ,אזוי האט מען כמעט נישט די ריסק צו בלייבן
שטעקן דערמיט.

ריסערטש וואו מען קען קויפן גוטע קלאזאוטס.
מען מוז איינקויפן אסאך אויפאמאל ,און צומאל גאנצעטע
קאנטעינערס (טראק לאודס בלע"ז).
ס'קען נעמען א יאר-צוויי די סחורה זאל אויסצוגיין ,און
דערוויל זיצט מען מיט קעש אין איווענטארי.

גרעי מארקעט
פאר מ'רעדט פון גרעי מארקעט לאמיר אין קורצן שרייבן פאר
די וואס ווייסן נישט וואס ס'מיינט.
די בלעק (שווארצע) מארקעט איז ,אז מ׳פארקויפט זאכן וואס
ווערן געקויפט אויפ׳ן שווארצן מארקעט דהיינו ,גע׳גנב׳טע אדער
נאכגעמאכטע פראדוקטן ,וואס מען פארקויפט אלץ א געהעריגע
ברענד פראדוקט .לדוגמא איינער וואס פארקויפט נאכגעמאכטע
ראלעקס זייגערס אלס עכטע( ,און קען זיצן פארדעם יארן אין
תפיסה רח״ל) ,אדער מען פאקויפט נאכגעמאכטע קענאן ()canon
קעמערעס אא"וו .אלס עכט .דאס איז שווארץ און מ׳דארף שטיין
ווייט דערפון כמטחוי קשת.
ס'איז אבער דא פעלער וואס מען קען קויפן עכטע קענאן
( )canonקעמערעס ,וואס זיי אליין האבן געמאכט צו פארקויפן
פאר גאר ביליג ,למשל פאר די פיליפינס .גייט איינער וואס זעהט אז
צו קויפן אין די פיליפינס ביי א גאס-סוחר איז נאך אלץ ביליגער ווי
קויפן דאהי ביי זיי אליינס ,קויפט ער דארט איין אסאך קעמערעס
און פארקויפט עס דא.
למעשה האט ער נישט געטוהן אן אומלעגאלע זאך ,ווייל די
קעמערא איז דאך אן עכטע קענאן ( )canonקעמערא .אבער
זייער אסאך מאל וועט א קאמפאני מאכן א ספעציעל ביליגע
ראן צו פאקויפן פאר די ביליגע פלעצער ,און זיי לאזן עס נישט
אפיציעל פארקויפן דא ,וויבאלד דא ווילן זיי האלטן די ברענד און
די קוואליטי דערפון .איז עס א ריסק ,הגם אז צומאל איז עס טאקע
אביסל אנדערש די פראדוקט ,אבער אסאך מאל קען עס זיין ממש
די זעלבע.
און די זעלבע קען זיי ביי אלע סארט פראדוקטן אין קאמפעניס
ווי לדוגמא (.)head & shoulders
אויך איז דא נאך סיבות פארוואס ברענגן פראדוקטן
ארויפצוגיין אויפ׳ן גרעי מארקעט איז שווער און ריסקי .איינע פון
די סיבות איז ,אז ביי רוב גרויסע ברענדס מוזטו זיין אן אפיציעלער
ריסעללער ( ,)resellerצו קענען פארקויפן זייערע פראדוקטן ,און
סתם אזוי זיך אנקויפן מיט ביליגע סחורה אן די ריסעלער רעכטן
קען מען בלייבן שטעקן מיט די סחורה.
דעריבער נישט יעדער וואס קויפט אויפ׳ן גרעי מארקעט
קען עס איבעראל פארקויפן ...אסאך מאל קויפט מען עס נאר צו
פארקויפן פאר אנדערע.

חסרונות

מעלות

מען מוז האבן כסדר'דיגע בייערס וואס מאכן נאכאנאנד

עס איז אסאך ביליגער ווי קויפן דירעקט לעגיטים.

65

מען דארף אינוועסטן אסאך געלט סיי פאר'ן ענדזשענירן,
פלאנירן און דיזיינען דעם פראדוקט ,און סיי פאר איינקויפן אסאך
סחורה (ווייל קיינער גייט נישט מאנופעקטורן עטליכע הונדערט
אויף אמאל).
אויב ס'גייט נישט רח״ל ,קען מען אנזעצן א שיינע פאר דאלער.

פרייוועט לעבל –
דשענעריק אייטעמס
די אנדערע וועג פון פרייוועט לעבל איז ,אז מ׳נעמט אן אייטעם
וואס גייט גוט און מען מאכט עס נאך אונטער א אייגענע ברענד
מיט א שיינע פעקעדזשינג.

מעלות
מען דארף נישט אזוי פיהל ריסערטש
די אינוועסטמענט איז פיל ווינציגער
א ווארענונג פון קענאן איבער גרעי מארקעט

חסרונות
מען האט אסאך קאמפעטישאן.

קענסט עס קויפן אפילו ביסט נישט קיין ריסעלער.

חסרונות
אויב ביסטו נישט קיין ריסעלער וועסטו זיין בלאקירט עס צו
פארקויפן אויף אמעזאן פאר געוויסע גרויס ברענדס.

דיסקאנטיניוד אייטעמס

אויב ביסטו נישט קיין ריסעלער קען דיר די ברענד סוען פאר
נוצן זייער טרעידמארק אן רשות.

נאך אן אינטענסאנטע מהלך פון קאמפעניס ,איז צו קויפן גוט
גייענדע אייטעם פון גרויסע ברענדס ,האלטן אין סטאק ביז עס איז
מער נישט דא צובאקומען און דאן עס ארויסלייגן צום פארקויפן
פאר פול פרייז ווען זיי זענען די איינציגסטע סעלערס.

אויב ביסטו יא א ריסעלער און די ברענד ווערט געוואויר אז
די פארקויפסט פון די גרעי מארקעט ,וועלן זיי ווארשיינליך דיר
אויסשליסן ,ויצא שכרך בהפסדך.

פרייוועט לעבל – יוניק איידיעס
פרייוועט לעבל איז ווען איינער מאכט א פראדוקט מיט זיין
אייגענע ברענד ,עס דא דערפון צוויי סארטן :אדער מאכן ממש
יוניעק פראדוקט וואס איז אליינס בייגעפאלן,

מעלות
אז מען מאכט א פראדוקט וואס קיינער האט עס נישט און אויב
דער עולם קויפט עס ,קען מען געווענליך זייער שיין פארדינען.
האום ראן בלע״ז...

חסרונות
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די פארדינסטן זענען אויך ווייניגער פון א פרייוועט לעבל יוניק
איידיע.

מען דארף זייער אסאך ריסעטש בעפאר.

מעלות
מען ווייסט נאך פאר'ן פארקויפן צי ס'איז א גוטגייענדע
פראדוקט.
מען צאלט ביליג און מען פארקויפט פאר טייער.

חסרונות
מען דארף זייער אסאך אינוועסטן אין סטאק.
צומאל קען מען האבן א דורכפאל ,און מען בלייבט שטעקן
מיט סחורה.
דאס איז אויפ׳ן שפיץ גאפל עטליכע ביזנעס מאדעלן וואס
זענען פארהאן אויפ׳ן מארקעט .אבער דאס איז ממש א קליינע
טייל פון וואס ס'איז אלץ פארהאן .און אזוי אויך יעדע איינציגסטע
ביזנעס האט ספעציפישע מהלכים ווי אזוי זיי מאכן געלט ,הצד
השווה שבהן אז יעדע איינציגסטע ביזנעס האט מעלות און
חסרונות ,און געוועליך גייט אן די כלל איבעראל ,ווי סאך מען

אינוועסט און ווי גרעסער די ריסק איז אלץ מער געלט קען מען
פארדינען.
*
יעצט אז מען האט שוין אויסגעשמועסט א חלק פון ביזנעס
מאדעלן לאמיר עס צונעמען א שרייבן בעיקר וואס ס'איז נוגע
מארקעטפלעיסעס ובתוכם אמעזאן.
מען וועט צוטיילן אלע מאדעלן אין דריי:

יעצט נאך איין מינוט פאר מיר וועלן באטראכטן די ליסטינג
פון דער נאנט .קוקטס אויפ׳ן צווייטן ליסטינג וועט איר זעהן
 15אפפערס ,דאס מיינט א  15סעלערס האבן ארויפגעשטעלט
די זעלבע אייטעם צום פארקויפן ,די נומער  37.98איז די פרייז
וואס איז יעצט די ״יעצטיגע״ פרייז ,און די נומבער  35.97איז די
ביליגסטע פרייז פון צווישן אלע סעללערס.
יעצט לאמיר קליקן אויפ׳ן צווייטן אייטעם און אריינגיין אין
די ליסטינג.

איינס  -זענען אייטעמס וואס זענען בנמצא אויפ׳ן מארקעט
וואס האט צוטריט דערצו ,למשל אן אייפעד ,אדער גאלד טאו
סאקס ,אדער העמילטאן ביעטש קראקפאט ,דו ווילסט נאר אז
מען זאל עס קויפן ביי דיר.
צוויי – זענען אייטעמס וואס זענען דא אויפן מארקעט ,למשל
ס'איז דא צענדליגער ערליי קראפאטס אויפ׳ן מארקעט ,אבער דו
ווילסט מען זאל קויפן דיין אייגנגעמאכטע ברענד.
דריי – יוניק איידיעס וואס אנדערע האבן נישט ,און מען האפט
אז די מענטשן וועלן טאקע דארפן די ספעציפישע אייטעם ,און
דאדורך עס קויפן ביי דיר.
יעצט וועלן מיר פרובירן צו פארשטיין וואס יעדער פון דריי
דארף טוהן אויף אמעזאן צו פארקויפן סחורה.
לאמיר ארויפגיין צו אמעזאן.קאם אין סערטשען פאר א
קראקפאט ( )crockpotביי מיר איז ארויפגעקומען דאס

געט א קוק אויפ׳ן אראנדזשן סירקל וועט איר באמערקן אז די
פרייז שטימט ,אין געלען סירקל וועט איר קלאר זעהן די נאמען
פונעם סעלער ,אינעם גרינעם רינגל ,וועט איר נאכאמאל זעהן אז
אמעזאן מעלדט אז די אייטעם האט  15סעלערס ,אין די ביליגסטע
סעלער פארקויפט עס פאר  - 35.97איבער א דאלער ביליגער!
דאס איז די וועג וויאזוי אמעזאן איז אויסגעשטעלט .א אייטעם
קען האבן  +100סעלערס ,אבער וועט נאר ארויפלייגן אויפן מעין
פעידזש איין סעלער .דאס ווערט אנגערופן די 'ביי-באקס' .דאס
הייסט די קויף-באקס ,און דער וואס האט דעם באקס ,דער מאכט
רוב פון די געלט וואס קומט אריין פון דעם אייטעם.
 75פערצענט מענטשן וואס קויפן אויף אמעזאן וועלן קויפן
די אייטעם פון די סעללער וואס אמעזאן האט ארויפגעלייגט אויף
די מעין פעידזש .און אנדערע ווערטער ,רוב מענטשן קויפן פון די
סעלער וואס האט די 'ביי באקס'.

דאס איז ארויפגעקומען אויף די ערשטע שורה פון סערטש
ריזאלטס אויף אמעזאן ווען איך האב געסערטש .דאס זענען
פיהר באזונדערע ליסטינגס ,די מיט רויטע באקס איז די ערשטע
ליסטינג ארויפצוקומען ,און מיט די בלויע באקס איז די צווייטע
ליסטינג.
פאר מיר וועלן אריינגיין אין די ערשטע ליסטינג און זעהן אלע
אפשענס ,לאמיר קודם אפליינען די אינפארמאציע וואס אמעזאן
געט אונז אויפן סערטש פעדזש .די ערשטע זאך איז אן אימעדש
פון די אייטעם ,די צווייטע זאך איז א קורצע דיסקריפשאן אויפ׳ן
אייטעם ,עס וועט זיך געווענליך אנהייבן מיט די ברענד פון די
אייטעם ווי צב"ש ביי אונזער פאל העמילטאן ביעטש ,דערנאך
וועט קומען די בעסטע פרייז ,דערנאך וועט איז זען אנדערע
פרייזן און בעיקר וויפיל אפפערס די אייטעם האט ,ווי צב"ש די
ערשטע ליסטינג האט  5אפפערס ,דאס הייסט  5סעלערס זענען
אייך גרייט צו פארקויפן דעם אייטעם ,און צום לעצט וועט איז זען
וויפיל ריוויוס די אייטעם האט ,און וואס די עוורידש ריוויא וואס
מענטשן שרייבן אויף דעם.

און ווער איז טאקע זוכה צו האבן די 'ביי באקס'? דאס איז טאקע
די שוועריקייט וואס אלע סעלערס פון די ערשטע קעטעגאריע
וואס פארקויפן אלגעמיינע פראדוקטן האבן .זיי פרובירן צו האבן
די 'ביי באקס' ווי מער.
אמעזאן וועט געווענליך נישט געבן די 'ביי באקס' נאר פאר
איין סעלער .אמעזאן וועט עס שערן צווישן אלע סעלערס אין א
ראוטעישן סקעדזשועל ,און דער עיקר תפקיד פון א סעלער איז
צו האבן ווי א גרעסערע שער אינעם 'ביי באקס'.
די פאר עיקר זאכן וואס אמעזאן קוקט ,איז  )1אויב מען
איז  )2 ,FBAדי טאטל פרייז  -אריינגערעכנט די אייטעם און די
שיפינג פרייז (אבער ווי מ׳האט געזען אין די פריערדיגע סקרין-
שאט איז די ביי-באקס געווען טייערער) )3 ,וויפיל טעג ס'נעמט
ארויסצושיקן ,און  )4ווי אלט דער סעלער איז )5 ,ווי גוט זיין
פידבעק איז .אויך  )6וויפיל מאל ער איז אויסגעלאפן פון סחורה,
 )7און צו זיינע קאסטומער האבן צוריק געשיקט דעם אייטעם פון
וואטעווער ריעזן.
עס איז דא אסאך איידיעס וואס מען קען טוהן אויב מען זעהט
אז מען קען נישט האבן די ביי באקס אויפ׳ן נארמאלן וועג .איינע
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ווי אויך דארף ער זיכער מאכן
נישט צו בלייבן שטיין ביי דעם ,נאר
תיכף ווען אנדערע הייבן אים אן
נאכצומאכן זאל ער שוין האבן רעדי
א צווייטע איידיע( .מאכן פעטנטס
איז כמעט נישט קיין אפשן אויף
רוב פעלער .א גאר גוטע פעטנט
וואס זאל עפעס ווערט זיין קאסט
זייער אסאך געלט ,און אויב קאסט
עס טאקע ווייל ס׳איז טאקע גוט,
גייט א גרויסע קאמפאני מסכים זיין
צו צאלן אנטשעדיגונג און סייווי
נאכמאכן ,און זאגן רוף מיר אין
קארט).
הצד השווה פון די לעצטע
צוויי קאטעגאריעס ,עס האט דריי
סטעפס וואס א מענטש דארף
דורכגיין אז מען זאל זעהן א סעיל:

א טבלא וואס וואו שטארק יעדע
זאך מאכט אויס אויפן 'ביי באקס'
פון די איידיעס איז צו מאכן א פעק ( )packפון צוויי ,דאס ווערט
אזויווי נאך אן אפשן וואס די קאסטומער קען אויסוועלן ,אויב איז
ער די איינציגסטע סעלער וואס האט די פעק אפשען ,ווען אימער
א קאסטומער וועט אויסוועלן די אפשן וועט ער אלעמאל האבן
די ביי באקס .עס איז דא נאך צענדליגער איידיעס ,אבער ווי אויבן
ערווענט איך שרייב נאר די בעיסק ,ואידך זול גמור.
קאטעגאריע צוויי וואס האבן אייגענע אייטעמס .זיי דארפן זיך
בכלל נישט קימערן אויפ׳ן ביי באקס ווייל זיי זענען סייווי אלעמאל
די איינציגסטע סעללער .זייער טשעלענדזש איז ארויפצוקומען
אויפ׳ן סערטש ווען איינער סערטשט פאר סיי וואספארא קיווארד
וואס קען מיינען זייער פראדוקט .און אפילו נאכדעם וואס מען
זעהט עס שוין ,דארף מען זיך אסאך מוטשען אז די קאסטומערס
זאל טאקע אויסוועלן זיין ברענד ליסטינג פון צווישן אלע אנדערע
ליסטינגס.
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קאטעגאריע דריי איז ענליך צו צוויי ,אבער וויבאלד די אייטעם
איז נישט קיין דשענעריק אייטעם ,נאר א אייגענע יוניק איידיע,
דארף ער זיך נישט מוטשענען אז מען זאל זעהן זיין ברענד ,זיין
שוועריגייט איז בעיקר אז די קאנסומערס זאלן טאקע דארפן זיין
איידיע.

לאמיר זאגן זיי האבן צו
פארקויפן א זייגער ,דארפן זיי
זיכער מאכן ווען אימער א מענטש
סערטשט פאר די ווארט 'זייגער'
זאל זייער זייגער ארויפקומען אויפ׳ן
סערטש .און אויב זיי פארקויפן א
לעדערנע מענער זייגער ,דארפן זיי
זוכן ארויפצוקומען ווען א מענטש
סערטשט פאר לעדערנע אדער
מענער זייגערס.
נאכדעם וואס זייער זייגער קומט שוין ארויף צווישן אלע
אנדערע זייגערס שטעלט זיך די שאלה ,וויאזוי מאכט מען אז
דער מענטש וואס וויל יעצט קויפן א זייגער זאל טאקע אויסוועלן
מיין זייגער ,און ער זאל אריינקליקן אין מיין ליסטינג .און דאס איז
געווענליך צו האבן א גוטע טייטל און גאר גוטע פיקטשערס וואס
כאפן דעם אויג.
דערנאך וואס ער האט שוין אריינגעליקט אויף מיין ליסטינג
און ער הייבט אן צו ליינען וואס איך שרייב ,ער הייבט אן צו
באטראכטן מיינע פיקטשורס ,ער ליינט דורך די ריוויוס אויף די
אייטעם 'סיי די גוטע און סיי די נישט גוטע' זאל ער טאקע למעשה
עס קויפן .דאס הייסט זייער גוטע איבריגע פיקטשערס ,גוטע
ריוויוס ,גוטע בולעט פוינטס ,און א גוטע פראדוקט דעסקריפשן.
דאס איז בערך אויף וואס מען דארף ארבעטן בשעת מען ליסט
אן אייגענע ברענד פראדוקט אויף אמעזאן ,פארשטייט זיך ,אז
בשעת׳ן ליסטן וועט יעדער זעהן און אויסגעפונען פארשידענע
עצות און טריקס וואס מען קען אלץ טוהן אז מען זאל קויפן זיין
פראדוקט ,אונז האבן נאר ארומגערעדט אויף א בעיסק אופן אויף
ווען מען קען אלץ פאוקעסן.

יש ברירה

די אויג פארכאפנדע

אין איינע פון די ווילדסטע טייכן אויף דער וועלט מיט
די מאכטפולסטע רעפידס און כוואליעס וואס ציען זיך פאר
הונדערטער מיילן נאכאנאנד ,שווימען עטליכע שיפלעך
מאכטלאז ,ווערענדיג געווארפן ווי טאבעס פון איין כוואליע
צום צווייטן דראענדיג זיי צו צופיצלן אין יעדע ליאדע מינוט.
אין די שיפל וועלכע פארט פון פאראויס זיצט א וועטעראן
פין די ציוועלע קריג ,די וואונדען פונעם שלאכט זענען
מערקבאר אויף אים ,א קאנאן אויפרייס האט אים געקאסט זיין
רעכטע האנט ,און מיט זיין פארבליבענע האנט האלט ער דעם
רודער מיט עקשנות ,די רייץ פין נייגער אויסגעמישט מיט רוים
איז גאר מאכטפול ,מער מאכטפול ווי די שרעק צו קוקן דעם
טויט אין די אויגן
די כוואליעס ווייזן נישט קיין סוף ,די סכנה איז קלאר און
די אומזיכערע געפיהל  -נישט וויסענדיג א פיס פאראויס וואס
גייט פאסירן  -געבט צו צי די שוין אנגעצויגענע לאגע עס איז
די ערשטע מאל וואס איינער דערוואגט זיך צו אויסשפירען די
פארהוילענע נאטור וואס איז "די גראנדיעזע קעניען" און די
קאלעראדא ריווער וואס שנייט איר דורך און לויפט אין איר
טאל.
*
ווי ווינדערליך ,ווי שיין ,ווי אומבאשרייבאר ,א רואיגע געפיל
נעמט דיך ארום די מחזה איז צו גרויס אז דיינע פראבלעמען
זאלן בכלל מאכן א נפק"מ ,ווי נישטיג איז דער מענטש קעגן
די באשעפערס וואונדער ווי א פינטל אויפן הימל ווי א טראפ
אינעם ים.

ווען איר שפרייזט אין ריכטונג פונעם טאל קען מען זיך
נישט פארשטעלן וואס עס וועט זיך אט אט אנטפלעקן פאר
אייערע אויגן עס נעמט עטליכע מינוט פאר די מח צו דעצידירן
צווישן פיקציע און ווארהייט ,עס געדויערט פאר די מח
אפצוטייטשן דאס וואס ער זעהט אלץ 'עכט' ,און עס נישט
אפטייטשן פאר א פאלטשע בילד אדער א מייסטערהאפטיגע
מאלעריי.
א טאל כמעט א מייל טיף ,לאנג  277מייל ,און ברייט 18
מייל ביי איר ברייטסטע פונקט ,און  4מייל ברייט ביי איר
שמאלסטע ,אט דאס איז די אפטייטש פון גראנדיעז! אט דאס
איז די וואגשאל מיט וואס וואונדער דארף גערעכנט ווערן ,און
ווי אומקאנקארירענד זי שטייט קעגן אירע צוגעגליכענע.
זי איז קלאר אויף די סאטעלייט בילדער; געכאפט פון די
העכערע ספערן ,זי ערשיינט ווי א טיפע שניט אינעם ערד
קוגעל מיט פארמירונגען אריין און ארויס .שטיענדיג אויף דער
ערד איז זי ווי א טאל ,אבער פון די הייעך איז זי ווי א מויער
וואס באשיצט א אומזעהבארא טייערקייט וואס זי ענטהאלט
אין איר.
דער וואס איז גענוג בראווא אראפצונידערען אין איר
טיפעניש ,און גיין איינס אויף איינס מיט אירע פעלזן און אירע
שיעפע ווענט ,ווערט באצאלט מיט די סאמע אומבאשרייבליכע
געפיהל וואס זי פארשפרייט אין זיך ,ארויפקוקענדיג צו די
צוויי ווענט וואס העכערן זיך ביי די ביידע זייטן באצירט מיט
שיכטן פין קאלירטע שטיינער ,פין א רויטליכע שיכט צו א
שווארצע און אריבער צו א מער ליכטיגע קאליר.
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"גרענד קעניען"
די גרעינד קעניען קען ווערן צוטיילט אויף
דריי חלקים
•די סאוט רים (דרום ברעג)
•די נארט רים (צפון ברעג)
•די גרענד קעניען וועסט (מערב זייט)
די מערסט באקאנסטע חלק פונעם טאל איז די
'סאוט רים' ווי עס ווערט גערופן ,דאס איז די פלאץ
ווי די מערסטענס חלק פון די  5מיליאן יערליכע
באזיכער  -וואס די פלאץ ציעט  -קומען זיך
אנזעטיגן מיט איר פרעצעדענטלאזע וואונדער.
די סאוט רים איז ווי פארשטענדליך גערופן אויף
איר געאגראפישן ארט זיך געפינענדיג אויף די
דרום זייט פון די קעניען פון א וועלטליכע שטאנדפונקט.

די ארט איז ווי א צוציאונגס קראפט פאר פאטאגראפירער
וועלכע קומען פון די גאנצע וועלט צו אראפכאפן איר שיינקייט
אבער די בעסטע פראפעשענעל מיט די טייערסטע אפאראט
קען נישט אראפכאפן אויף א בילד איר פולע גראנדיעזקייט און
קוקענדיג אויף די בילדער ווערט מען אנטוישט ווי ווייניג עס
געבט איבער
"עס איז אמת וואס די וועלט זאגט אז א בילד רעדט מער ווי
טויזענט ווערטער ,אבער טויזענט בילדער רעדן נישט ווי איין
בליק; ווען עס קומט צו די גרענד קעניען"

די ארט איז די אפיציעלע גרעניצן פון די "גרענד קעניען נעשנעל
פארק" אוועקגעשטעלט אין יאר  1919דורך קאנגרעס מיטן ציל
צו באשיצן די קעניען פון אויסערליכע אינטעווינירונגען וואס
קען שאטן פאר איר נאטירליכע ריינקייט ,ווי אויך פארשידענע
רעגולאציעס צו פאזיכערען דאס ארט מיט אירע באזיכער.
די סאוט רים געפינט זיך ביי א עלעוואציע פון בערך 7,000
פיס שאפענדיג א קילערע קלימאט אויפן ארט ,און די רעלעטיוו
נידריגערע טעמפורארן ערמעגליכט פאר די קעניען צו ווערן
הערליך איבערגעדעקט מיט א ווייסע שיכט פון שניי יעדען
ווינטער ,ווי אויך פירט עס צו טאלארירבארא טאמפורארן אין די
היציגע זוממער חדשים.
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די נארט רים
אויף די אנדערע זייט קעניען -קעגן איבער -געפינט זיך די
'נארט רים' .די זייט איז העכער ווי די דרום זייט מיט אזויפיל ווי
 1500פיס ,און איז דעריבער נאך מער קילער ווי אויך ליידיגער ווי
די אנגעשטויסענע סאוט רים ספעציעל אין די ווינטער חדשים.
צו פארגלייכן די צוויי זייטן קען מען נוצן פאר א ביישפיל די
באקאנטע 'נייעגרע פאללס' ,פון איין זייט איז זי שענער זעהט
אויס גרעסער ,און איז מער אויסגעשטאט מיט אלע איינריכטונגען
פאר די באזיכער ,אבער די אנדערע זייט איז זי מער נאטירליך און
געבט א ריינערע געפיל פארן באזיכער.

די קעניען האקט אריבער פאר א גאר לאנגע שטח און דעריבער
געדויערט איבער  6שעה צו רייזן פון די סאוט רים ביז די נארט
חלק אפי' די סאוט רים געפינט זיך כמעט ביים מזרח עק פונעם
קעניען צוליב וואס די קעניען פארמאגט נישט קיין איין בריק

אריבער העכער איר ,און די איינציגסטע וועג איז ארום צופארן די
גאנצע מזרח חלק פון די קעניען פאר מען קען פארן ארויף צו צפון.

גרענד קעניען וועסט
די רוישיגע דערנעבענדע 'לאס וועגעס' לאזט איבער א
מערקבארא רושם אויף די חלק פונעם קעניען ,העליקאפטערס
און פאמעהליכע קליינע פליגער פליען נאכנאנד אריבער העכער
די קעניען טיפענישן; פירענדיג טוריסטן וואס קענען זיך ערלויבן
די קאסטן צו זעהן די ווינדער פיו די הייעך.

גרענד קעניען סקיי וואלק
אין יאר  2007האבן די אייגענטומער פון
די ריזערוו געלאזט בויען די וועלט בארימטע
"סקיי וואלק" ,א האלבע צירקל ארויס העכער די קעניען מיט
א גלאזערנע פאדלאגע ווי די  -מיט נישט שוואכע הערצער -
קענען ארויסשפאצירן טויזענטער פיס אין די הייעך צו פיטערן אן
אדרענעלין ראש.

די חלק פון די קעניען איז שוין טעכניש אינדרויסען פון די
גרעניצן פון די נעשנעל פארק און די שטח איז א אינדיען ריזערוו
דאס זענען אזאלכע גרויסע שטיקער לאנד וואס די רעגירונג האט
אוועקגעשאנקן פאר די אינדיאנע אפשטאמיגע אין א ווידער
גוטמאכונג פראווו איבער וואס מען האט געטוען צו זייערע
זיידעס.
די אייניקליך פון די ארגינעלע איינוואונער האבן גוט
אויסגעניצט דאס פלאץ און דאס פארוואנדעלט פאר זיך אין א
ענדלאזע געלט קוואל (נאך וואס מען האט געטוען צו זיי קען
מען קיין טענות נישט האבן ,מילד גערעדט) פון וואס עס לעבן די
היינט גרויסע אינדיאנע אפשטאמיגע פאמיליעס.
אריבער די חלק פון די קעניען האט די קונצען מאכער 'ניק
וואלענדע' (דער זעלבער ואס האט דורכגעשפרייזט העכער
די נייעגרע פאולס) דורכשפאצירט אויף א שטריק פון איין זייט
קעניען ביז די צווייטע ,ער האט לכתחילה געפלאנט דאס
דורכצופירן ביי די מער פאפולערע סאוט רים ,אבער די פארק
פארוואלטונג איז געוועהן אנטשלאסן קעגן פארמירן דאס פלאץ
פאר א צירקוס אנדערש ווי די אינדיען ריזערוו וועלכע האט דאס
געזעהן פאר א געלעגענהייט פון ווי צו הייבן אירע צאל באזיכער.

א טיפע קאלטע שוידער נעמט ארום די וואס שפאצירן ארויס
אויף די סקיי וואלק ווי מען איז אויסגעשטעלט צו די רחמנות פון
א שטיקל גלאז ווען אונטער דיר איז אפען די תהום טויזענטער
פיס אראפ.

די קאלעראדא ריווער
אין די גאנצע לענג פונעם טאל שלענגט זיך א טייך ,א גאר
לאנגע טייך ,אנהויבענדיג זיך אין קאלעראדא לויפענדיג ביז אראפ
צו קאלעפארניע ווי די וואסער דינט אלץ די גרעניץ צווישן איר
און אריזאנע .די וואסער פון די טייך איז אלץ געוועהן א 'לייף ליין'
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פאר אלע איינוואונער אין די אומגעגענט ,און ציליב דעם האט זיך
אויסגעפעלט צו בויען איינע פון וועלטס אינדשענירונג ווינדערס,
נעמליך "די האווער דעם".

זייערע שפראכן.

די דאמבע  -וועלכע איז איינע אין א סעריע קלענערע
דאמבע'ס געבויעט אויף די לענג פון די ריווער  -קאנטראלירט די
וואסער פלוס פון גיין צו נידריג און שאפען א טריקעניש אויפן ארט
אדער פון זיך איבערפילן און פירן צו פארשוועמונגען; א אפטע
ערשיינונג אין די טעג איידער דאס אויפשטעל פונעם דאמבע.
די געבוי פונעם 'האווער דעם' איז א לאנגע און וואונדערבארע
שמועס פאר זיך ,אבער די אפעקט וואס דאס האט געמאכט
אויף די גרענד קעניען איז שטארק מערקבאר .אנגעהויבן מיט
די גרעסטע מענטשליכע לעיק איבער די וועלט 'לעיק מיעד'
 וואס געפינט זיך ביים סוף פון די גרענד קעניען  -וועלכע איזא דירעקטע רעזולטאט פון אפהאלטן די וואסער פון פליסען
ווייטער ,און גענדיגט מיט די סטאבילעזירונג פון די וואסער וואס
פליסט אונעם קעניען זעלבסט.
די טייך איז אין געוויסע פלעצער אזויפיל ווי  300פיס ברייט
אינעם קעניען  -הגם אריינקוקענדיג אונעם טאל פון אויבן זעט
עס אויס נישט מער ווי עטליכע פיס ברייט ציליב די הייעך פון ווי
מען קוקט  -און ווערט גערופן אויף ספאניש 'די רויטע טייך' ציליב
איר ברוין רויטליכן קאליר וואס שאפט זיך נאך א רעגן ווען די
וואסער וואשט אראפ די ווענט פונעם קעניען אריין אין איר.
פאוועל איז געבוירן געווארן אין ניו יארק צו ארימע עלטערן,
יונגערהייט האט ער ארויסגעוויזן אינטערעסע צו זיין א "רייזער"
ער האט דורך גערייזט די לאנגע מיסיסיפי ריווער און נאך
פארשידענע וואסערן .און אין יאר  1885האט ער פארברענגט
פיהר חדשים צו דורך גיין די סטעיט וויסקאנסין צופיס...
די 'ציוועלע קריג' האט אבער אפגעשטעלט זיינע פלענער
אויף א וויילע  -זיך שלאגענדיג פאר די נארט אפצושאפן
קנעכטשאפט אין אמעריקע  -איז ער פארוואונדערט געווארן
ווען א קאנאן איז ארויסגעפלויגן נעבן אים און אים געקאסט זיין
רעכטע ארעם .אבער ווען די קריג איז אריבער האט ער זיך טראץ
זיינע דיסעבילעטיס זיך צוריקגעקערט צו זיין 'האבי' פון רייזן.
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דשאן וועסלי פאוועל

די עקספעדיציע

אין די  '1800הונדערט יארן איז די מזרח חלק פון אמעריקע
געווארן שטערקער און שטערקער באזעצט ,אבער די מערב
חלק  -די 'וויילד וועסט' ווי מען רופט עס  -איז געליגן אונטער
א שלייער פון מיסטעריע ווילדע אינדיאנע שבטים האבן נאך
גערוימט די שטחים און עס איז געוועהן א ערענסטע סכנה דארט
צו שטעלן א טריט אן מיליטערישע באגלייטונג.

אין יאר  1869האט וועסלי פאוועל באשלאסן אז עס איז
געקומען די צייט אויפצוהייבן די שלייער פון מיסטעריע וואס
האט ארום גענומען מערב אמעריקע ,און נאכן אויסשפירען דאס
פלאץ ארום און ארום ,האט ער זיך אנגעהויבן גרייטן דורך צו פירן
די היינט באקאנטסטע עקספעדיציע אין די היסטאריע פון די
פאראייניגטע שטאטן דורך צו רייזן די פארהוילענע חלק פון די
'קאלעראדא ריווער' און דאקומענטירן אלעס וואס זי באהאלט אין
זיך.

דשאן וועסלי פאוועל איז אבער געוועהן א אויסנאם ,זיין
געדאנקען גאנג איז געוועהן אנדערש ווי די רוב ווייסע באזעצער
אינעם לאנד ,ער איז זיך גוט אויסגעקומען מיט די אינדיאנע
שבטים און רעספעקטירט זייערע רעכטן ער פלעגט באזוכן די
ערטער אליינס און אפי' נישט מיטגענומען קיין געווער און איז
זיך פרידליך דורגעקומען מיט זיי און אפי' אפגעשריבן איינע פון

צום אלעם ערשט איז ער געפארן אויף טשיקאגא צו א
באקאנטע שיף מאנופעקטשורער ווי ער האט געלאזט אויפבויען
פיהר קאסטום שיפן צו דינען אויף די עקספעדיציע ,די שיפן זענען
געוועהן צוטיילט אין דריי ,אויף די לענג ביי די ביידע זייטן האט

ער געלאזט בויען קאמערן פאר עסן און געווער ווי אויך פאר
פארשידענע וויכטיגע געצייג וואס פעלט אויס פאר די וועג ,און
אין צענטער האט ער געלאזט פלאץ פאר די מאנשאפט פון די שיף.
די שיפן זענען געוועהן פארהאלטענמעסיג קליין ,בלויז 16
פיס לאנג פאר פאוועלס פעהרזענליכע שיף ,און  21פיס לאנג
די איבריגע דריי ,נישט וויסענדיג פונקטליך וואס ערווארטעט
זיי זענען די שיפן געבויעט געווארן צו קענען גרינגערהייט
מאנעוורירט ווערן אין רואיגערע וואסערן אבער זענען נישט
געוועהן איבריג גוט זיך צו ספראווענען אין ווילדערע וואסערן.
די שיפן האט פאוועל אפגעשיקט מיט די באן פון איר בוי ארט אין
טשיקאגא צו די היינטיגע סטעיט 'ווייאמינג' פון ווי די געפלאנטע
עקספעדיציע האט זיך געזאלט אנהייבן.
דערנאך האט פאוועל זיך ארויסגעלאזט זיכן א טיעם
מיטרייזער פאר די עקספעדיציע ,צו זיין רוף זענען געקומען 9
מענער וועלכע האבן כמעט נישט געהאט קיין שום עקספיריענס
פאר אזאלכע סארט רייזעס אבער זענען געוועהן גרייט צו קוקן
דעם טויט אין די אויגן און ער האט נישט געהאט קיין גרויס
אויסוואל פון די סארט…

לייגענדיג קיין געוויכט אויף זייערע ווערטער האט פאוועל א
פארעקשנטער אנגעהויבן די סכנה'דיגע רייזע.
יעדן טאג א פרישע סורפרייז און יעדע שעה א פרישע קריזיס,
און אסאך פעלער ווען עס איז געוועהן אומעגליך פארצוזעצן
מיט די שיפן אין וואסער צוליב וואס די וואסער האט זיך אן קיין
ווארענונג איבערגעדרייט צו א ווילדער שטורעם ,זענען זיי ארויף
אויף די טריקעניש און גייענדיג אויף לענג פונעם טייך האבן זיי
מיט שטריק געשלעפט די שיפן ביז זיי זענען אריבער די ווילדע
חלקים .ווי פאוועל שרייבט אין זיינע מעמוארן אויף די ווילדע
וואסערן" :די רוישיגע וואסערן צוברעכן זיך אין ריזיגע כוואליעס
אויף די שטיינער ,און זיי ווארפן זיך אריין אין א ווילדע ווייסע
שוים".
אום יולי דעם פיפטן נאך עטליכע וואכן רייזן איבער וואסער
פאלן און כוואליעס אונטער שווערע אומשטענדן האט איינער פון
די צעהן מיטרייזער אויסגעצויגן א ווייסע פאן און פארלאזט די
גרופע ,זאגענדיג א פראז וועלכע איז ברייט באקאנט ביז היינט:
"I’ve had more excitement than a man deserves in a
”.lifetime. I’m leaving
בלייבענדיג יעצט מיט בלויז  9מענטשן האבן זיי פארגעזעצט
אין זייער עקספעדיציע .אזוי רייזענדיג ,האבן זיי געגעבן נעמען
פאר אלע ערענסטע טאלן און רעפידס וואס זיי האבן באגעגענט,
נעמען וועלכע די פלעצער טראגן נאך ביז היינט ,צים ביישפיל איין
געוויסע פלאץ וואס האט געהאט עקסטערע שווערע כוואליעס -
גייענדיג בארג אראפ מיט א שיעפקייט פון  1000פיס אין בלויז א
האלבע מייל  -האבן זיי א נאמען געגעבן די "האלב מייל גיהנם".

קאטעסטראפע
צו הילכיגע שאהלונגען פון פארזאמעלטע אויפן ארט אין גרין
ריווער ,ווייאמינג האבן די  10מענער  -אריין גערעכנט פאוועל
 אראפגענידערטאין די פיהר שיפן
מאי 1869 ,24
למספרים ,זיי האבן
זיך אוועק געשטיפט
פונעם בארטן מיטן
ציל אריין צו פילן
די ליידיגע שטחים
אויפן מאפע ,שטחים
אזוי גרויס ווי אסאך
לענדער
וועלט
און שטחים אויף
עטליכע
וועלכע
פריעדיגע רייזערס
האבן געזאגט  -אז
אין זייער מיינונג -
וועט די מאפע פון די
קאלעראדא ריווער
פארבלייבן א אייביגע
נישט
מיסטעריע.

די טאג האט זיך אנגעהויבן נארמאל רייזענדיג אין
פארהאלטנמעסיגע רואיגע וואסערן ווען פלוצלינג זענען זיי
אפירגעקומען צו א פלאץ וועלכע זיי האבן שפעטער א נאמען
געגעבן  -צוליב די פאסירונגען
 "דיזעסטער פאללס" ,דיכוואליעס האבן געברויזט אן
רחמנות און שפיציגע שטיינער
האבן זיך ארויסגעשטעקט
איבעראל פון די וואסערן
נאכמער אויפרייצענדיג די
שוין ווילדע פלוס ,די סכנה איז
געוועהן אומפארמיידבאר ווען
איינע פון די שיפלעך  -וועלכע
האט אגב געטראגען די נאמען
"נישט קיין נאמען"    -האט
זיך פלוצלונג אנגעשטויסן אין
איינע פון די ארויסשטארענדע
שטיינער צושטיקלענדיג זיך
אויף שטיקלעך .די מאנשאפט
פון די שיף זענען קוים ארויס
מיטן לעבן זיך צושלעפענדיג זיך
צום בארטן מיט זייערע לעצטע
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כוחות ,אבער די שיף  -מיט אלע אירע וויכטיגע סופלייען און
עסן  -זענען ווילדערהייט געפירט געווארן אויף די פליגלן פון די
כוואליעס.

אויסצושניידן דערפון נייע שטעקענס אנצופילן די פלאץ פון די
צובראכענע  -און אין אסאך פעלער ,פארלוירענע  -שטעקענעס,
ווי אויך האבן זיי ביים זיך אפשטעלן כסדר צוזאמגעקליבן "צאפ"
אזא קלעבעדיגע מאטריאל וועלכע טראפן פון געוויסע ביימער
מיט וואס זיי האבן נאכנאנד פאראכטן די צוקלאפטע שיפן.
מיט א שטענדיגע אויג אויף פאראויס נישט וויסענדיג וואס א
דריי אינעם טייך וועט אנטפלעקן ,א ווילדע כוואליע אדער גאר
א הויעכע וואסער פאל פון וואס זיי וועלן אראפאלן צו א זיכערע
טרעגעדיע ווי פאוועל האט געשריבן איבער די כוואליעס "די
שיפן זענען געטאנצען און געשפרינגען איבער די זאכן אזוי ווי עס
וואלט ווען געהאט לעבהאפט אין זיך" די מאנשאפט איז כסדר
געוועהן פארנומען ארויסצושעפן וואסער וועלכע האט זיך אלץ
אנגעזאמעלט אין די שיפן דראענדיג עס צו טרענקן מיט אלעס
אין איר.
פאוועל פלעגט אפט ארויפקריכן אויף די זייטיגע פעלזן צו
האבן א ווייטערע בליק אויף פאראויס ,און ביי איין אזא פאל האט
ער זיך געפינען שוועבענדיג צווישן לעבן און טויט שטייענדיג
אויף א גאר שמאלע שטיין און ארויסשטארענדע שטיין העכער
אים האט פארמאכט די וועג ארויף און אראפ איז אויך נישט
געוועהן קיין אפציע.
די אנדערע מיטרייזער האבן באמערקט די שווערע מצב וואס
ער געפינט זיך אין ,און זענען געקומען צולויפן פאר הילף בשעת
ווען פאוועל כאפט זיך אן אין א שטיין מיט זיינע לעצטע כוחות
מיט די איין האנט וואס ער האט פארמאגט .דערגרייכענדיג זיין
ארט און אפשאצענדיג די מצב איז נישט געוועהן קיין צייט צוריק
צו גיין ברענגן שטריק פון די שיף ,און בלית ברירה האט איינער פון
די מיטרייזער אראפגענידערט זיין הויזן צו דינען אלץ א רעטונג
שטריק און אזוי אים ארויפגעצויגן צו זיכערהייט אין די לעצטע
מינוט.

אויב איז דאס נישט געוועהן גענוג האט א שנעלע
אניווענטארי איבערזיכט געוויזן אז א גאר וויכטיגע אפאראט -
וואס דארף מעסטן די הייעך פון די וואסערן און די אלטעטוד -
האט זיך געפינען אויף יענע שיף ,און בלית ברירה האט פאוועל
פארארדענט אז די שיף מיז אויף אלע קאסטן דערגרייכט ווערן
כדי צו ריקאווערן די וויכטיגע אפאראט.
די טייך האט ווילדערהייט געפירט שטיקלעך פון די שיף אבער
נאך אן אנטשלאסענע געיעג האבן זיי איר דערגרייכט און ארויס
געראטעוועט די וויכטיגע אפאראט פון איר און די עקספעדיציע
איז ווייטער געגאנגען אין קראפט ,יעצט מיט בלויז דריי שיפן און
נאר  9מיטרייזער.
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די שטעקענס מיט וואס מען האט גערודערט דעם שיף האט
זיך צובראכן אזוי אפט אז יעדעס מאל די גרופע האט באגעגענט
א שטיק האלץ ביי די זייט פונעם טייך האבן זיי זיך אפגעשטעלט

זיך אריין גליטשענדיג אין די גרענד קעניען האט זיך די
טשאלענדש עכט אנגעהויבן .ארום גענומען מיט פעלזן ווענט פון
די צוויי זייטן ,מער איז נישט געוועהן קיין וועג צוריק אדער א גלייכע
וועג ארויס ,זיי זענען געוועהן ווי פארשלאסן אין א נאטירליכע
תפיסה ,די טעג האבן פארגעזעצט מיט אירע איבערקומענישן,
נאך כוואליעס און נאך קעגנווארטן איבערצוקומען ,די מאפעס
וואס זיי האבן מיטגענימען האבן זיך ארויסגעשטעלט צו זיין
ווערטלאז צוליב וואס רוב צייכענונגען זענען געוועהן נישט מער
ווי פארשטעלעכצער ווי אזוי די וואסערן בייגן זיך אבער קיינער
איז נאכנישט בפועל דורכגעפארן די קעניען עס צו פארצייכענען.
דערצו זענען די עסן ראצינארן היפש פארקלענערט געווארן
צוליב וואס א דריטל פון די מיטגענומענע עסן האט זיך געפינען
אין די שיף וועלכע האט אונטערגעבראכן ,און א גרויס חלק פון די
פארבליבענע עסן איז נאס געווארן און גענצליך שאדן געגאנגען.
די רייזע איז דאן געגאנגען פון א 'סייענטיפשע עקספעדיציע'
צו א 'איבערלעבן פראווו' .רייזענדיג בייטאג און שלאפענדיג
ביינאכט אסאך מאל אויף אזאלכע שמאלע פלעצער אז א קליינע
דריי וואלט זיי פארשלעפט אינעם ברויזענדן טייך וועלכע האט
אומאויפהערליך געשפריצט אויף זיי די גאנצע נאכט ,טרוקענע
קליידער איז געוועהן א לוקסוס פון וואס די חברה האבן שוין לאנג
פארגעסן.

הערמאטיש פארמאכט די וועג אויף פאראויס און געצווינגען די
גרופע זיך אפצוריען אויף די זייט פון די טייך און זיך ריארגענעזירן
און פלאנירען זייער קומענדע שריט.
די נאכאנאנדע דרוק און די בעפארשטייענדע שרעק האט
געטוען דאס זייניגע און נאך דריי מיטרייזער  -א טאטע מיט א
זוהן און נאך איינער  -האבן זיך צוזאם גענומען און איבערגעגעבן
פאר פאוועל אז זיי געבן אויף ,פאר זיי האט אויסגעזעהן אז די
סכנה פון פארזעצן איז גרעסער ווי די סכנה פון דארפן ארויפקריכן
די מייל הויעכע ווענט צו פרייהייט ,און נאך א אומסוקסעספולע
פראווו זיי אפצורעדן פון נעמען די ריזיקע האט פאוועל מיט א
שווער הארץ זיך געזעגענט מיט די דריי ,זיי מיטגיבענדיג געוועהר
מיט אביסל עסן.
פון זיין טאג-בוך" :עטליכע טרערן זענען פארגאסן געווארן.
פארטיי מיינט אז די
עס איז גאנץ א פייערליכע געזעגענונג ,יעדע ַ
אנדערע האט גענומען די מער געפערליכע וועג".
פאוועל האט א נאמען געגעבן דאס פלאץ "צוטיילונגס פונקט",
און אין יאר  - 1939צו די יארטאג פון די רייזע  -איז פארמאל אהין
געשטעלט געווארן א טאוועל מיט קורצע ווערטער איבער די
פאסירונג אויפן ארט.

בשעת דאס אלעס איז אנגעגאנגען האט די אמעריקאנע
פרעסע אומגעדולדיג געווארט אויף נייעס פון די גרופע ,כסדר
זענען אפיר געקומען שווארצע עדות וואס האבן זאגער געזעהן
מיט זייערע אייגענע אויגן ווי די גרופע ווערט פארשוועמט און
דערטרענקט זיך צום טויט.
עס איז אפי' אפירגעקומען איינער וועלכע האט זיך גערופן
'די איינציגסטע איבערלעבער פון די עקספעדיציע' און האט
פארציילט גאר שרעקליכע פאסירונגען איבער די שיקזאל פון די
איבריגע.
פאוועל האט די גאנצע רייזע געהאלטן פאר זיך א טאג-בוך
ווי ער האט יעדע נאכט דראמאטיש אראפגעשריבן די פאסירונגען
פונעם טאג ,און נישט האבענדיג א פאטאגראפירער מיט אים
אויף די רייזע איז די טאג-בוך היינט פארבליבן די איינציגסטע
ערשטהאנטיגע עדות פון זייערע פאסירונגען.
די מערסט באקאנטע פאריגראף פון די בוך איז געשריבן
געווארן טאקע אין די טעג ווען זיי זענען אריין געשווימען אין די
גרענד קעניען פעסטונג.
"מיר האבן נאך א אומבאקאנטע דעסטענאציע צו גיין ,א
אומבאקאנטע טייך אויסצופארשען .וואס וואסער פאלן עס זענען
פארהאן ,מיר ווייסן נישט .וואס שטיינער עס טוען זיך ארומנעמען
אין די וואסערן ,מיר ווייסן נישט .וואס ווענט טוען זיך העכערן
איבער די טייך ,מיר ווייסן נישט .אה ,גוט! מיר האבן נאך אסאך זאכן
אפצושאצן .די מענטשן רעדן פרייליכערהייט ,וויצן זענען אפט אין
די פרי מארגן ,אבער צו מיר זענען די פרייען טונקעל ,און די וויצן
דערשרעקענד".

איבערלאזענדיג די ליידיגע שיף אויפן ארט האבן די איבריגע
עקספעדירער פארגעזעצט אין זייער מיסיע ,יעצט מיט בלויז צוויי
שיפן ,און  6רייזער ,זיי האבן זיך געשלאגן מיט די שרעקוועדיגע
רעפידס און פארזיכטיגערהייט אראפ געפאלן די וואסער
פאלן .נאכן דורך מאכן די קורצע סכנוה'דיגע חלק האבן זיי זיך
אפגעשטעלט און געשאסן מיט זייער געווער צו סיגנאלאזירן פאר
די דריי וואס האבן זיך אפגעבראכן אז זיי האבן עס דורך געמאכט.

הונגעריג און אויסגעמוטשעט און אין גאר א שלעכטע צושטאנד
זענען זיי אנגעקומען אוגסט דעם אכט און צוואגנציגסטן צו א
פרישע אבסטיקל איבערצוקומען ,עטליכע וואסער פאלן האבן

פאוועל האט פארארדענט די שיפן זיך אפצושטעלן זייענדיג
זיכער אז די דריי וועלן טוישן זייער מיינונג און נעמען זייער
פארבליבענע שיף און זיך צוריק פאראייניגן מיט די גרופע ,אבער

75

זייער ווארטן איז געוועהן אומזינסט ,יענע דריי האבן זיך געהאלטן
פעסט ביי זייער מיינונג אז זיי טוען די מער זיכערע שריט ,און נאכן
איינזעהן אז זיי קומען נישט האט די רייזע פארגעזעצט.
לויט זייער חשבון האט זיך געדארפט געפינען א שטעטל 75
מייל ווייט  -איינמאל זיי קריכן ארויס פונעם טאל  -און טאקע
די שטעטל איז געוועהן די דעסטענאציע ווי אהין די אפטיילערס
האבן זיך ארויסגעלאזט ,אבער מער האט מען פון די דריי נישט
געהערט ,זיי זענען מיסטעריע פארשווינדען געווארן ווי די פעלזן
זאלן זיי האבן איינגעשלינגען.
אנטשלאסן ווי אייביג האט פאוועל פארגעזעצט יענעם גאנצן
טאג און ווען פרי מארגן איז געקומען זענען זיי ווייטער פאראויס
געגאנגען מיטן פלאן און צו זייער שאק האבן זיי זיך דערזעהן
די אנדערע זייט קעניען ,אנקומענדע צו די געגענט וואס איז
היינט די שפיץ פון נעוואדע .זייער מיסיע איז געוועהן פולקאם
ערפאלגרייך!
דריי חדשים און  1000מייל פון איבעראשונגען און מער ווי
 500ערענסטע רעפידס שפעטער און זיי האבן ערייכט זייער ציל,
ווערענדיג אויפגענומען ווי העלדן איבערן גאנצן לאנד ,און פאר
א לאנגע צייט איז זייער רייזע געוועהן די געשפרעך פון טאג .און
די עקספעדיציע איז אראפ געגאנגען אין די ביכער אלץ די סאמע
באקאנטסטע עקספעדיציע אין די לאנדס היסטאריע.

אין א שפעטערע געלעגענהייט האט פאוועל זיך צוריק
געקערט צו די 'צוטיילונגס פונקט' אנצופרעגן די ארטיגע אינדיאנע
שבטים איבער די גורל פון די דריי און ווי זיי זענען אהין געקומען,
צו זיין אנטריסונג איז אים נישט געבליבן נאר צו הערן אז זיי זענען
געהארגעט געווארן אויפן פארדאכט אז זיי זענען די מערדער
וואס האבן פריער אין וואך אומגעברענגט איינער פון זייער שבט.
א צייט שפעטער האט פאוועל האט איבערגעארבעט זיין טאגביך
אלץ א געהעריגע בוך וועלכע דאקומענטירט זיין געשיכטע.
'Thus the Grand Canyon is a land of song.
Mountains of music swell in the rivers, hills of
music billow in the creeks, and meadows of music
murmur in the rills that ripple over the rocks.
Altogether it is a symphony of multitudinous
"melodies. All this is the music of waters.
--John Wesley Powell
"דעריבער ,די גרענד קעניען איז די לאנד פון געזאנג ,בערג פון
מוזיק פארברייטען זיך אין די טייכן ,בערגלעך פון מוזיק אונטען אין
די לויפענדע וואסערן ,און פעלדער פון מוזיק זינגען זיך אונטער אין
די קליינע וואסערן וועלכע מאכן כוואליעס אריבער די שטיינער,
צוזאמען איז עס ווי א סימפעני פון אסאך געגאנגען ,דאס אלעס איז
די מוזיק פון וואסער"
*
די מוסר השכל פון די געשיכטע איז איום ונורא ,דריי חדשים
האבן זיי זיך געמוטשעט און געשטופט ווייטער און ווייטער אין
פיין און אין ליידן ,ווען זיי שטארקן זיך נאך איין טאג וואלטן זיי
איבערגעלעבט די אפקומעניש און גאר געקרוינט געווארן אלץ
העלדן אין די אויגן פון לאנד .להבדיל ,אסאך מאל מאכט מען
מיט א שוועריקייט ל"ע פאר א לענגערע צייט ,און נישט זעהנדיג
די וועג ארויס מיינט מען אז די ישועה איז ווייט אוועק און יואש
געפילן נעמען איבער ,ווען אין אמתן דארפן מען זיך שטארקן נאך
אביסעלע ,נאך איין טאג! און ישועת השם כהרף עין.
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מומחה עצום

פאקטן און
ידיעות

פאר הערות און זיך צו פארבינדן מיטן
שרייבער ,באזוכט nunjv.xyz

 )1געזעצליך מוז מען
באלייכטן די אמעריקאנע
פאן ביינאכט ,אדער עס
אראפנעמען אין פאל פון א
שווערע וועטער .דעריבער
זענען די אמעריקאנע פענער
אין דיזני-לענד נישט ריכטיג
און פארמאגן נישט 50
שטערנדלעך ,אזוי קען מען
זיי אייביג דארט לאזן.

 )2סטיוו וואזניאק
קאלעקט טעלעפאן
נאמבערס ,איינע פון די
נאמבערס וואס זענען אין
זיין באזיץ איז .888-8888
ער האט דאס געוואלט נוצן
פאר זיין סעלפאן ,אבער ער
נוצט עס מער נישט ,ווייל
עס שטעלט זיך ארויס אז
פילע בעיביס שפילן זיך
מיט טעלעפאונס און זיי
דייעלן בטעות די נאמבער.
אויך זענען זיינע ביזנעס
קארטלעך געמאכט פון
סטעינלעס סטיל און ווערן
אויסגעשניטן מיט לעיזער.

צו בארייכערן אייער וועלטליכע
קענטעניס און נערווירן אייערע ארומיגע
מיט אויסטערליש אינטרעסאנטע אבער
אומוויכטיגע קרישקעלעך פון ארום די
וועלט

 )3אין יאר  2010למספרם,
האט די ניקאראגרא מיליטער
בטעות אינוואדירט קאסטא ריקא,
שולדיג איז געווען א גוגל מאפע.
גוגל האט אין א סטעיטמענט
געזאגט אז זייערע מאפעס
זאלן נישט גענוצט ווערן אין
מיליטערישע סיטואציעס.

 )4עס זענען דא טארגעט
געשעפטן מיט די זעלבע
נאמען און לאגא ,סיי אין
אמעריקע און סיי אין
אויסטראליע .די פירמעס האבן
בכלל נישט קיין שייכות.
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 )5האט איר
אמאל באקומען א
קאמפלימענט אז
איר האט א גאלדענע
הארץ? יעדע
מענטש פארמאגט
אין קערפער א
טראפקעלע גאלד
 בערך  2מיליגראם,וואס איז ווערד ארום
 10צענט.

 )6אין  2007איז די אמעריקאנע מיליטער
אויסגעלאפן פון פורפל הארץ מעדאלן ,און מען
האט געדארפט באשטעלן נאך.
 )7לויטן בריטישן
געזעץ איז דער
קעניג אדער
קעניגין העכערן
געזעץ און מען
קען אים/איר
נישט אנקלאגן
אין געריכט.

 )9ביז  2004האט צפון קאריע געהאט א אפיציעלע באנק אין
וויען .זיי האבן עס (פארשטייט זיך) גענוצט צו שווערצן און כשר'ן
געלט ,ווי אויך פאר און פאר אנדערע אומלעגאלע אקטיוויטעטן.

 )8אין צפון קאריע איז רעכענט מען די יארן פון ווען
קים-איל-סונג איז געבוירן געווארן ,דאהי איז  2016אבער
דארט איז .105
 )10עס איז דא בולעט-פרוף גלאז וואס ארבעט נאר אין
איין ריכטונג ,אטאקירער קענען נישט אריינשיסן אבער
מען קען ארויסשיסן און די גלאז בלייבט ווייטער גאנץ און
אפעקטיוו .א אידל ,יוסף לעבוק פון א"י האט דאס ערפונדן.

 )12אכטצן לענדער זענען דא וואס האבן בכלל נישט קיין טייכן.

 )11עס איז דא א וואלענטיר פרויען
גרופע וואס רופן זיך ‘די ארלינגטאן
לעידיס’ ,זיי מאכן זיכער אז יעדע
מיליטערמאן וואס ווערט באגראבן
אין ארלינגטאן (די בית הקברות פונעם
אמעריקאנעם מיליטער) ,האט א
צערעמאניע מיט פילע באטייליגטע,
אפילו ווען דער געשטארבענער האט
נישט קיין קרובים אדער פריינט.
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 )14עס איז דא
אזא זאך ווי רויטע
באנאנעס ,אבער
נאר די שאלאכטס
איז רויט ,די פרי
אינעווייניג איז די
זעלבע אבער מיט
אן אנדערע טעם.

 )13פרעזידענט לינדען דזשאנסען האט
געהאט א קאר וואס האט געקענט פארן אויף
וואסער .ער פלעגט דערשרעקן געסט און פריינט
דורך אריינפארן אין א וואסער אדער לעיק און
שרייען אז די ברעיקס האבן זיך צובראכן...

 )15עס איז דא איין סטארבאקס וואו מען שרייבט נישט די נעמען
אויף די גלעזלעך ,און דאס איז אין די סי .איי .עי .הויפטקווארטיר .די
ברענטש וועט אידענציפירט אלס "סטאר נומער ."1

 )16די נעמען פון גאסן אין מיניאפעליס זענען לויט די
אמעריקאנע פרעזידענטן און אויפן סדר וואס מען האט זיי
ערוועלט .דאס איז געמאכט צו העלפן נייע אימיגראנטן ביים נעמען
די סיטיזענשיפ טעסט .מען רופט עס די "פרעזידענט סטריטס"
)18
בענדזשאמין
פרענקלין האט
ערפינדן א גאר
אינטרעסאנטע
מוזיקאלישע
אינסטרומענט ,די
גלאז ארמאניקע.
 )20עיברעהעם
לינקאלן איז דער
איינציגסטער פרעזידענט
(דערווייל) וואס האט א
רעגיסטרירטע פאטענט,
עס איז א מעטאד צו
העלפן שיפן איבערקומען
שטרויכלונגען.

 )17אין יאפאן
איז שלאפן ביים
ארבעט א גוטער
סימן ,עס ווייזט אז
מען ארבעט געטריי
און שווער .אסאך
ארבעטער וועלן זיך
מאכן ווי זיי שלאפן,
מען זאל מיינען אז
זיי ארבעטן שווער...
 )19די מיליטערישע בי 52-עראפלאן איז פון די
בעסטע מיליטערישע עראפלאנען ,עס איז שוין אין
באנוץ זיין  1955און מען ערווארט עס צו נוצן ביז 2045
למספרם.
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 )22היסטאריע שרייבער און מאפע פראדוצירער
לייגן אפטמאל אריין פאלשע שטעט אדער ווערטער
צו כאפן אויב מען קאפירט זייער ווערק.

 )21די
לאנד יאפאן
באשטייט
פון 6,852
אינזלען!

 )23די אלומינום קען
ריסייקלינג ראטע אין
בראזיל איז די העכסטע
אין די וועלט ,ביי 98.3
פראצענט.

 )24עס איז דא א
מייקראסאפט אפיס פארמעסט
יעדעס יאר זייט  ,2001געווינער
באקומען געלט און מתנות.

בוגאטי טייפ  57אטלאנטיק
 )25די טייערסטע קאר אין די וועלט איז דער ַ
 ווערט צווישן  30און  40מיליאן דאלער .בלויז  4שטיק זענען פאבריצירטגעווארן און מען ווייסט נאר פון דריי ,איר קענט נאך טרעפן די פערטע קאר!

 )26שרעקעדיג ,אבער
די בוך "מיין קאמף" וואס
היטלער ימ"ש האט געשריבן
איז א גוט גייענדע בוך אין
אינדיע.

 )29אז ס'איז באשערט :א
בארג קריכער אין די אנדעס
בערג האט אין  2005געטראפן די
בערזל פון ערדוארדו שטראך .די
בערזל איז ארויסגעפאלן בשעת
די באוואוסטע
 1972עראפלאן
קראך אין
די אנדעס.
ערדוארדו
וואס האט דאן
איבערגעלעבט
האט אויך
צום לעצט
צוריקבאקומען
זיין בערזל!
80

 )27דער בלויע וואלפיש איז אזוי ריזיג ,זיין
צינג אליין וועגט מער ווי אן עלעפאנט!

 )28אין אוקריינע
איז דא א גרויסע
מדבר ,עס הייסט
די אלעשקי
מדבר.

 )30אין ניו יארק סיטי
איז דא א פריוואטע שטיק
לאנד וואס צוליב א טעות איז
עס פארבליבן אין רשות פון
א פריוואטע אייגענטימער.
די יורשים האבן עס נישט
געוואלט מנדב זיין פאר די סיטי
און אוועקגעשטעלט דארט א
געדענקמאל.

 )32די סאוויעטן האבן געמאכט אויסטערליש דעטאלירטע מאפעס פון די
גאנצע וועלט .די מאפעס זענען אזוי פונקטליך און דעטאלירט אז מען נוצט זיי
ביז היינט .איבער א מיליאן מאפעס זענען געמאכט געווארן און זיי פארמאגן
דעטאלן פון קאלירן פון הייזער ,פונקטליכע ברייטקייט פון גאסן ,וויפיל וואג
בריקן קענען פארנעמען און פון וועלכע מאטריאל זיי זענען געבויט!

 )36אין  1985האט א בער אויפגעגעסן
 75פונט פון פארלאזטע דראגס ,און איז
געשטארבן דערפון .דער "פאבלאו עסקא-
בער" ווערט היינט ארומגעפירט ארום
אמעריקע צו לערנען די יוגנט וועגן דראגס.
 )35שוועדן איז די ערשטע לאנד מיט אן
אפיציעלער טעלעפאן נאמבער ,שוועדישע
בירגער
וואלענטירן
אויפצוהייבן
און רעדן מיט
רופער.

 )31די לעצטע מאל וואס אן
אמעריקאנע פרעזידענט האט
דעקלערט קריג געשטיצט דורך
קאנגרעס איז געווען אין  .1942אלע
מלחמות זייט דעמאלטס זענען
קאנפליקטן אן א געהעריגע קריג
דעקלעראציע.

 )33די ערשטע אמעריקאנע
פאן וואס באז עלדרין האט
אוועקגעשטעלט אויף די לבנה איז
אוועקגעפלויגן ווען זייער עירקרעפט
האט זיך אויפגעהויבן .מען האט עס
קיינמאל נישט געטראפן.

 )34ווען די צווילינג געביידעס
זענען אטאקירט געווארן אום
סעפטעמבער עלעווען ,2001
האט די אמעריקאנע מיליטער
נישט ערלויבט קיין איין
עראפלאן צו פליען .חוץ איין
עראפלאן .דאס איז געווען א
טראנספארט פון אנטי-שלאנג-
סם פון סאן-דיעגא צו פלארידע
צו ראטעווען א שלאנג האדעווער
פון א טויטליכן טייפען ביס .די
איינציגע אנדערע אנטי-שלאנג-
סם האט זיך דעמאלס געפינען
אין ניו יארק.
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נשמה

מען כאפט
היטשעס!
איך שטיי ביי א פינטל וואו ס'קומען זיך צאם צוויי ראודס
ערגעץ אויפן וועלט ,די הייסקייט בריעט אפ אינעם נאטורליכן
מייקראוועיוו די הייזער וכל היקום וואו ס'שטייט און גייט ,מענטשן
ווערן פארשטייט זיך נישט געזען ,און איך ווארט אויף א קאר זאל
דורכפארן.
שווייס באשאפט זיך און רינט פון אלע זייטן ,הייסע לופט ארום
מיר ,הייסע לופט אריין ,און הייסער ארויס .מיינע פיס דערהאלטן
מיך שווער ,אוי ווי איך וואלט מיך געוואלט אראפזעצן ערגעץ,
אבער וואס זאל איך טון ,ארום מיר איז נישטא קיין בענקל ,מוז איך
שטיין און ווארטן אויף מיין ישועה .אפשר וועט א יוד דורכפארן און
מיך מיטנעמען.
א קליינעם עקסטאז ענערגיע זאגט מיך מיין הארץ מיטן
ערשיינונג פון א קליינעם ווייסן פינטעלע וואס קומט אין מיין
ריכטונג פונעם ווייטן האריזאנט ארויס ,א קליינעם ווייסן קארעלע,
וואס מאכט זיך נישט וויסענדיג און שניידט זיין וועג ,טראץ דעם
בראטענדיגן זון .א האפענונג ערשיינט אין מיר .איך קוק נאך דעם
קארעלע ,איך רעכט אן מיין פינגער ,די בעסטע וואס איך קען .מיין
געזוכט אויסדרוק די מערסטע איבערצייגנד ,אז די זון בעט מיך עכט
זייער שטארק ,ער זאל מיך אריינלאזן אין זיין עירקאנדישן קאר" ,אז
דו פארסט במילא ,נעם מיך מיט".
ווי נאר די קאר ווערט נענטער און גרעסער און באווייזט זיך
אינגאנצן פאר מיינע אויגן ,גיט זיך מיין קאפ א קליין בייג אראפ מיט
אנטוישונג אין מיין הארץ .ווען איך פארשטיי אז ס'איז געווען א גוי
וואס האט מיט זיין גוי'אישער שכל פארשטאנען צו גיין פון איין
פלאץ צום צווייטן .אבער נישט קיין יוד.
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איך קוק אהער און אהין ,אבער ס'זעט נישט אויס ווי ס'גייט
איינעם אן מיין ווארטעניש אינעם היץ ,והא ראי' די וועלט בלייבט
ווייטער די זעלבע ,צוזאמען מיט מיין אנטוישונג.

קאמישע היטש שפאציר,
לאמיר זיך באקענען.

נאך א שטיק צייט און א קארעלע רייסט אדורך אקעגן איבער
מיר צום אנדערן ריכטונג .און א שטילקייט נעמט איבער דאס
ווייטערדיגע געבראטעכץ.
צוויי קורצע טשוויטשעס פון א פייגל געבן מיר צו שפירן אז
זי פארשטייט יא מיין מצב ,און האלט מיט מיין צער ,אבער וואס
קענסטו מיך יעצט העלפן פייגעלע? איך דארף א היטש .הערסט? א
תפילה צום הייליגן באשעפער בעט זיך פון מיין מויל.
יעצט זע איך ווי ס'ערשיינט א כמו פיקאפ טראק מיט א שלעפער
הונטער זיך וואס פארט זיך אזוי פאמעלעך ,ווען די שלעפער פאלגט
אים נאך ווי א שלעפער ,דער גייט מיך זיכער קיין היטש נישט
געבן .און ס'מאכט מאדנע מיין גאנצע מציאות ארום ,ווי שטומט א
פאמעליכער געפארעכץ ווען אלעס ווארט יעצט אויף איין זאך ,א
היטש?
יעצט איז שוין נאר דא א בלויזן הימל ,ווייל די ווייסע וואלקענדל
וואס האט פריער באאבאכט העכער מיר איז שוין אהיים געגאנגען.
מיינע אויגן כאפן אויף נאך א קאר ,וואס פארט אויף פופצן,
אויסקוקנדיג ווי די זון האט יא געהאט אן השפעה אויף אים און
האלט אים צוריק פון רייסן מיטן גאנצן ערלויבטן שנעלקייט ,אבער
פארבייפארנדיג פאר מיינע אויגן ,זע איך ווידער אז ס'איז אויך נישט
קיין יוד.
פון וועלכן ריכטונג וועט קומען מיין ישועה.
ווייט אהינציר פון די לינקע זייט מיינע ,זע איך א פערפול
קארעלע מיט לעבעדיגע טעמפא מוזיק קומט מיר אנטקעגן מיט
א צעלאזקייט פון א גוי ,ביז ס'ווערט אינגאנצן פארשווינדן פונעם
האריזאנט צוזאמען מיט פרייליכן געזאנג .אויך געווען א גוי.
נו ,ווען קומט א יוד? זאל ער זיין ווער ,אבער שטעל זיך שוין אפ .

ס'בראט.
נאך א טראפעלע שווייס איז אראפגעפאלן פון מיין שטערן.
אט זע איך א מיניווען ,און מיין מזל זעט אז דאס גייט זיך יא
אפשטעלן ,ווייל איך זע אז די רעכטע בלינק לייט איז אויסגעקראכט
און פארטעיפט רויט ,דעס האט מער שאנסן זיך אפצושטעלן.
ווי ס'קומט נענטער ,באווייזט זיך אלע חסרונות אירע ,דא א
קראך ,דארט א זעץ ,דאס איז א פרומער יוד.
די פענסטער פארט אראפ.
איך גרייט צו מיין מויל און איך בעט רבש"ע היה עם פי,
וואו ווילט איר גיין?
נו קומטס אריין.
איך פרוביר צו עפענען דעם טיר ,ס'גייט נישט.
"געב א שלעפ".
ס'גייט אבער נישט ,דער דרייווער מוז אויסשטרעקן זיין הענט
און עס עפענען פון אינעווייניג.
די טיר איז אפן ,אבער די קאר-סיט זאגט מיר פארשעמטערהייט,
"איך וואלט מיך ווען אוועקגערוקט פאר דיר אויב איך קען ,וואס
זאל איך טון אז מ'האט מיך דא אוועקגעשטעלט ".די דרייווער מוז
לייגן דעם קאר אויף פארק ,ארויסקומען במלוא הדרו ,עפענען דעם
קאר-סיט ,און עס צייטווייליג שטופן מיט פנים אראפ ווי א נזיף כנגד
הבעק סיט.
פריי געווארן דאס פלאץ ,מ'זעצט זיך אריין אויפן הייסן ספאנדש,
הנקרא סיט.
מ'פארט.
ר' יוסף חיים גרינוואלד'ס סידי איז געגאנגען ,און פונקט ביים
נמשל האב איך שוין געדארפט אראפגיין.
ס'דא פארשידענע קארן ,פארשידענע מענטשן אין פארשידענע
צייטן.
די אינערליכער מצב פון א קאר איז אנדערש פון קאר צו קאר און
פון היטש צו היטש .ס'ווענט זיך וואו דער מענטש ארבעט ,ס'ווענט
זיך וועלכע כאראקטער .א צווייער קאר ,איז פיל מיט בראשורן און
ענוועלאופס פאר געוויסע יחידים וואס מ'דארף צאמשאפן געלט.
א דרייער קאר און אן איינזער קאר איז צאמגענומען ,א דרייער
קאר איז נישט אזוי צאמגענומען דארט וואו ס'געוועלטיגט נישט קיין
פרעמד אויג ,דהיינו ,ס'קען ליגן א גרויסע בוך אויף א קליינע בוך ,א
איינזער קאר איז יא איבעראל מסודר ,אפילו טיף אין די דעשבארד.
אן איינזער קאר וועט איר נישט טרעפן א שאל סתם אריינגעשטופט
אינעם דעשבארד האלטער ,ס'וועט זיין שיין צאמגעלייגט.
א דרייער קאר האט א סידי "וויאזוי צו מצליח זיין אין ביזנעס".
אן איינזער קאר "די ריכטיגער וועג צו חינוך הבנים" .א פירער
קאר "נענועים פונעם סאטמארער רבי'ן" אדער "כ"א כסליו
בישיבה תשס"ו" .א פינעווער קאר" ,שיעור בחובת הלבבות מאת

סטיטשינער רב" אדער "שיעור בהילוך החמה והלבנה" א זעקסער
קאר "גענעראל פארזאמלונג אודות הטעכנאלאגיע" א זיבענער קאר
אלע מיני סידיס וואלגערן זיך איבעראל ,אן אכטער" דרשה אודות
עזרת בחורים הצריכים חיזוק" א ניינער "רילעקס נומער פינף".

אן איינזער
דרייווט מיט גאנץ אן איינגעקנייטשן שטערן ,ווי כאילו ער האלט
צוריק אזא סארט אינערליכער כעס.
אן איינזער דרייווער זיצט גאנץ צאמגעצויגן ,יעדער דארף זיך
איינבינדן ,ווען יעדער איז שוין אינעווייניג ,געט מען א דרוק דעם
קנעפל ,קיינער טאר עס נישט אנרירן ,יעדער דארף זיצן שיין .נישטא
קיין ספרים סתם אזוי אינדרויסן .יעדעס דריי ווערט סיגנאלט היפש
פארדעם כמובא בה'בוך ,און יעדעס געזעץ ווערט איינגעהאלטן,
ווילאנג מ'יאגט זיך נישט .אן איינזער פארפירט נישט צו א נאנטער
שמועס מיטן מיטפארער .גאנץ קאלט און ערענסט .געטון .צום זאך.
איין זאך זאלט איר געדענקען ,דער איינזער דרייווער איז נישט
ברוגז אויף אייך .ווען נישט וואלט ער אייך נישט אויפגענומען ,דאס
איז זיין וועג פון אנגיין מיטן לעבן.
וואו דארפט איר אראפגיין?
דא .אראפ .ס'בלייבט נישט קיין שייכות צווישן די צוויי.

א צווייער
א צווייער דרייווער וועט געבן א פייף וועט ער וועט אייך זען
שטיין ביים היטש פלאץ,
א שריי ארויס פון פענסטער ,מיט די גוטסקייט פון א צווייער.
"וואו גייסטו ,קום אריין ,קום אריין ,שעם דיך נישט".
גיי נישט אין די בעק ,קום דא אין די פראנט .שעם דיך נישט .אזוי.
ער קוקט דיך אן ,פונקטליך וויאזוי דו פילסט ,און ער גייט
אנהייבן דיך צו מאכן גוט פילן.
וואו גייסטו?
און דו וואוינסט אויף?...
פארוואס?
אה ,יא?
און?
דיין שווער איז?...
אזוי....
ווען דו וואלסט ווען מיך געפרעגט ,וואלט איך דיך געראטן...
ס'ווערט פארוואנדעלט א גאנצער שמועס ,פרטים און פרטי
פרטים .ביז ער האט ארויס דיין גאנצן לעבן.
איך קען דיך צוטראגן .נע ,ס'איז מיר נישט שווער בכלל .א
צווייער קען דיך אמאל אויפהאלטן ,און אזוי קונצליך מאכן אז דו
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זאלסט דיך נישט קענען אפטראגן פונעם קאר.
און דער מיטפארער זאגט "ש'כח" ,און דער דרייווער "ש'כח
פארוואס"?
"פיהל דיך גוט און זאג מיר יא שכח"

א דרייער
א דרייער האט אלעמאל די שענסטע קאר מעגליך .באגעגענסט
א יוד ,וואס איז כולו אומר אהערגעשטעלט און ער האלט נישט ביים
אויפגעבן זיין אינערליכן טרייב צו הצלחה .אזש ס'רייסט זיך ארויס
א  .wowדי קאר איז גאנץ מסודרדיגקייט ,אבער נישט איבעראל
ממש ,דא און דארט פארווארפט זיך א שמוצל מיט א פלעק,
אבער דער עיקר איז די מעסעדזש וואס ס'מאכט דיך פילן" ,ווער
באיינדרוקט אז דו זיצט יעצט אין ר' דרייערס קאר" ,דער איד זאגט
דיך אלעמאל א שיינע תורה ,ס'ווענט זיך וואס ער האלט האט ביי
דיר א חשיבות אז ער ווייסט דערפון ,לויט דעם וועט ער דיך ווייזן
זיינע קוואליפיקאציעס ,אז דו זאלסט בלייבן מיט א גוטע איינדרוק
פון די געלונגנקייט.
"זאלסט האבן הצלחה"

א פירער
א פירער קען נישט געהעריג קעיר נעמען פון זיין קאר .ס'ווערט
אלעמאל אביסל נאכגעלאזט און געפיליש .א פירער האט ליב זיין
קאר זאל זיין לויט זיין פערזענליכע געשמאק און געפילן ,דערפאר
וועט ער אלעמאל האבן זיין ספעציעלן שמעקער וואס מאכט זיין
גיסטע ,מיט אלע זיינע פערזענליכע חפצים וואס ער מאכט זיכער
צו האלטן אין קאר ,כדי ער זאל נישט פארגעסן
וואס ער איז .און ווען דו קומסט אריין ,פילסטו זיך גאר שטארק
אין א ספעציעלן גיסטע .דער דרייווער איז איינגעמאכט אין זיך,
אבער ווי גוט איז אויב ער טרעפט איינעם מיט וועם ער קען פארפירן
א טיפער שמועס ,און אויסגיסן זיין גאנצן הארץ וואס ער גייט אלץ
דורך אין זיין לעבן .ווען דו פארסט מיט א פירער ,זעסטו ווי ער איז
איינגעזינקען אין זיך ,ראשו בלבו .דו פילסט ווי ס'איז עפעס א גאנצע
מצב פון געפילן .קוים וואס ער פרעגט דיך וואו דו ווילסט גיין .אבער
ס'וועט אלעמאל זיין שווער פאר א פירער אויפצונעמען איינער
וואס האט אים אריינגעזאגט.

א פינעווער.
א פינעווער זעהסטו פאר דיך א גראדער איינפאכער מענטש מיט
אן אויפגעשטעלטער רוקן וואס רירט זיך כמעט נישט ,ער לעבט
אין קאפ .די קערפער דארף גארנישט ,די קאפ דארף .די קאר איז
איינפאך ,ליידיג פון באצירונגען ,ליידיג פון ספעציעלקייט ,פשוט'ער
פון פשוט ועד בכלל.
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דער פינעווער איז זייער צופרידן אז ער האט א קאר מיט פיר
רעדער וואס פארט ,ער דארף נישט מער ...א קאר איז געמאכט
אנצוקומען פון איין פלאץ צום צווייטן ,און שוין .און ס'געט אים
א קליינע שטעך יעדעס מאל וואס ער דארף עס אנפילן מיט די
מינימום געז .אויך דארף ער איין פלאג ,נישט מער .ביים פינעווער
קענסטו טרעפן ספרים און ביכער ,דאס יא .אבער כאילו די ספרים

פאלגן אים צו זיין אויך איינפאך ,און פשוט .א ספר איז געמאכט צו
ליינען דערין ,די דעקל איז נישט קיין גרויסע נפקא מינה בכלל .דו
קענסט מיט אים נישט פארפירן קיין פערזענליכע הארציגע שמועס.
און יעדעס שמועס איז נאר עפעס א נייע טעאריע.
"וואו ווילסטו אראפגיין" פרעגט ער דיך ,ווען ער מאכט זיכער אז
אלעס שטומט אין זיין קאפ.

א זעקסער
מיט א זעקסער איז געשמאק צופארן ,ווייל דו פילסט אז דו
פארסט מיט א מענטש וואס האלט שטארק דעם אחריות .והשם
ישמור צאתנו ובואנו לחיים ולשלום מעתה ועד עולם.
"גיב אכט וויאזוי דו גייסט אראפ".

א זיבענער.
א זיבענער קאר איז סתם אזוי אנגעלייגט מיט זאכן ,שאפינג
בעגס פון פארשידענע געשעפטן וואס מ'האט נאך אפילו נישט
געענדיגט אויסגעפאקן ,א קאלירפולער אויסוואל פון א סך מינע
ספרים מיט קונטרסים'לעך ,א גוטע פאר מינע העדפאונס .א
ספעציעלן ספאנדש פאר די סיט אז ס'זאל זיין נאך באקוועמער ,מיט
א פאר מינע קאפי האלטערס .א גוטע פאר מינע שמעקערס ,איינס
דא ,איינס דארט ,איינס אינדערמיט ,איינס אויבן ,איינס אינטן .הנאה
האבן פון אלעם אינאיינעם.
"ענדשוי"

אן אכטער
ווען דו קומסט אריין צו אן אכטער קאר ,איז עס נישט דער קאר,
ס'איז דער דרייווער וואס איז ממלא דאס קאר מיט זיין ענערגיע און
קאנטראל .דו פילסט דיך ,ווי א מורישקע קעגן א ריז .ער נעמט איין
דאס גאנצן אוויר און דיך אויך.
"זיי מיר געזונט"

א ניינער
ווען דו קומסט אריין אין ניינערישע קאר ,איז וואו דו פאלסט
אריין אין א ספאנדש ,אין וואטע.
"פיל דיך באקוועם".
יעדע קאר זיין טעם ,זיין אייגנארטיגקייט ,זיין מסודר'דיגקייט,
זיין אינערליכער געשטעל.
ס'ווענט זיך וועמענס דעשבארד .ס'דא וואס האבן דוקא
ליב א ויואל משה אדער אן על הגאולה אנעם דעקל ,וואס ליגט
אריינגעקוועטש טיף ביים עק .ס'זאפט איין אין זיך היצן און קעלט,
רעגן און פארכמורעט'דיגע וועטערס .טרויעריגע תשעה באב און
פרייליכע פורים.
אמאל בעיקר ביי די אמאליגע יודן האט מען געקענט טרעפן די
געשמאקקייט פון א ספרים שטוב אינעם קאר .דא א תהלים ,דעם
גאנצן שטיק עק איינגעקנייטשט אויף ארויף ,דארט אריינגעשטופט

א משניות.

א קאר איז אלעמאל אן עקספיריענס אינעם פשוט'ן טאג.

ס'דא יודן וואס לערנען ארטסקרול אין קאר ,אזוי קוקט אויס,
געווענליך א קליינע .און ס'דא וואס קוקן אריין אין א משניות אינעם
טעבלעט.

א היטש ווען ס'רעגט.

ס'דא קארן וואס לאזן די קינדער עסן קארן-פאפס ,און ס'דא
קארן וואס ס'זעט נישט אויס אז די קינדער עסן דארט אפילו.
צומאל עפן איך אויף דעם קאר און ס'איז מיר נישטא קיין ברירה
חוץ זיצן אויפן קאר סיט ,זיץ על גבי זיץ ,ווי א חתן אויפן אקסל .
אזוי פילט זיך א בעבי?
איך שטיי פאר א היטש ,א גרויסער ארבעטס ווען שטעלט זיך
אפ .אזא גרויסן טיר וואס רוקט זיך גאנץ שווער פאדערט מער א
האסטיגן כח ווי סתם עפענען א טיר פון א מיניווען .א חלק צייט
וואוינט מען צווישן האמער אינעם גרויסן לעקטעריק זעק .
צווישן קאנטענערס שרויפן און ווייערס ,מ'אטעמט האלץ און
שיטראק .מ'כאפט זיך אן אינעם סיט ,ביי יעדן דריי ,שטערקער.
איינמאל האב איך אפילו געכאפט א היטש מיט די פראנט שטיקל
פון א טרעלאר.
איך ווארט אויף א היטש ,און גאר א באקוועמע ווען ,אינגאנצן-
אנגעלאדנט) ,פולי-לאודעד( שטעלט זיך אפ מיטן גאנצן פראכט,
לעדערנע זיצן ,מיט אלע פיטשיווקעס ,די קאר זיצט אויפן ראוד ,איי
איז דאס געשמאק .איך מיין ס'האט זיך אים טאקע געלוינט צו קויפן
אזא גוטן קאר.
איך ווארט אויף א היטש ,און א הויכע כמו טראק שטעלט זיך אפ,
אז מ'זעט ,גלייבט מען עס ,יאפ ,דער טראק וואס איך זעה אלעמאל
ארומרייסן האט זיך פאר מיר אפגעשטעלט .מ'קריכט ארויף .בעת'ן
זיצן כשכן טוב ,פילט מען זיך ווי מ'קוקט אראפ פון ווייבער שוהל.
אויפן ראוד ,אויף די אלע קארעלעך .און ס'בארירט נישט אזוי
שטארק א קאר וואס פייפט דיך אריין ,אז דו האסט זיך אריינגעכאפט
אין זיין וועג" .פייף ,פייף ,קארעלע .איך בין העכער".
ס'איז הייס ,א קליין געשמאקער איידעלער קארעלע שטעלט
זיך אפ ,א אויסטערליש שיין געפוצטער רעקל מיט א היט ליגן מיט
דרך ארץ אויפן סיט ,דארט ווי מ'האט עס געהייסן .אלעס איז ריין.
די סיט איז ווייעכער לעדער ,א שטילער גערויש וואס קילט אפ
דעם גאנצן אינערליכען אטמאספער .די דרייווער איז שטיל ,און די
קארעלע פארט געמיטליך .איך וואלט נאך אביסל געוואלט פארן
מיט דיר ,אבער איך מוז אראפגיין.
אפגעשטעלט ,אראפ.

אלעס ארום איז נאס ,די רעגן שווענקט מער און מער דעם
גאנצן ארום ,א טראפ נאך א טראפ אויף א נודנער טעמפא טראפט
אראפ פונעם פלעסטיק וואס באשיצט מיין היט ,די גלעזער איז נאס
און פארהויעכט .ווייפערס שמייסן אוועק דעם רעגן האסטיג מיט
קרעכץ און געוויין .טייכלעך וואסער איבעראל .פונקען וואסער יאגן
צוריק פון רעדער וואס רייסן פארביי צו כאפן דעם גרינלייט .אלעס
איז איין שטיק רעגן ,אבער איך דארף יעצט א היטש ,נו לאמיר זען
וועמענס קאגנישן וועט כאפן מיין הענט צו טון למעשה ,און מיך
אריינלאזן מיט די וואסער וואס גיסט פון מיר.
ווארטן אויף א היטש איז אלעמאל אן עבודה פון דן זיין לכף
זכות .ענדליך נאך א שטיק צייט ,ווען מיין רעקל דארף שוין נישט
קיין וואשמאשין .נאך א גוטע פאר רונדעס אראפגעצווינגענע קארן
ביים רויטלייט ,שטעלט זיך אפ א קאר ,א ליטוויש אידל.
איר דארפט א היטש?
אקעי קומט אריין.
איך וויל גיין אין די בעק "קומט דא אין די פראנט".
"מאך צו דיין סיט-בעלט"
און די קאר טראגט מיך אפ .ווען ס'הערט זיך די גאנצע צייט
די רעגן טראפנס וואס האקן עקשנות'דיג אויפן פענסטער ,און די
געדולדיגע ווייפערס וואס ווייזן זייער קענטעניס ,נאכאמאל און
נאכאמאל און ווידעראמאל ביז מ'קומט אן.

א היטש ווען ס'קאלט.
ס'קאלט און טונקל נאכט .מיינע אויערן פארלירן שיער דעם
געווענליכן הרגש פונעם פראסט וואס הערשט מיט א קאלטקייט,
אלעס ארום איז פארפרוירן קאלט און איינגעמאכט ,יעדער באשיצט
אין זייער ווארימער הייזקע ,מ'וויל שוין ווי שנעלער זיך זען אינעם
ווארעמען קאר ,דאן האט מען אפילו נישט קיין צייט צו טראכטן,
יעדעס קאר וואס גייט פארביי ,ווערט די אנטומוטיגונג צו דערווארטן
א היטש נאך מער .קוים וואס מ'געט זיך רשות ארויסצושטעקן א
פינגער ,נעמט מען עס שנעל צוריק אריין .די ווינט בלאזט שטרענג
אוועק אן אראפגעפאלענעם צעטיל און רייסט זיך ארום מיט א
אונינג דארט אהינציר ,און ענדליך מאכט זיך א קאר וואס דארף
נישט נוצן מיינע אלע כף זכותים ,און ער שטעלט זיך אפ,
א לויף אריין ,און א ווארעמקייט וויקלט מיך ארום מיטן
שטארק-בלאזנדן היץ וואס דער קאר-סטים בלאזט מיך אן .די
פענסטער פארהויעכט פונעם קעלט" .לייג מיך אראפ ביי מיין טיר
פליז" טראכט איך צו מיר.

אמאל קום איך אריין ,אבער דער דרייווער פירט ווייטער א
שמועס אויפן ספיקער וואס ער האלט אינמיטן ערלעדיגן .ווי צו
זאגן ,ס'איז מיין קאר ,און איך טו וואס איך וויל .אבער ער לייגט
צו ,איך האב דא איינעם אין קאר" ,וואס איז געווארן מיט אים ,ער
ביהעיווט?" און איך משל מיך אויס פון וועם ער רעדט יעצט.

איך פארשטיי זייער גוט דער וואס זיצט אינעווייניג ,פארוואס ער
שטעלט זיך נישט אפ,

ס'דא קארן וואס איך וואלט אזוי געוואלט ווען כאפן א היטש
אין זיי ,איינמאל כאפן א היטש אין דעם סמארט קאר .שפירן די
אומאפהענגיקייט .פילן די חוצפה.

איינמאל האב איך געטראפן דעם טובה-טוער עסן זיין
סענדוויטש ,נאך א טאג שווער ארבעטן .מיט רחמנות האב איך
פארשטאנען פארוואס ער וואלט מיך נישט געוואלט אננעמען.

85

איין שאלה וואס איך וויל פרעגן איז ,וואס זענען די ווייסע
צעטליך וואס ליגן אין די פראנט-סיט?

אחים להיטש.
ס'דא צומאל ווען איך עפן אויף א קאר זיך אריינצוזעצן דערין
פאר דעם קליינעם שטיקל צייט וואס ס'געדויערט דער היטש,
און איך דארף מיך פארמעסטן מיט אנדערע וואס האבן פונקט ווי
מיר ,זעט אויס ,אויך געוואלט כאפן אן היטש ,נאך פון א פריערדיגע
דעסטינאציע .
אלע אויגן קוקן באזארגט געמישט מיט נייגער אויף דעם נייעם
מענטש וואס גייט אריינקומען אין זייער חברותא ,אנטייל נעמען און
צוזאמען אויסנוצן די גוטסקייט פונעם דרייווער ,און איינער דארף
זיך צומאל אויפהייבן און זיך אריינרוקן אין די בעק סיט.
די נויט פון אנקומען וואו מ'דארף שנעל ,צווינגט זיך
צאמצושטופן ,ווען די לעצטער וואלט ארויסגעפאלן ,ווען נישט די
טיר האלט אים צוריק.
"מאך צו די טיר ,געב עס א גוטער שלעפ"
פארמאכט ,געפארן .צאמגעקוועטשט ווי סארדינען ,אבער
מ'קומט שוין אן כמעט .א רעכטע דריי ,אלע פאלן אויף רעכטס ,א
לינקע דריי ,אלע פאלן אויף לינקס .און ווען איינער וויל ארויסגיין
פון די בעק ,דארפן אלע ארויס ,ארויסלאזן דעם פארשפארטן פון
הונטן ,און יעצט קען די איבריגער ציבור צוריק אריין.
צומאל פרובירט איינער צוצומאכן די טיר מיטן אוטאמאטישן
באטן ,אבער דאן לאחר הנגיעה ,רופט זיך אן דער דרייווער" ,טאטש
עס נישט ס'מאכט זיך אליין צו" ,ס'פאנגט זיך אן צו פארמאכן און
דאן צום באדויערן עפענט זיך עס צוריק אויף ,ווען אלע מיטפארער
האלטן איין דעם אטעם .דער דרייווער שטעלט זיך אפ ,מאכט עס
אויף פארק ,און די טיר מאכט זיך צו .צום באפרייטן אטעם פון אלע
מיטפארער.
איך שטיי אויף א היטש ,שוין גאנץ לאנג ,און פון דערווייטענס
קומט זיך צו קריכן נאך א יוד ,מיט אלע רעכטן פונקט ווי מיר .דא
הייבט זיך אן א פראבלעם ,ווייל דער וואס פארט אדורך וועט דארפן
באשליסן צו נעמען צוויי מענטשן און נישט נאר איינעם.
אבער דע טשאלענדש איז ,אז מ'דארף אדער יא אדער נישט
ווערן חברים אויף די קורצע צייט .ס'קען פאסירן א געוויסע
קאלטקייט צווישן די ביידע .ווען איינער זאגט אזוי ווי "פארוואס
ביסטו מיך געקומען שטערן" ,און דער אנדערער "פארוואס ביסטו
דא געשטאנען פארדעם און מיך אויסגעכאפט" ,ס'קען געשען אז
מ'ווייסט נישט פונקטליך וואס צו טון ,צו קוקן אויף אים? קוקן
אראפ ?פרעגן עפעס? אפשר גאר שטיין אביסל אהינציר ?
און ווען מ'דארף זיך אריינזעצן אינעם קאר מיט איינעם וועם
מ'האט זיך היינט אינדערפרי גע'טענה'ט.

אין סופערמארקעט
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איך בין אין עווער-גרין ,איך טרעף א באקאנטן וואס וואוינט
טאקע פונקט דארט וואו איך וויל גיין .מיט גאנץ א קלאפעדיג הארץ,
איר פארט אפשר אהין?

ניין איך בין יעצט אנגעקומען.
אדער" איך האב מיין משפחה אין קאר"
אדער" מיין קאר איז פול מיט פעקלעך".
און א סך מאל ,מאכט יענער פלאץ פאר מיינע פעקלעך" ,יודי,
זאג אגוטן פאר דעי טאטע".

ס'נאך נישט די אויסגעווארטעטע
איך ווארט אויף א היטש .אה! א קאר קומט צו פארן און די
סיגנאל בלינקט צום ריכטונג וואו איך וויל גיין ,א שטרעק דעם
פינגער ער זאל נאר באמערקן ,אבער דעם לעצטן מינוט באשליסט
ער צו גיין דעם אנדערן ריכטונג ,דאס ווייס איך פונעם טויש אינעם
סיגנאל לייט.
איך ווארט אויף א היטש ,די זון באקט ,קיין קאר שטעלט זיך
נישט אפ ,יעדער איז פארנומען מיט זיך ,א קאר מאכט די סיגנאל
צו גיין מיין ריכטונג און פארט שטאטער זיך אפצושטעלן אין זייט,
"פאר מיר?" מיט קווענקלדיגע טריט גיי איך צו ,דער דרייווער קומט
ארויס און קוקט נישט אויף מיין זייט ,ער עפנט אויף זיין פראנט
שטיקל ,קוקט אריין מיט זארג ,עפעס איז געווען צעבראכן ,ער האט
נישט מיך געמיינט .ס'געווען א נישט יוד.
פון דערווייטענס זע איך א קאר ,איך לייג מיין פינגער מיטן גאנצן
גרייטקייט ...נע ,ס'א טעקסי.
א קאר שטעלט זיך אפ אהינציר ,איך שפאציר אהין" ,איך בלייב
דא" זאגט מיך דער דרייווער.
איך שטיי אויף א היטש ,איין קאר נאכן צווייטן פארן דורך פאר
מיר ,די מויל פונעם דרייווער רעדט אויפן טעלעפאן ,די קאפ און
הענט ווייזן ,אבער איך הער גארנישט פון זיי און זיי קוקן נישט אויף
מיר.

קאמיוניקאציע
ס'דא קאמיוניקאציע צווישן דרייווער און היטשער.
אויב דער דרייווער ווייסט אז מ'וויל כאפן א לאנג דיסטענס
היטש ,דרייט די דרייווער מיטן פינגער ווי צו זאגן איך פאר נאר דא
לאקאל .אויב דער דרייווער ווייסט אז דו ווילסט גיין רעכטס ,ווייזט
ער לינקס .
ס'דא ווען דער דרייווער ווייזט מיט די הענט" ,איך קען דיך נישט
נעמען" געסט א קוק ,אן אנגעפאקטן קאר.
ס'דא דרייווערס וואס באגריסן דיר ,אזוי ווי ,איך ווייס דו ביסט
אין א ענגשאפט ,דו ווארטסט אויף א היטש אבער קענסט אויך נוצן
א שמייכל.

השגחה פרטית
צום שליס ביים היטשן קען מען זען די השגחה פרטית פון הייליגן
באשעפער וואס פירט אלעס.
א גרינגע היטש .אלעמאל.

אויסגערעכענט

אומאפיציעלער
דער
שדכן
חיים איז א געווענליכע  14יעריג בחור'ל ,לערנט אין ישיבה
קטנה שיעור א׳ ארומגענומען מיט א פיינע סביבה פון חברים ווי
יעדע אנדערע בחור אין זיין גאטונג.
מען האלט שוין פאר קעמפ יעדער איז פרייליך צו ארויספארן
צו די פרישע גראז און ביימער ,מען הייבט אן צו מסדר זיין די
שטובער מיט וועם יעדער גייט שלאפן ,דער וויל שלאפן מיט
דעם ,און יענער וויל נישט מיט דעם ,טיפיקעל בחור'לעך ,פאר
חיים איז עס נישט קיין גרויסע עסק ,יעדער ווייסט גלייך מיט
וועם ער גייט שלאפן ,עס איז נישט קיין פראגע אז חיים גייט
מיט מושי דוד און מענדל ,די פיר זענען א סעט וואס קיינער
קען נישט אפטיילן ,פארשטייען זיך גוט ,לערנען צוזאמען ,גייען
אהיים צוזאמען ,העלפן זיך איינעם דעם צווייטען ,ממש א פיינע
קרעמל.
די ערשטע וואך און קעמפ איז פאריבער ,מען האט זיך
שוין מסדר געווען ,ווען מושי האט עפעס געדארפט האט עס
אים חיים געגעבן ,און ווען דוד האט עפעס געדארפט האט אים
מענדל ארויסגעהאלפן מיטן גאנצן הארץ ,זיי זענען צוזאמען
ארויסגעגאנגען שפאצירען ,עס האט געהערשט א אהבת דוד
ויונתן אבער נישט נאר פון צוויי נאר פירפאכיג ,עס איז געווען
ממש א נחת צו קוקן ווי דאס קרעמל האלט זיך צוזאם ,עס האט
נישט אויסגעזען ווי עפעס אויף דער וועלט קען פאסירן און זיי
צושיידן.
די צווייטע וואך האט אבער עפעס פאסירט וואס קיינער האט
נישט געקענט פאראויס זען ,הערשי א בחור פון א אנדערע שטוב
איז אריינגעגאנגען אין זייער שטוב און געזען עטליכע צוואנציג
דאלער ליגן אויפן פלאר ,אזוי ווי ער האט נישט געוויסט וועמענס
עס איז ,האט ער עס אויפגעהויבן און אונטערגעלייגט אונטער
חיים׳ס קושן ,אונזינען האבענדיג דערביי צו דערציילן אין די
ערשטע געלעגנהייט אז ער האט געטראפן די פאר דאלער און
אויסגלייכן וועמענס עס איז ,למעשה איז עס אים ארויס פון קאפ
און ער האט אינגאנצן פארגעסן דערפון.
מענדל קומט אריין ביינאכט אין שטוב ,ער גייט צו צו זיין
לאקער און עפענט עס אויף און דערזעט אז זיין געלט איז נישט
דארט ,ער ווערט פארצווייפלט און הייבט אן זוכן אין אלע זיינע
טאשן ,לעדלעך ,שעלפס ,אבער קיין זכר ,ער קוקט אונטער די

בעטן ,ווידער גארנישט ,ער כאפט א בליק אויף די בעטן ,ווען
ער באמערקט אז פון אונטער חיים׳ס קישן שטעקט זיך ארויס
די געלט ,ער טראכט נישט קיין צוויי ,נעמט דאס געלט און
לויפט ארויס צו דוד און מושי פארציילן אז נישט מער און נישט
ווייניגער נאר חיים איז א גנב ,ער האט אים געכאפט רויט האנטיג,
און מען דארף זיך פון אים היטן.
(עס כדי צו צוגעבן אז ביי אינגע בחורים אין קעמפ קען דאס
פאסירען ,און דאס איז די ערגסטע וואס קען געשען ,ווייל נאך
געלט וועלן זיי נישט באקומען).
אפאר מינוט שפעטער ,חיים קומט אריין אין שטוב מיט א
נאטורליכע שמייכל ,רעד און שמועסט מיט די אנדערע  3ווען ער
הייבט אן שפירען אז עפעס טויגט נישט דא ,עס דאכט זיך אים אז
ער זעט אביסל פיינטליכע בליקן ,אבער ער שטופ עס אוועק ווייל
ער קען עס נישט גלייבן אויף זיינע נאנטע פריינט ,ער טרייסט זיך
אז עס איז זיכער זיין דמיון.
די נעקסטע אינדערפרי יעדער שטייט אויף ,מען לויפט אין
מקוה דאווענען ווי נארמאל ,ווען עס קומט צו פרישטאג אין
לאנטש רום גייט חיים צו זיין פלאץ נעבן מושי דוד און מענדל ,ווען
פון דערווייטענס זעט ער ווי זיי זענען פארטיען אין א העפטיגע
שמועס ,און ווי נאר ער קומט אן ווערן זיי שטיל ווי עפעס א
אומגעווינטשענע רוח איז ווען אנגעקומען ,חיים פראבירט צו
רעדן נארמאל כאילו ער כאפט נישט אז עפעס גייט פאר ,אבער
חוץ קאלטע ענפערס באקומט ער גארנישט אויף צוריק.
נאך פרישטאג זייענדיג פארצווייפלט וואס מען טוט ווייטער,
האט ער אפגעמאכט אז ער גייט פרעגן דוד אפען וואס דא גייט
פאר ,דוד איז געווען די מערסטע נאנט צו אים צווישן די דריי ,און
פון אים וועט ער זיכער באקומען א ענפער.
ווי נאר ער גייט צו צו דוד פרעגט אים וואס דא גייט פאר
הייבט אן דוד צו אים באזידלען ,״גנב ....דו ביסט א גנב ....גיידער
פון דא ...״
חיים ווערט אינגאנצן פארלוירן און פרעגט ״ דוד דו ביסט מיר
חושד אז איך בין א גנב?? פון וועם האב איך געגנב'עט??״
דוד שרייט צוריק ,דו מיינט אז מיט מיר וועסטו שפילן?? דו
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ווייסט גאנץ גוט וואס איך מיין ...איך וויל מער נישט מיט דיר
רעדן..״
חיים גייט אוועק אינגאנצן פארשעמט ,ער ווייסט נישט וואס
צו טון נעקסט ,אבער ער שטארקט זיך און טראכט זיכער איז
עס א טעות וואס גייט אט אט ווערן אויסגעגלייכט ,ער גייט צו
צו מענדל און ריפט אין אין א זייט אז ער וויל אים עפעס פרעגן,
אבער אנדערש ווי געווענדליך ווען מענדל פלעגט זיך צוכאפן צו
רעדן צו זיין פריינט חיים ,האט אים מענדל איגנארירט ווי קיינער
וואלט ווען נישט גערעדט צו אים ,מענדל פראבירט נאכאמאל,
אבער די זעלבע שרייענדע איגנארעישאן קומט פון מענדלס זייט,
חייםס הארץ איז איינגעגאנגען פאר צער ,זיינע נאנטסטע חברים
שפייען אין אין פנים ,צו מושי איז ער שוין ניטאמאל צוגעגאנגען,
ער האט נישט געוויסט ווי צו זיך באגראבן פאר בושה.
איין טאג מיט א צובראכן הארץ שפעטער ,זיצט חיים ביים
שיעור ,און קען זיך נישט צוזאמנעמען ,ער זיצט אינגאנצן
פארטראכט ,און חלומ'ט וואס מען קען דא טון ,שוין מער ווי א
טאג וואס זיינע חברים רעדן נישט צו אים ,זייערע פיינטליכע
בליקן שטעכן אין אריין אין הארץ .ווען פליצלונג הערט ער
״חיים דו האלסט מיט וואס רבי זירא ענפערט?״
חיים גיט א שנעלע שאקל מיטן קאפ אויף יא ,ער האפט
אז עס וועט אים פטר׳ן ,אבער זיין מזל איז נישט גוט געגאנגען
יענעם טאג ,די מגיד שיעור הייסט אים איבערזאגן די לעצטע
שטיקל ,יענקל הייבט אן קעקעצן און פעפעצן ,ער ווייסט נישט
וואו מען האלט און וואס מען זאגט ,זיינע אויגן אראפגעלאזט
אויף די גמרא ,זיין פנים פלאקערט ,ווען פון א ווינקל זעט ער
ווי
ווי מושי און דוד ווינקן זיך מיט א שמייכל,
זיי האבן הנאה פון זיין דורכפאל ,דאס
האט ער שוין נישט אויסגעהאלטן.
ער הייבט זיך שנעל אויף און לויפט
ארויס פון כיתה ,ער לויפט אריין
אין וואלד צו א שטילע ווינקל,
ער לאנט זיך אן מאכטלאז אויף
א בוים ,און ברעכט אויס און א
שטורעמישע געוויין ,טייכן טרערן
רינען ....ער פרעגט זיך אליין ...וואס
איז דא געשען ....פארוואס קומט זיך
מיר דאס ....מיינע נאנטסטע חברים
זענען מיר מצער ,און שעפן נחת ווען מיין
בושה איז גרויס ,ער זיצט אזוי און וויינט,
ער קען נישט צוזיך קומען ,נאך א שווערע
פאר מינוט קומט ער אביסל צוזיך ,ער
זעצט זיך אראפ אויף א שטיין און טראכט
וואס טוט מען דא ווייטער ,ער ווייסט
נישט וואס צו טון ,זיין אינגע הארץ קען נישט
פארנעמען די ווייטאג ,ער ווייסט נישט ווי אזוי
צו זיך ספראוועווען דערמיט.
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נאך אפאר מינוט זעט ער ווי יעדער קומט ארויס
פון כיתה ,די שיעור האט זיך שוין גענדיגט ,מען גייט אריין אין
בהמ״ד איבער חזר׳ן מיט די חברים ,חיים טראכט צו זיך צו ער
זאל אריינגיין אין בהמ״ד צו נישט ,מושי איז זיין חברותא ,אבער

ביי מושי איז ער א וואנט ,ער מאכט זיך פון אים וויסנדיג פינקט
אזוי ווי ער מאכט זיך וויסענדיג פון די וואנט ,נעמליך אז ווען ער
שטייט פאר אים גייט ער די אנדערע זייט אנשטאט זיך אנשטויסן
אין אים ,אבער חיים באשליסט אז ער מוז אריינגיין ווייל אויב
נישט וועט מען אים פארהערן ווי ער איז געווען.
ער גייט אריין אין בהמ״ד אין זעצט זיך אראפ אויף זיין פלאץ,
מושי זיצט דארט מיט א צוגעמאכטע גמרא און ווי נאר חיים
קומט אן עפענט מושי אויף זיין גמרא מיט א פרישקייט און
הייבט אן לערנען הויעך אויף קול ,חיים ווערט אביסל דערפרייט,
הייבט אן מיט לערנען ,דרייט מיטן פינגער ווען אין מיטן כאפט
ער אז ער רעד צו א וואנט ,מושי לערנט טאקע הויעך ,אבער פאר
זיך ,כאילו קיינער זיצט נישט לעבן אים ,חיים האלט עס נישט
אויס ,ער לייגט זיך אראפ די קאפ אויפן גמרא און באגראבט
עס צווישן זיינע הענט ,ער קען פשוט נישט קוקן מענדל אין
די אויגן ,ווען מיטאמאל זעט ער זיך צוזאמען מיט מושי מענדל
און דוד אראפגיין פון באס ,און גייען די קורצע וועג אהיים ,מען
רעדט פרייליכערהייט אין וועלעכע ישיבה מען פלאנט צו זיך
איינשרייבן אויף די קומענדיגע זמן.
די ישיבה האט יענע מעלה ,און די ישיבה די מעלה ,ווען
פליצלונג הייבן זיי אן צו אוועקלויפן פון חיים ,ער לויפט זיי נאך
און שרייט ...מענדל ...דוד ...מושי ...ווי גייען ענק ....ער לויפט
אבער עפעס א געהיימע האנט האלט אים אפ פון זיי דעריאגן ,ער
לויפט און ער לויפט ביז ....ער גיט זיך א וועק אויף באגאסן מיט
שווייץ ,ער קוקט זיך ארום און ער זעט די פלאץ איז ליידיג ,די
זייגער ווייזט שוין טיף אין מיטן לאנטש ,ער דערמאנט זיך וואס
איז אריבער אויף אים די לעצטע שעות ,מיט א ווייטאג מאכט ער
א באשלוס אז דא ענדיגט זיך עס ,ער גייט זיי מער נישט נאכלויפן.
די קומענדיגע טאג האט מושי געבעטן די מגיד שיעור מען
זאל אים טוישן די חברותא ,מיטן אויסרייד אז עס ארבעט עפעס
נישט לעצטענס ,חיים איז געבליבן זיצן אליין זיין קאפ באגראבן
אין די גמרא ,ווי די הייליגע גמרא ווערטער שפרינגען ארום אן
א סדר ,נישט קענעדיג זיך קאנצעטרירען.
צוויי טעג שפעטער ריפט די מגיד שיעור צו חיים און
האלט אים פאר מיט א גאנצע דרשה פארוואס לעצטענס
איז ער שטארק געפאלן ,אזוי ווייט אז אפילו זיין נאנטע
חברותא מושי האט אים געמוזט אפלאזן ,און
צוגענדיגט מיט א ווארענונג אז מען מוז זיך
נעמען אין די הענט אריין ,חיים האט זיך
זייער געשעמט צו פארציילן וואס
דא גייט פאר ,און האט זיכער
נישט געקענט מסביר זיין אז
טאקע מושי מיט די אנדערע
צוויי מאכן אים שווער די טאג,
און חוץ פון איינעמען די
בושות
געוואלדיגע
האט ער גארנישט
געקענט טון.
ו ו י

באקאנט זענען קינדער א רשעות׳דיגע פאלק ,זיי זענען יונג און
כאפן נישט וואס איז רעכט און וואס נישט ,א בחור קען זייער
שנעל ווערן א כפרה הינדל ,און אזוי איז טאקע געשען ,עס איז
פאריבער א וואך און די גאנצע כיתה האט געוויסט אז חיים האט
זיך צוקריגט מיט מושי מענדל און דוד ,און אויב איז עס אזוי
מוז עס מיינען אז עפעס ערענס טויג נישט מיט חיים ,חיים איז
שוין נישט פון די בעסטע לערנערס ווי אמאל ,ביים פארהער איז
געווען בושות ,יעדע קלייניקייט וואס חיים איז דוכגעפאלן איז
געווען א גאנצע לצנות ביי די גאנצע כיתה.
דער געלונגענע חיים איז געווארן א שבר כלי ,נישט געשלאפן
ביינאכט ,זיך ארומגעדרייט בייטאג מיט רויטע אויגן ,ער האט
נישט געהאט צו וועם צו רעדן ,און זיכער נישט צו וועם זיך
אויסרעדן.
איין נאכט מענדל ליגט אין בעט ,יעדע שלאפט שוין ,אבער
ער קען נישט איינשלאפן ,מיטאמאל זעט ער ווי חיים קריכט
ארויס פון בעט ,און גייט ארויס אינדערויסן.
ער האט זיך נישט געקענט איינהאלטן זיין נייגער ,ער גייט צו
צום פענסטער און קוקט ארויס ,ער זעט ווי חיים גייט ארויס פון
בילדונג ,זעצט זיך אראפ אויף די גראז ביים טיר ער קוקט אריין
אינעם ווייטען הימעל און פארגיסט טייכן טרערן ,ער הייבט זיך
אויף ,גייט ארויף און אראפ די גאנצע פעלד בשעתן וויינען אויף
זיין מצב מיט א מורא׳דיגע צובראכנקייט.
א היפשע וויילע שפעטער איז ער צוריק אריינגעקומען אין
שטוב ,מענדל האט זיך געמאכט ווי ער שלאפט ,אבער זיין הארץ
איז איבערגענומען געווארן מיט א גרויס רחמנות ,זענדיג די
צער וואס זיין געוועזענע חבר מאכט מיט ,ער טראכט צו זיך אז
אפשר איז טאקע חיים גארנישט קיין גנב ,ער ווערט אומשילדיג
געפייניגט ,ער איז צוריק אריין אין בעט מיט א החלטה אז גענוג
איז גענוג ,מער גייט מען נישט דערגיין פאר חיים די יארן.
אבער ווי מען ווייסט איין מאל א ווארט גייט ארויס איז מען
שוין נישט בעל הבית דערויף ,די קומענדיגע טאג איז אלעס
אנגעגאנגען ווי נארמאל (נישט נארמאל) ,יעדער האט ווייטער
געלאכט און אפגעשפאט פון חיים ,בשעת מענדל פארשטיפט
זיינע שולד געפילן טיף אין זיין הארץ.
די יאר איז אריבער ,עס איז אנגעקומען די נייע זמן ,מושי
מענדל און דוד האבן זיך ווידער איינגעשריבן אין די זעלבע
ישיבה ,בשעת חיים האט זיך איינגעשריבן אין א ישיבה ווי ער
האט פארדעם זיכער געמאכט אז קיינער פון זיינע אלטע חברים
גייען נישט אנקומען דארט ,ער האט איבערגעמישט די בלאט
און אנגעהויבן פון דאסניי ,זיך געשאפן נייע חברים געלערנט ווי
אמאל ,און אנגעגאנגען מיט א געהעריג לעבן ,דא דארט האט ער
זיך דערמאנט די אלטע זכרונות ווי מען האט אים געטרינקען די
בלוט טאג איין טאג אויס ,אבער ער האט פראבירט צו פארגעסן
דערפון ,און אנגיין ווייטער מיטן לעבן.
***
עס איז אריבער אפאר יאר ,מושי מענדל און דוד האבן שוין
פארגעסן אז זיי האבן אמאל געהאט א חבר חיים ,זיי האבן
געהייסן פון די חשובע בחורים אין ישובה ,ווען עס איז געקומען

צו די שידוכים יארן האט יעדער געוויסט אז ביי זיי גייט עס גיין
איינס צוויי ,און טאקע ביז א קורצע צייט איז דוד א חתן געווארן
ב״ה מיט א געראטענע כלה ,די פרייליכע חתונה איז געווען,
בערך א יאר נאך די חתונה האט ער באקומען א מתנה פון הימל,
א לעכטיגע יונגעלע ,אלעס האט אויסגעזען צו גיין כשורה,
אבער א קורצע צייט דערויף האבן אים די דאקטער געמאלדן
אז עפעס גייט נישט גלאטיג ,און דאס קינד אנטוויקלט זיך נישט
ווי עס דארף צו זיין ,פאר דוד איז עס געווען ווי מען זאל ווען
ארויפווארפן די הור ההר גראד אויך זיין קאפ ,עס האט זיך אים
אנגעהויבן זייער שווערע צייטן ,גיין און קומען צום שפיטאל,
שלאפלאזע נעכט ,גרויסע קאסטן ,א אינגע אינגערמאן פריש
נאך די חתונה און עס האט אויסגעזען ווי ער גייט חרוב ,טאג נאך
טאג האט ער אויסגעזען שוואכער און שוואכער ,ער האט זיך
אונטערגענומען גוטע קבלות ,געגאנגען צו קברי צדיקים ,אבער
גארנישט האט זיך נישט געטוישט.
אין די זעלבע צייט האבן די אנדערע צוויי מענדל און מושי זיך
מיטגעמאכט זייער עולם הזה ,עס איז שוין דורך צוויי יאר און דריי
יאר און פיר יאר זייט זייער לעצטע חבר האט איבערגעלאזט די
ישיבה ,די נאמען ׳אלטע בחור׳ האט זיך גאר שנעל צוגעטשעפעט
צו זיי ,סיי אין ישיבה זענען זיי געווען די זיידעס ,און סיי אין
ביהמ״ד זענען זיי געווען די וואס האבן געכאפט א ציפ ווען זיי
האבן געזען אינגעלייט מיט טליתים וואס זענען אסאך יונגער
ווי זיי ,בשעת זיי זענען נאך מיטן אויסגעקראכענעם ביבער היט
שבת ,עס לוינט נישט צו קויפן א נייע ווייל אט אט ווערן זיי שוין
חתנים ,און כאטש זיי זענען געווען אמת'ע געלונגענע פיינע
בחורים ,איז זיי נישט געגאנגען קיין שידוכים .וויפיל מאל וואס
עס האט שוין אויסגעזען ווי אט אט ברעכט מען טעלער ,אבער
יעדעס מאל איז עפעס אנדערש אונטערגעקומען ווי א געהיימע
האנט און אלעס חרוב געלייגט ,און די נעקסטע טאג צוריק אין
ישיבה מיט א צובראכנקייט.
מענדל און מושי האבן זיך מחזק געווען איינער דעם צווייטען,
אונטערגענומען גוטע זאכן ,פון די אנדערע זייט זיך געטרייסט
אז זייער חבר דוד לייד זיך צוזאם אן א שיעור ,כאטש זאלן זיי
אויסניצן די צייט אלס בחור ווייל נאך די חתונה קומען אונטער
אסאך שווערערע זאכן ווי זיין א אלטע בחור.
***
איין טאג דוד גייט אריין אין בהמ״ד נאכן דאווענען מעריב
ליינט ער אפ די צעטלעך אויפן וואנט ,און ער זעט א שרייענדיגע
צעטל וואס ריפט יעדעם צו גאר א וויכטיגע טיי אווענט ,פאריפן
דורך ״האברך חיים גרין״ עפעס גרידזשעט אים אין מוח ,ער קען
די נאמען ער געדענקט שוין נישט פון וואו ,נאך א מינוט צוויי
כאפט ער זיך אז מען רעדט דא פון אונזער אלטע חבר חיים ,און
א בליץ סקונדע דערמאנט ער זיך די אלטע געשמאקע צייטן ,און
ווי אזוי עס האט זיך אזוי האסטיג אפגעשטעלט ,און די רדיפות
וואס חיים האט מיטגעמאכט נאר אדאנק אים מיט מענדל און
מושי ,ער שפאצירט זיך אהיים ווען ער הייבט אן צאמשטעלן א
בילד ,דא שטייט ער מיט א נישט געזונט קינד ,מושי און מענדל
זענען נאך אין ישיבה עס גייט זיי נישט קיין שידוך ,ער ווייסט
זייער פיין וואפארא חיים טובים זיי מאכן מיט ,די בילד ווערט
קלארער און קלארער ,מען דארף דא איבער בעטן זייער אלטע
חבר און פארעכטן די אומרעכט וואס איז געטון געווארן ,יענע

89

נאכט איז ער געגאנגען שלאפן מיט א פעסטע אפמאך אז מען
גייט טון וואס מען דארף.

די ווארימע געפילן וואס דארט איז געווען איז נישט צום
באשרייבן ,און מיט א פרייליך הארץ האבן זיי זיך צושיידט.

די קומענדיגע טאג האט דוד אנגעריפן מושי און מענדל,
ער האט זיי פארציילט זיין אויסטרעף ,און זיי ביידע האבן
איינגעשטימט אז ווער ווייסט צו דאס איז נישט די סיבה פארוואס
זיי דריי גייט אזוי נישט גוט ,און יא מען גייט אפירזיכן חיים און
אים איבערבעטן.

א קורצע צייט נאכדעם איז דוד ב״ה געהאלפן געווארן מיט
זיין קינד ,מען האט אנגעהויבן זעהן גרויס פארשריט ,מושי האט
געטון א געלונגענע שידוך ,אביסל א לענגערע צייט דערנאך איז
מענדל אויך א חתן געווארן ,יענקל איז טאקע נישט געווען שדכן,
אבער אין פאקט איז ער אומאפיציעל יא געווען שדכן.

די באשלוס איז געווען זייער שווער ,זיי האבן זיך זייער
געשעמט צו קוקן חיים אין פנים ,אבער זיי האבן געוויסט אז עס
איז נישט דא קיין אנדער ברירה ,דאס איז די איינציגסטע זאך
וואס קען זיי העלפן.
אפאר טעג שפעטער ,חיים איז אויפן וועג אהיים פון שחרית
מיט די טלית און תפילין אונטערן ארעם ,ווען ער זעט ביים ווינקל
פון זיין גאס שטייען דריי מענטשן וואס ער זעט גלייך ווער די
דריי זענען ,ער געדענקט זייער גוט וויפיל ער האט געליטן און
זיינע יונגע יארן נאר אדאנק זיי ,ער פלעגט זיך וואונדערן צו זיי
זענען נאך חברים היינט צו נישט ,ער האט זיי קיינמאל נישט
געזען ,קיינמאל נישט געהערט פון זיי ,און דא פליצלונג האט ער
זיי פאר זיינע אויגן ,ער גייט זיי אריבער ,נישט וויסנדיג ווי אזוי
צו עס הענדלן האט ער געגעבן א לייכטע שאקל מיטן קאפ צו
באגריסן און גיין ווייטער ,אבער די ווייטער איז נישט אנגעקומען,
נאר די דריי האבן זיך שעמעדיג צוגעשארט צו אים ,און געפרעגט
אויב זיי קענען רעדן מיט אים אפאר וועטער.
חיים האט איינגעשטימט ,דוד האט אנגעהויבן פארציילן ווי
אזוי עס גייט אים מיט זיין קינד ,די צער און שוועריקייטן וואס
ער מאכט מיט ,ער האט אויך פארציילט וואס די אנדערע צוויי
גייען אדורך ,און מיט א פארשעמטע צובראכענע שטומע אים
געבעטן ,״אונז ווייס מיר וויפיל אונז האבן דיר מצער געווען ,און
דאס קומט אונז פון הימל ,אבער מיט דעם אלעם בעטן מיר דיין
מחילה ,אפשר וועט דאס אונז העלפן״
חיים איז געווען אביסל צומישט ,הערנדיג זייער מצב ער
האט זיי געזאגט אז ער דארף זיך איבערטראכטן ,ווי נישט ווי קען
מען נישט אויף איין מינוט מאכן אזא באשלוס ,ער וויל טראכטן
אביסל דערוועגן.
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די נעקסטע טאג האט חיים אנגעריפן די דריי אז ער וויל זיך
מיט זיי טרעפן ,ביי די באגעגעניש האט ער זיך אויסגעגעבן זיין
ווייטאג ,און זיי פארציילט ווי אזוי ער האט געשפירט אין יענע
צייט ,און די יארן נאכדעם ,בשעת מושי מענדל און דוד בייסן זיך
די ליפן ,און זיצן מיט רויטע געזיכטער ,נאכן ענדיגן זאגט זיי חיים
אז מיט דעם אלעס איז ער זיי מוחל במחילה גמורה כאטש עס איז
זייער שווער געווען ,און אויב ווענצעך עס אין אים וואונטש ער
זיי אז זיי זאלן אלע געהאלפן ווערן מיט וואס זיי דארפן .די עול
וואס איז אראפ פון די דריי קעפ קען מען נישט ארויסברענגען ,א
שמייכל האט זיך ארויפגעצויגן אויף זייערע פנימער בשעת חיים
ציעט ארויס פון א זעקל א קליין באטל משקה און גיסט אן א
לחיים ,אן זאגט צו מיטן גאנצן הארץ אז ער גייט נישט ריען ביז
זיי אלע זענען מסודר ,ער גייט פראבירען מיט שדכנים וואס ער
קען ,און פאר דוד אויב איז עפעס מעגליך צו העלפן איז גרייט צו
יעדע צייט.

***
מיר האלטן דא גלייך נאך די דריי וואכן ,א צייט וואס מען
טרויערט אויפן גרויסן חורבן ,די נביא זאגט ,״נחמו נחמו עמי
יאמר ה׳ אלקיכם״ ,אבער ווי אזוי קענען מיר אנעמען די טרייסט
ווען מיר ווייסן אלע אז מיר זענען נאך נישט גרייט ,די בית
המקדש איז חרוב געווארן נאר וועגן שנאת חינם ,און ווי לאנג מיר
וועלן נישט האבן קיין אהבת חינם איינער צום צווייטען זענען
מיר נישט גרייט צו ווערן אויסגעלייזט.
רש״י אין שמות אויף די ווערטער ״אכן נודע הדבר״ לערנט
פשט אז ווען משה האט געזען אז מען האט אים גע׳מסר׳ט פארן
הרגענען דעם מצרי האט ער געזאגט ״אכן נודע הדבר״ יעצט
ווייס איך שוין פארוואס דוקא כלל ישראל פון אלע פעלקער
זענען געשטראפט געווארן צו דארפן ליידן אין גלות ,ווייל מען
פארגינט זיך נישט איינעם דעם צווייטען ,אזוי באגראבט מען זיך
אליין.
מצער זיין א יוד איז פון די ערגסטע זאכן ,אזוי ווייט אז אפילו
יום כיפור איז נישט מכפר ,אונזער דוד איז געזעצן ראש השנה
און יום כיפור אין בהמ״ד די טלית איבערגעווארפן אויפן פנים,
און זיך געבעטן צום רבש״ע מיט א ביטערע געוויין ״העלף מיר...
איך בין אויף צרות...״ אבער עס האט נישט געהאלפן ביז ער האט
איבערגעבעטן זיין חבר ,נישט אז זיינע טרערן זענען געגאנגען
לאיבוד ,יעדע אידישע טרער ווערט אוועקגעלייגט ,אבער
דא האט עס נישט געהאלפן ,און די זעלבע איז געווען מיט די
אנדערע צוויי מושי און מענדל.
דער באשעפער הערט אויס דעם נרדף ,ווען א איד וויינט צום
באשעפער אז מען איז אים מצער נישט קיין חילוק צו עס איז
א אינגל ,א בחור ,צו אפילו שוין א עלטערע אינגערמאן ,נעמט
ער זיך אן ,ער לייגט אוועק די טרערן ,אמאל קען נעמען יארן אז
עס זאל צוריקקומען ,מען האט שוין לאנג פארגעסן ,אבער דער
באשעפער פארגעסט נישט.
די מעשה האט זיך גוט גענדיגט ,אבער וויפיל מאל אז דא
וואס מען קען שוין נישט פארעכטן וואס מען האט חרוב געלייגט.
אין אזא צייט לאמיר אלע אוועקווארפן די שנאת חינם וואס
הערשט ביי אונז ,און אריינברענגען אהבת חינם ביי גאנץ כלל
ישראל און בקרוב זוכה זיין צו משיח צדקינו.
נ.ב די שרייבער האט געהערט די מעשה פון חיים.

מילין יקירין

דראמא

אינפילטרעישאן
ס'איז אינמיטן די נאכט ,און די העליקאפער
איז געפלויגן נידריג העכער די ביימער ,ער האט
געציטערט אז קיינער זאל אים נישט הערן!
דער גאנצע אקציע ברויך זיין א טאטאלער
סורפרייז!
עס קומט די ריכטיגע מינוט ,און דער פיילאט
צינד אן א גרין לייט ,דער קאמאנדא שטעלט זיך
אויף ,ער ריקט אראפ זיין נייט וויזשען גאגעלס.
דער אנדערע אפיציר באקוקט זיין בעקפעק
פון הונטן און פארזיכערט עס אויף זיין ריקן ,ער
בייגט זיך צו צום אים אין זאגט אים קלאר:

לופט וואס דאס געבט אים מער פאוער ,אבער
מאכט אויך מער גערודער .דער אפיציר לאזט
אראפ א שטריק .סיהאק טוט אן זיין הענטשוך
און לאזט זיך אראפ מיט א פלינקייט ,ביז 7
סקונדעס איז ער געווען אויפן ערד ,ער ווייזט
מיט די האנט א טאמס אפ ,צו סימבאליזירן אז
ער איז אקעי ,און דער שווארצער העליקאפער
האט ארויפגעצויגן דעם שטריק און אפגעצויגן
פונעם ארט אזוי שנעל ווי מעגליך.

אויפן סורטש

עקסעסן צו יעדע צייט ,א דאנק די פונקטליכע
פלאץ ווי יעדע זאך ליגט און ווי אויך ליגט אלעס
אין א קליינע עקסטערע קאמפארטמענט ,וואס
געבט אים די מעגליכקייט צו בייגן זיין קערפער
אויף אלע וועגן אן דארפן מורא האבן אז עס
וועט זיך אויפווארפן.
פאר יעצט האט ער געברויכט וויסן אויף
וועלכע זייט צו גיין ...פאר דעם צוועק האט
ער ארויסגענומען דעם לעיזער היעט סיקינג
גאן ,וואס דאס קען דערשפירן אויב איז דא א
דיפערענס אין טעמפרעטשער ביז מיילן ווייט!

דער פיילאט רופט אויס ,עפראוטשינג LZ
(לענדינג זאון).

סיהאק איז געבליבן שטיין אינעם טונקעלן
וואלד פאר  15מינוט אויף איין פלאץ און זיך
נישט גערירט .ווען ער האט געמאכט זיכער
אז קיינער דרייט זיך נישט נעבן אים ,האט ער
שטייטלעך אויפגעמאכט דעם זיפער פון זיין
בעקפעק ,דער זיפער איז געווען געמאכט פון
א ספעציעלע מאטריאל וואס מאכט כמעט
נישט קיין גערידער ווען מ'ניצט דאס .דארט
אין דעם בעקפעק האט ער געהאט עטליכע
גאר נוצבארע קאטינג עדש 'טויס' וואס אסאך
מענטשן וואלט זייער געוואלט האבן ...וועלן
מיר זעהן צוביסלעך וואס דארט ליגט...

ער האט אבער געברויכט מאכן זיכער אז עס
איז נישטא קיין באהאלטענע קאמעראס אויף
די ביימער .סתם קוקן און זוכן מיט זיין נייט
וויזשען גאגעלס איז נישט קיין אפציע ,ער מוז
וויסן פאר זיכער...

ער לייגט דעם גרויסן העליקאפער אויף
האווער מאוד ,ער דרייט אויס די בלעידס
פונעם פען עס זאל מער אריינשניידן אין די

קודם כל איז ער געווען רואיג אז כאטש עס
ליגט אויף זיין רוקן און ער קען נישט זעהן וואס
דארט טוהט זיך ,דאך וועט ער אלעס קענען

פאר דעם צוועק האט ער ארויסגעשלעפט
א דיקע מאשינקעלע ,וואס קען דערשפירן
עלקטרא מעגנעטיק ענערדשי ,וואס יעדע

לויט די לעצטע אינטעל (אינטעלידשענט
ריפארט) ברויך עס זיין בערך דא אין די  2מייל.
טרעף דעם ציל און עקט שנעל .געדענק אז
דיין ראדיא מעגסטו נאר ניצן אין פאל ס'איז
גאר נויטיג צום מיסיע ,אדער אויב דו ווערסט
אנטדעקט .דיין געהיימע קאוד נאמען איז
"סיהאק".

ער דרייט זיך רעכטס ,לינקס ,שיף ,און...
געפינען! דארט ארויף בערך  3,500פיס פון
וואו ער שטייט איז דא גרויסע לעבעדיגע
באשעפענישן וואס ווארעמען די אטמאספערע,
לויט זיין שאצונג איז עס לכאורה מענטשן און
נישט סתם חיות.
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עלעקטעראנישע כלי אויף די וועלט געבט
ארויס ,אבער ס'איז גאר א קליינע סכום ,אוו
מיט דעם דעטעקטאר האט ער ער פראבירט
צו טרעפן .די מאשין איז נאך געווען ניי ,און
עס קען נאך נישט כאפן אויף מער פון 800
פיס .טאקע נישט שלעכט ,אבער ער וואלט
זיך געוואונטשן אז די מאשינקעלע זאל קענען
אויפכאפן אנדערע עלעקטעראנישע מאשינען
כאטש האלב אזוי ווייט ווי זיין היט סיקער...
סיהאק פאנגט אן צו גיין זייער פאמעליך...
די הארטע פארטריקענטע קריספי בלעטער
האבן אים שטארק נערוועז געמאכט ,עס מאכט
צופיל גערידער! נאופס ,מ'קען נישט אזוי זיין
אין ביזנעס.
ער הייבט אויף זיינע שיך און קוועטשט
א קנעפל ,און פון די זויל איז ארויסגעקומען
עטליכע גאר שארפע דינע שטעקעלעך וואס
איז געווען געמאכט פון שטארקע טייטעניום,
און דאס האט נאר אריינגעשטאכן א דינע לעכל
אין די ערד אדער די בלעטלעך ,מינימוזירנדיג
די גערודער צו ממש שטיל.
עס איז שווער אזוי צו וואקן אבער ס'איז
נישטא קיין ברירה ,און ער האט אנגעפאנגען צו
שטעלן טריט נאך טריט אינעם ריכטונג וואו עס
זענען דא מענטשן.
סיהאק איז אזוי געגאנגען צושטייטעלעך
ווען יעדע  5מינוט טשעקט ער נאכאמאל
מיטן עלעקטרא מעגנעט סענסאר פאר
אומגעראכטענע כלים וואס קענען אים
ארויסגעגעבן.
נאך א  40מינוט גיין און מיט אלע חושים
אנגעשטרענגט ,האט ער ענדליך באמערקט
מיט זיינע נייט וויזשען גאגעלס א גרויסע
קאמפלעקס וואס איז געווען ארומגענומען
מיט א הויעכע געיט וואס האט געהאט אויפן
שפיץ שטעכעדיגע באב ווייער ,און ....א גרויסע
שיינע קאמערא אויפן צוים ...און אויפן צווייטן
זייט איז געווען א טרעילער מיט זיינע לייטס
און ענדשין אנגעצינדן ...אהההה ...דאס גייט זיין
א טשעלענדזש!

סטעפ ביי סטעפ....
סיהאק האט שפאצירט פון דער ווייטענס און
געכאפט א בליק אויפן בנין פון אלע זייטן ,און
ער באשליסט אז דאס איז עפעס א פעקטארי,
מיט א שמאלע געדרייטע ראוד וואס פירט
אראפ ביזן גרויסן שטראוז .פיין ,יעצט ברויך
מען אנקומען אינעווייניג אן ווערן באמערקט
און אויסגעפונען די געהיימניס פון אט דעם
פעקטארי .גרינגער געזאגט ווי געטוהן...
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סטעפ נומבער  ,2וויפיל מענטשן דרייען זיך
אינדרויסן ,און סטעפ נומבער  ,1עס איז דא

קאמעראס...
סיהאק האט געהאלטן אז קיינער ווייסט
נאך נישט אז ער קריכט דא ארום ,ווייל ער איז
געווען גאר ווייט פונעם גאנצן קאמפלעקס,
און די קאמעראס כאפן נישט אזוי ווייט
נאכדערצו ביינאכט .און נאר א דאנק זיינע
פארגעשריטענע גאגעלס וואס דינט אויך אלץ
א  2000xאפטיקל קוקער ,האט ער ארויס דעם
גאנצן פלאץ פונדערווייטענס.
סיהאק איז געווען א מומחה אין יעדע זאך
וואס קען אים שטערן אדער העלפן ,ער האט
געוויסט פון יעדע מאדעל קאמערא אלע
ספעקס! דערפאר האט ער יעצט אריינגעזומט
מיטן זיינע גאגעלס ביזן קאמערא ארויף און
אפגעליינט דעם מאדעל נומבער ,און גלייך
געוויסט פונקטליך ווי ווייט ,ברייט ,שארף,
קלאר ,די סארט קאמערא כאפט.
מיט די אינפארמאציע איז ער געגאנגען
אסאך נענטער צום צוים און זיך אפגעשטעלט
גענוג ווייט צו זיין זיכער אז די קאמערא כאפט
אים נישט.
סיהאק באטראכט דעם צוים ,ער זעהט
אז ס'איז דא נאך א קאמערא ארויפצוה ,און
נאכדעם נאך איינס נאך ארויפצוה ,און ער האט
גלייך געכאפט אז די קאמעראס זענען אזוי
אויסגעשטעלט אז יעדע קאמערא אווערלעפט
די פוינט אף וויא פונעם צווייטען ,און אויף
קיין שום פאל קען ער נישט גיין 'צווישן' 2
קאמעראס...
סיהאק שטייט דערווייל רואיג ...ער טראכט
צו זיך" ,ס'איז נישט קיין פראגע 'אויב' איך גיי
אריין אינעווייניג ,עס איז נאר א פראגע 'וויאזוי',
וואן וועי אר די אדער בין איך דארט אינעווייניג
ביז  5מינוט"
אקעי ,גיימער געבן איין קאמערא א
באהאנדלונג ...אבער כ'וואלט זייער נישט
געוואלט טוהן דעם שטיק פאר צוויי קאמעראס
אויפאמאל...
לאמיר זעהן אלע קאמעראס רינגס ארום
דעם בנין ,אפשר דאך האט איינער רחמנות
געהאט אויף מיר ...יאפ! הער יו גאו ,איין קאמערא
איז געדרייט מיט עטליכע אינטשעס!! דאס
מיינט אז די קאמערא אווערלעפט נישט דעם
קאמערא נעבן דעם אויפן רעכטן זייט ,אבער
דאס מיינט אויך אז איך וועל מוזן איבערקריכן
פונקט דא ווי עס איז דא א אנגעצינדענע
טרעילער פון צווייטן זייט געיט.
נישטא קיין ברירה ,כ'קען נישט שטיין א
גאנצע נאכט און ווארטן ,לעטס געט טו ווארק,
גיימער באהאנדלען דעם רעכטן קאמערא דא...
סיהאק רעכנט אויס דעם ענגל פונעם רעכטן

קאמערא ,ער נעמט ארויס א פארגעשריטענע
קאמערא פונעם בעקפעק ,ער שטעלט עס אן
צו די ספעקס פונעם קאמערא אויפן צוים ,ער
דרייט זיך אויס צו יענע ענגל אין כאפט א בילד...
זיין מאשינקע פרינט גלייך ארויס א מייקראו
בילד אויף א פיצינקע סטיקער ,ער נעמט ארויס
א ספעציעלע גאן ,ער ציט אן דעם ספרינג ,ער
לייגט ארויף דעם סטיקער ,ענגעלט עס צום
רעכטן קאמערא און שאאט ....די סטיקער איז
געפלויגן פונקט צום אויג פונעם קאמערא אין
זיך ארויפגעקלעבט מיט בילד צום זייט פונעם
אויג ...די קאמערא האט איצט געזען נאר דעם
בילד וואס סיהאק האט געכאפט...
סיהאק האט געוויסט אז די דשאוק גייט
זיין אווער ביז  2מינוט ,ווייל די סטיקער איז
דעזיינט אראפצופאלען און אפטראגן מיטן
ווינט ,און ווי אויך איז עס נישט ווידיאו נאר א
'סטיל פיקטשער' ,און ווי אויך איז עס נישט
ממש די זעלבע ענגל וואס די קאמערא זעהט...
אבער דאס איז דאס בעסטע וואס איז שייך
צו טוהן .די סטאטיסטיקס האט געוויזן אז
קיין איין גארד  -וואס זיצט און אבזערווירט
 + 15קאמעראס אויפאמאל -האט נאך נישט
געכאפט אז איין קאמערא איז פלוצים געווארן
סטיל פאר א מינוט...
סיהאק לויפט צום געיט ,ער טוהט אן
הענטשוך אין קעיס די געיט איז עלעקטריזירט,
ער קריכט שטיל און פלינק ארויף ביזן
שטעכעדיגן באב ווייער ,ער לאכט צו זיך
אליין וויאזוי מענטשן קענען אפילו חלומ'ען
אז באב ווייער וואס האט איין שטעכער
יעדע  12אינטשעס האלט צוריק איינעם פון
איבערקריכן ,ער קריכט דאס אייביג איבער מיט
צוגעמאכטע אויגן אן כאפן איין שטעך! מען
ברויך פשוט וויסן וואו מען לייגט די האנט און
פיס ,און וואו נישט!
סיהאק איז היצט אויפן צווייטן זייט געיט
און ער שטעלט זיך אראפ אויפן דאך פונעם
טרעילער ,ס'איז דאך אינמיטען די נאכט קיינער
דרייט זיך נישט ,די אלע קאמעראס זענען נאר
אינדרויסן ...גרויסע חכמים וואס זיי זענען...
סיהאק נעמט אפיר דעם היץ אויפכאפער
ער ברויך וויסן ווער עס דרייט זיך וואו ,און
עס ווייזט אים אז קיינער איז נישט אינדרויסן
אויסער אים מיט די טרעילער דרייווער וואס
זיצט אין זיין זיץ אדער שלאפט ער זיצענדיג.
נאך איין מזל אז די פראנט פונעם טרעילער איז
נישט נעבן די טיר ווי ער פלאנט אריינציגיין.

אריין אינעם בנין
סיהאק האט צוריק געמאכט זיינע שיך
פלאך ,און באהאלטן די שטעכער'ס .און זיך

אויסגעלייגט אויפן טרעילער פלעט ...כדי
אריינציגיין אינעם בנין ,ברויך מען קודם
אראפגיין פונעם הויעכן טרעילער ...ס'איז
נישט אזוי פשוט ,דער יצמח אינעווייניג וועט
אים קענען געהעריג זעהן אין זיינע גרויסע
שפיגלען!
ער טראכט צו זיך :אויב בין איך שוין סיי ווי
דא אויסגעשטרעקט אויפן טרעילער ,לאמיר
שוין מאכן מיין האומווארק דא פון דער הייעך...
איז אזוי ,וועלכע סארט שלאס ליגט אויפן טיר?
לאמיר אריינזומען ...נע ,איך קען די סארט
שלעסער ,א דשאנק ...ברויך ניטאמאל א פיק
סעט פאר דעם ,שוטים ...דער שלאס ארבייט
אזוי ,ווען עס איז אפן ,דרייט זיך דער הענטל ,און
ווען ס'איז פארשפארט דרייט זיך עס 'אויך' אויב
מען דרייט עס גענוג שטארק ...עולם גולם ווען
מ'שפירט א שטיקל ריזיסטענס ווען מ'דרייט
דאס ,מוז זיין אז די שלאס איז פארשפארט און
מען דרייט נישט מער ..אמת ,אבער דאס מיינט
נאך נישט אז מען קען עס נישט דרייען 'אביסל'
שטערקער...
אקעי ,די שלאס איז קאנסידערט דאן -
אויב ס'איז נישטא נאך א ריגל פון אינעווייניג
האפענטליך.
נעקסט ,די הינדשעס .לאמיר אריינזומען...
איי איי איי ,דאס גייט שוין זיין א טשעלענדש!
די גרויסע אלט מאדישע אייזערנע הינטשעס,
קענען זינגען א ניגון פון  3פעלער ווען מ'עפענט
דאס און ס'קען אויפוועקן א שטאט .אויסער
אויב איך קען באווייזן אריינצושפריצן דאבעליו
די פארטי ,וואס דער עצם שפריצן גייט מאכן א
גערידער ,אבער וועט לכאורה נישט געהערט
ווערן לכבוד דעם טרעילער וואס גראגערט דא
אין קאפ.
אקעי ,געגאנגען ,אראפ פון די בעק פון די
טרעילער .נאך א מזל ס'איז נישטא א בעקאפ
קאמערא דערויף ,אסאך טראקס האבן היינט
בעקאפ קעמערס וואס ארבייטן א גאנצע צייט.
סיהאק גליטשט זיך אראפ פונעם טרעילער
פון הינטן ,ווען ער טראכט אין זיין קאפ:
א שעה צוריק ווען כ'האב געלאנדעט האבעך
געזעהן אינדרויסן 'מער' היט סיגניטשערס פון
מענטשן פון וואס איך זעה יעצט! ערגעץ זענען
זיי .די פראגע איז וואו? אקעי ,וועלן מיר שוין
באלד געוואר ווערן ,דשאסט וויכטיג צו האלטן
קאפ דערוועגן.
סיהאק איז יעצט אין בעק פונעם טרעילער,
ער איז געגאנגען אויף צוריק גענוג ווייט לויט
ביינאכט נישט צו ווערן געזעהן אינעם שפיגל
אויב ער קוקט פונקט.
ער שטייט שוין ביים טיר .פלינקערהייט
שלעפט ער ארויס א קליינע באטעלע דאבעליו

די פארי 'עקס' (עקס ,איז די מיליטערישע
ווערסיע  -אסאך מער ווירקזאם ,אבער
שעדליכער) ביידע הינדשעס באקומען
א פארציע ,פון אויבן אראפ אזוי פונקט
אינדערמיט ,ער ווארט א  10סקונדעס ס'זאל
גוט אריינרינען ,ער כאפא אן די הענטל פונעם
טיר ,און געבט א גוטן דריי ,און ....הא הא ...ס'איז
ניטאמאל געווען פארשפארט...
ער גרייט זיך צו עפענען די טיר מיט איין
'שנעלע' שטיפ .ווייל אויב מאכט מען עס אויף
שטייט ,און דער טיר פלאנירט צו זינגען בשעת
מעשה ,וועט דאך עס זונגען א לאנגע זינגעדיגע
תקיעה ...ווידעראום ,אויב מאכט מען עס שנעל,
וועט מען אפשר נאר הערן א קורצע תרועה...
סיהאק איז געווען גערעכט! דער טיר
האט טאקע געגעבן א פיצי קוויטש ,ער האט
אריינגעפיקט זיין קאפ און קיינעם נישט
געזעהן ,האט ער אויפגעמאכט נאך א טראפ -
פאר'ן פרייז פון נאך א פיצי קוויטש  -און ער
האט זיך אריינגעשלייכט ,און זיך געשטעלט
פלאך ביים וואנט.
צום ערשט ,רוקט ער ארויף זיין נייט וויזשען,
דא ברויך מען עס נישט.
ער קוקט גראד ,און זעהט א טיר ,ס'איז
עטוואס אפן .ער קוקט אראפ רעכטס דעם
ברייטן האלוועי ,זעהט ער צו זיין שאק א דעסק
ווי דער סעקיוריטי גארד 'ברויך' זיצן מיט
מאניטארס פון אלע קאמעראס!
יוש האט ער מזל!! די אמת איז אז די גארד
האט גאר מזל ,ווייל ער וואלט אים נישט
פארשוינט זיין לעבן ,נאר צוגעלייגט א זעקסטע
לעכל אין קעפל אריין...
סיהאק גייט צום אפענעם טיר אין הערט
אויב איינער איז דארט ,דערנאך קוקט ער
אריין אין זעהט  3ריזיגע האלצערנע פעסער
וואס שמעקט פון אלקאהאל .יעדע פאס האט
געהאט א לייטער.

סיהאק גייט נענטער ער קוקט אראפ און ער
זעהט אז אונטן איז א שטיקל קאפעטעריע,
און דער גארד מיט'ן יוניפארם טרינקט זיך
געמיטלעך א קאווע און ליינט א צייטונג...
סיהאק ריקט אראפ זיינע גאגעלס און זומט
אריין ....נע ...ער האלט נאך ביים אנפאנג - .אויב
ער פלאנט צו ליינען אין א רייע...
סיהאק קוקט זיך אים ,ער זעהט קיינעם
נישט! ווייטער איז געווען א וואנט אן א טיר.
ס'קען נישט זיין! די בנין איז אסאך גרעסער
פון אינדרויסן! וואו באהאלטן זיך יעדער? און
וויאזוי קומט מען אן אהין??
סיהאק ,באשליסט צו אויסטשעקן וואס עס
טוהט זיך אויפן צווייטן זייט וואנט!
ער גייט שטיל צוריק נעבן די וואנט ,ער רוקט
ארויף זיינע גאגעלס ,ער נעמט ארויס זיין היט
סיקינג גאן ,ס'איז טאקע נישט געמאכט צו ניצן
אינדארס ,אבער ער פלעגט עס יא ניצן אויף
ווענט ווען ער שטייט ממש ביז  50פיס אוועק,
און ס'האט פיין געארבייט.
ער פוינט דעם גאן צום וואנט ....און
ווינדערליך! ער זעהט סמנים פון מענטשן אויפן
צווייטן זייט! בינגאו! געטראפן...
פאר א מינוט האט ער געטראכט צו
איבעראשן דעם גארד ,און אים 'מאכן' רעדן,
אבער דאס וואלט געווען ממש בדיעבד ,ער וויל
טרעפן די חברה 'אליין'.
סיהאק באטראכט יעדן ווינקל ,מיט יעדן
וואנט ,און אט זעהט ער שטיגן וואס פירט צום
דאך!
געגאנגען...
ער גייט ארויף 'שטיל' די שטיגן ,ביזן טיר.
אויף דעם טיר זעלבסט האט ער ערשט
געוואלט מאכן בדיקת חמץ...
ער נעמט ארויס דעם גרעסטן און מערסטע
באליבסטע טוי פון זיין בעקפעק ,זיין שפאגל
נייע עקסערעי מאשין! ער האט דאס קוים
באקומען ,און ער האט זיך שוין געשפילט
דערמיט שעה'ן ...ס'איז ממש מעדשיק ,אבער
נאר ווען עס ליגט אויפן טיר/וואנט זעלבסט,
און אויך נאר אויב מ'האט צייט זיך צו שפילן
דערמיט אנע פרעשער...

סיהאק קריכט ארויף און קוקט אריין און
זעהט אז ס'איז טאקע וויין ,אבער ס'איז האלב
ליידיג .ער פארשטייט נאר נישט ,פארוואס איז
דאס אזוי אפן? ווער קאכט וויין אן א דעקל?
ווי זענען אלע אנדערע מאשינען? וואספארא
מיסטעריע דער בנין פארמאגט! און ביידעוועי,
כהאב נאך נישט פארגעסן" ,וואו" זענען די
אנדערע מענטשן?

סיהאק גרייט אן זיין קליינע פיסטל ,צו זיין
גרייט אויב די גארד קומט פרעגן קשיות...

סיהאק גייט ארויס פונעם צימער ,און גייט
מער אריין טיפער אינעם ברייטן האלוועי ,ער
האט נאכנישט באמערקט קיין איין קאמערא
אויסער די פון אינדרויסן .ער שפיצט אן אלע
זיינע חושים ,און ער הערט א צייטונג בלאט
זיך איבערמישן ...סיהאק באמערקט גלייך אז
אראפציהר איז דא שטיגן וואס פירן אראפ.

סיהאק נעמט זיך צו די עבודה ,ער שטעלט
צו די מאשין צום טיר ,און צינד אן אלע דריי
טרענסמיטערס .איינס פענעטרעיט דורך
אלטרא סאונד אלע מינים נאטורליכע ווייכע
מאטריאלן ,למשל האלץ א .ד .ג ,.די צווייטע
ניצט היי ענערדשי מייקראוועיוו שטארלן צו
פענעטרעיטן צעמענט אדער שטיין .און די
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דריטע שיקט ארויס היי פריקווענסי סאנאר,
א שטייגער ווי די דאלפין פישן ,ניצבאר פאר
אייזערנע טירן .דאס קען געבן א בילד וואס
טוט זיך אויפן צווייטן זייט מיט א געוואלדיגע
קלארקייט.
ס'האט גענומען א גוטע  60סקונדעס  -זייער
לאנג ווען מ'איילט זיך  -צו באקומען א בילד
פונעם צווייטן זייט ,און ווי עס קוקט אויס איז
עס געווען א פשוט'ע ליידיגע דאך!
ער לאזט דעם מאשין אנגעצינדן אויף
סטענד ביי און הענגט עס אן אויף זיין אקסל .ער
נעמט ארויס זיין פיק סעט ,און איז מסדר דעם
ריגל מיטן שלאס ,און נאך א באהאנדלונג פון
דאבעליו די פארי 'עקס'  -דשאסט צו זיין זיכער
 האט זיך די טיר אויפגעמאכט אן א פיפס!ער שטייט ביים אפענעם טיר ,ער ריקט אראפ
זיינע גאגעלס ,און באטראכט צו זיין 'שאק' אז
די גאנצע דאך איז באשאטן מיט א דינע שיכט
פון גאר דינע זאמד ,אויב ער זאל נאר געבן איין
טריט אראפ וועט ווערן א שיך צייכן!
ניצן זיינע שטעכערס אינטער זיין שיך
איז קיין אפציע ווייל ער ברויך זוכן א טיר
אראפ צום געהיימען אפטיילונג ,און ער ברויך
ארומשפאצירן צו זוכן און ס'וועט בלייבן צופיל
סמנים פון שטעכעס אין די זאמד.
סיהאק ווערט נישט פארלוירן!
די פאטענט פון אויסשפריייטן זאמד איז
זייער א אלטע נאו ברעינער טריק ,און די
סעלושען דערצו איז פונקט אזוי פשוט...
[אייער הארץ קלאפט?! ברוך השם ,דער
אייבישטער זאל העלפן אז ס'זאל קלאפן
געזונטערהייט ביז די הינדערט און צוואנציג]...
די וואס שפרייטן אויס זאמד ,ווילן נאר
קענען זעהן אויב א 'שיך' טרעט אראפ דערויף.
אבער אויב ...א 'פייגעלע' שפאצירט ...דאס לאזן
זיי יא!
צייט צו באקומען 'פייגעלע פיס!'
ער נעמט ארויס פונעם בעקפעק א שיך
עקסטענשאן סעט ,און נעמט אפיר דעם
פייגעלע סעט .ער בינד עס צו צו זיין שיך מיט
א שטארקע וועלקראו ,און היידא ...ער נעמט
זיך שטעלן טריט גענוי ווי די מהלך וויאזוי די
פייגעלעך שפאצירן ...גאר נאנטע טריט איינס
צום צווייטן דערנאך א שפרינג מיט א לאנגע
וויש  -א צייכן ווי א לאנדונג ,און אזוי ווייטער...
סיהאק האפט אז ער 'גייט' טרעפן דעם טיר.
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סיהאק האט ארויסגענומען פונעם בעקפעק
א קליינע מעכטיגע שטארקע אינפראורעד
פלעש לייט און אנגעפאנגען צו שיינען
סיסטעמאטיש אויפן גאנצן דאך ,ער האט נישט

אויסגעלאזט קיין איין סקווער פיס .אבער
דערווייל האט ער נישט געזעהן קיין שום שפיר
פון א טיר!
סיהאק טראכט צו זיך:
לאמיר זיך צוזאמנעמען מיינע געדאנקען.
פון אינדרויסן איז נישט פארהאן קיין שום
טיר אויסער די פון וועלכע ער איז אריין.
די פאקט אז דא ליגט זאמד ,איז א קלארע
באווייז אז מען זוכט עפעס צו באהאלטן.
אויב אזוי ,וועט די טיר אויך זיין קאמופלאשד
מיט עפעס - .איין מינוט ,וואס זאג איך,
'קאמופלאשד?' מיט וואס?? ס'קען נאר זיין
מיט 'זאמד!' אויב אזוי ...הא הא ...איך כאפ שוין!
ערגעץ איז די זאמד פאלש!
סיהאק ,באטראכט נאכאמאל גוט דעם
גאנצן דאך ,און יעצט באמערקט ער טאקע אז
אין געוויסע פלעצער האט זיך די זאמד נישט
אראפגעדריקט אזוי ווי איבעראל!
ער פייגעלע'ט פארזוכטיג אהין ,ער בייגט זיך
אראפ ,דריקט אראפ זיין פינגער אויפן זאמד,
די זאמד האט זיך נישט געהעריג געדריקט ,ער
לייגט צו זיין פינגער צום נוז און שמעקט גלו!
ער טראכט צו זיך:
חכמים וואס זיי זענען ...אט דא איז די
'געהיימע' טיר מיט זאמד ארויף געגלוט
דערויף אז ס'זאל זיך אריינפאסן מיט'ן גאנצן
דאך ...פיינע נייעס ...אבער איך גיי יעצט
אינוועסטיגעטן דעם טיר ,און אריינגיין.
סיהאק לייגט צו דעם טייערע עקסערעי
מאשין ,און 'זעהט' אז די שטיגן איז ריין פון
מענטשן .ער שפריצט ארויף דאבעליו די פארי
עקס ,ער עפענט געשיקט דעם טיר  -אן א פיפס
 ער נעמט אראפ די פייגעלע עקסטענשאןסעט ,ער ריקט ארויף די גאגעלס און גייט
ענדליך אריין אין דעם געהיימען אפטיילונג!
יעצט פאנגט זיך אן די ריכטיגע פאן...
סיהאק הערט גלייך מענטשן רעדן ,אבער
נישט גענוג קלאר צו פארשטיין.
ער ניצט זיין היט סיקינג גאן צו קענען 'זעהן'
וויפיל חברה דא דרייען זיך .דערווייל איז עס
געווען נאר .3
ער גייט שטיל אראפ אלע שטיגן ביז ער
זעהט  3טירן צו שטיבער ,אבער לויט זיין
היטסיקינג גאן זענען געווען די מענטשן נאר
אין איין שטוב .
קודם האט ער געוואלט הערן 'קלאר וואס
זיי רעדן' און לויט דעם וועט ער שוין באשליסן
וואס צו טוהן ווייטער.
דאס אויסצופירן איז זייער פשוט.

פונעם בעקפעק פארט ארויס א עירפאון ,און
אויפן וואנט האט ער ארויפגעקלעבט א פיצי
מייקראפאן ,ענדליך צו א סטעטעסקאופ פון א
דאקטאר .ער צינד אן דעם דעווייס ,און ענדליך
גייט ער שוין געוואור ווערן פארוואס ער איז
דא...
אט איז וואס ער הערט!
....No, i said the
??What
For sure not! They will never suspect
...us, but we still gotta move tonight
סיהאק באשליסט אז די אינפאו איז טיים
סענסעטיוו .ער וויל אז זיין אויבערהאר אין
לענגלי ווירדשיניע זאל אלעס הערן 'לייוו
פורסט הענד' .ער ריקט א סעטינג אויף
זיין דעווייס ,און אלעס פאנגט אן צו ווערן
טרענסמיטעד ארויף צו א סעטעלייט און אראפ
צום טישל ווי זיין אויבערהאר מיטן צונאמען
'מיקי' איז געזעצן אויף שפילקעס שוין פאר
איבער א שעה.
מיקי'ס קאמפיוטער האט געפיפן און
געבלינקט א נאוטיפיקעישאן .מיקי דריקט
'עקסעפט' און דער לייוו סטרים פאנגט אן
צו רעדן קריספ און קלאר ...אינסטינקטיוו
האט מיקי געקליקט אויף דעם 'ריקארדינג'
באטן .און ארויף געדרייט דעם וואליום ,ווען
בשעת מעשה ספיד דיילט ער אריין צו זיין
סעקרעטאר און זאגט שנעל אריין קאוד 26
אינעם טעלעפאן און צענדליגע הויעך ראנגיגע
סיי איי עי אפישעלס האבן אריינגעשטורעמט
צו מיקי אין אפיס .מיקי ווייזט מיטן פינגער
אויפן מויל ,זיי זאלן זיין שטיל און אויסהערן
צוזאמען דעם לייוו סטרים.
אט איז וואס זיי הערן!
?Why is the second van late
?What
Okay, let me finish the final planing
and we will call you back soon. But
WAIT for my instructions; don't do
anything before you all hear from me,
.By
Okay, the plan is in motion! In 3
hours from now will be rush hour! As
i said, leave it all to me and everything
....will go true smooth
YEAH.... tell me something, are you
sure its enough to "bring down" such a
?huge bridge
Therefore we have our explosive
.expert Mr. Wildy

We went true that already, don't
worry, the big bridge is considered
...done
סיהאק טראכט צו זיך:
וועלכע ברידש? פליצלינג הערט ער רעדן
אין זיין העטסעט מיסטער מיקי!
סיהאק ,בוסט משוגע? אין דריי שעה פלאצט
מען אויף א ברידש און אונז ווייסן ניטאמאל
וועלכע!!! שא! דו רעד נישט צוריק ,כ'וויל נאר
זאלסט מיר גוט צוהערן .ליסען ,פאר יעדע
פרייז מאך זיכער אז דו ווערסט עס געוואור
ווי שנעלער ,און איך ברויך די טעראריסטן
'לעבעדיג' אן קיין קריץ! פארשטאנען? איך גיב
דיר  15מינוט און איך וויל וויסן 'אלעס!' מיקי
איז אוט.

אטעם ,און דארט געווארט ...ער האט געוויסט
אז די שטארקע מיליטערישע קאנצעטרירטע
גאזן אינעם קעפסל  -ענדליך וואס מ'ניצט צו
איינשלעפן פאר אן אפעראציע  -וועט זיי מאכן
אנקאנטשעס ביז  30סקונדעס.
ער האט אבער נישט געוואלט שטיין ממש
נעבן דעם פאר שרעק...
סיהאק האט געשפירט אז זיין קאפ נעמט זיך
אביסל דרייען ,וואס איז געווען נארמאל ,אבער
לכבוד דעם וואס ער האט קודם גענומען דעם
שטארקן ענטידאוד פיל וועט עס אוועקגיין און
ער וועט נישט איינשלאפן.

אינעם סי .איי .עי .אפיס איז געווארן ליהודים,
'יעדער' האט אנדערע עצות ,יעדער וויל עפעס
אנדערש אבער 'יעדער' איז מודה אז פאר 15
מינוט איז נישטא וואס צו טוהן דא...

סיהאק האט געווארט צו הערן ווי זיי נעמען
זיך געניצן ...אבער ס'איז ניטאמאל געשעהן!
סיהאק נעמט ארויס זיין היט גאן און ווערט
ערשטוינט צו זעהן אז נאר צוויי זענען יעצט
אין צימער! זיי האבן זיך נישט געריקט פון ארט,
א צייכן אז זיי שלאפן שוין ,אבער ווי איז דער
דריטער??

סיהאק האט באקומען א 'שווערע' אויפגאבע,
געוואור ווערן 'אלעס' אן געבן פעטש ...וויאזוי?
ער טראכט אן עצה.

סיהאק ווארט נאך איין מינוט ,דשאסט צו זיין
'זיכער' ,דערנאך איז ער ענדליך אריינגעגאנגען
אינעם צומער!

סיהאק האט זיך נישט פארלוירן ,ער
האט געטראכט רואיג פאר א מינוט ,זיך
צוזאמגענומען זיינע געדאנקען ,געלייגט זיינע
געפילן אויף א זייט און געטראכט רעאליסטיש.
וואס איז דא מיין אויפגאבע? פאנגען די  3חברה
'לעבעדיג' און גאנץ .אקעי ,וואס זאל איך טוהן,
זיי שיסן מיט א טרענקעלייזער בולעט און
ווארטן זיי זאלן איינשלאפן? נע ,כהאב נישט
ליב די איידיע ,איך ברויך מאכן נאכט מיט זיי
ממש 'יעצט!'

סיהאק בינד צו די צוויי חברה הענט אין
פוס ,ער טעיפט זיי צו זייער מויל ,און לייגט
זיי אראפ אויפן ערד ,ווען ער הערט פון א טיר
אינעם צימער א פלאש פון א טוילעט ...אין
א אויגן בליק האט סיהאק געהאט זיין ספרעי
(מיט די זעלבע סחורה) און די האנט ,און ווי
נאר דער טוילעט טיר האט זיך געפענט ,האט
ער אריינגעשפריצט אהין עטליכע מאל,
אריינגעגאנגען אין טוילעט ,און ארויסגענומען
פון דארט א וואקעלדיגע מענטש וואס איז
געווארן אנקאנטשעס אין זיין האנט.

די סטרעס ,אז די טיר קען זיך עפענען
יעדע ליאדע מינוט ,האט געמאכט סיהאק
'אביסעלע' נערוועז ...אבער ס'האט אים נישט
אפגעשטעלט פון טוהן זיין ארבייט.
סיהאק שלעפט ארויס א קליין זעקעלע מיט
טייערע סחורה ...ער נעמט איין קליינעם פיל
און שלינגט דאס אראפ .דער פיל וועט דינען
אלץ א נוטרעלייזער פארן קימענדיגן שריט...
דערנאך האט ער ארויסגענומען  3קליינע
דורכזיכטיגע קעפסעלס  -די סייז פון א
מעדעצין  -סיהאק האט איינגעהאלטן זיין
אטעם ,ער האט דאס פארזיכטיג געפענט און
געלייגט אויף דער ערד ממש נעבן די טיר ווי די
חברה זענען געזעסן.
די טיר איז אייביג א אינטש העכער די
ערד ,גענוג אין נאך פאר די סליפ עידשענט
אריינצודרינגען...
סיהאק איז שטיל צוריק געקראכן נעבן די
שטיגן און זיך דארט ערלויבט צו כאפן דעם

סיהאק האט דעם דריטן צוגעלייגט נעבן די
ערשטע צוויי ,און זיך אויסגעדרייט צום טיש...
ער באמערקט אויפן טיש ממש אלעס וואס ער
ברויך וויסן! מאפס ,פלענער ,בילדער ,אלעס!!
סיהאק ,רופט אריין מיקי ,און מיקי באפעלט
אריבערצושיקן אלעס וואס ער זעהט נאר.
סיהאק נעמט זיך האקן בילדער פון אלעם ,די
מאפעס ,די פלענער ,די ווענס פאר די אקציע,
נעמען מיט נומבערס מיט אדרעסן ,בילדער
פון די טענק מיט וויין און " - - -ווארטס!" מיקי
ביסט דארט?
יא ,דו שיק ווייטער פארוואס האסטו זיך
אפגעשטעלט?
מיקי ,הער מיך צו ,דא געפינט זיך  3פעסער
וויין וואס האט א שארפע גערוך ,און עס איז
אפן די דעקלעך און אויך האלב ליידיג און עס
זענען נישטא קיין שום אנדערע מאשינערי
אויסער דעם! מיקי וואס איז פשט דערפון??

סיהאק ,איך הער דיין פראגע כ'ווארט אז א
כעמיקל ספעציאליסט זאל אנקומען דא עני
מינוט .דערווייל מאך זיכער אז דו האסט אלעס
געפיקטשערט און אלעס געשיקט.
יא מיקי ,דאס איז אלעס וואס דא איז דא,
דערווייל שיק אריבער דעם טשאפער ,און איך
וועל ארויפשלעפן די דריי חברה אויפן דאך.
אקעי סיהאק ,דער טשאפער איז אויפן וועג.
אבער ביטע ,פאר מיר שטעלן א טשעק פוינט
ביים דשי דאבעליו בי ,קוק נאך איינמאל איבער
דעם צימער ,פליז!
אקעי מיקי.
סיהאק האט אויך פארשטאנען ,אז אויב
ווילן זיי אויפרייסן דעם דשי דאבעליו בי ,האבן
זיי זיכער נאך פלענער פאר נאך בריקן אדער
טארגעטס.
סיהאק נעמט זיך זוכן אינעם טאש פונעם
ערשטן טאראריסט אויפן ערד ,ווען בשעת
מעשה טראכט ער צו זיך:
דאס זענען געוואגטע חברה' ,דא אין
אמעריקע' האט מען א טעראר צעל?! וואס
מיינען זיי וואס? אז אין אמעריקע האלט מען
נישט קיין אויג? מען ליינט נישט אימעילס?
מען הערט נישט אונטער פאון קאלס? שוטים
וואס זיי זענען - .אט דא האבעך א צוקנייטשטע
צעטל לאמיר עס עפענען ...אזוי ...און דא שטייט
אזוי:
"ליסטע צו ווערן באמבאדירט דא אין
אמעריקע"
דשי דאבעליו בי  -דאן.
ברוקלין ברידש  -אין פלענינג צוליבן געבוי
פון אסאך ציגל.
גאלדן געיט ברידש  -דאן - - -( .וואס?
דארט אויך?)
קליינע עראפלאן מיסלס  -פענדינג שיפינג
 ( - -פענדינג שיפינג?? "איין מינוט" דערטרעילער אינדרויסן!)
וויין באמבע  -אין פיינעל טעסטינג
ווערן געכאפט און גיין אין תפיסה  -נעווער
זיך אויסלאכן פונעם שווארצן פרעזידענט -
דאן...
-סיהאק האלט דעם צעטל אין האנט און
'שוויצט'
מיקי קאם אין ,מיקי קאם אין!
גאו עהעד סיהאק.
נאך איין צעטל געטראפן ביים ערשטן
מענטש נאכן אונטערזוכן ,איך שיק עס יעצט.
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מיקי האט באקומען א קלארע בילד פונעם
צעטל ...און גיבט א געשריי "קאוד  1יעדער,
קאנפירמד נאך א טארגעט"
מ'דארף שוין לאזן וויסן די לאקאל
אויטאריטיס!
מיקי דרייט זיך צו זיין סעקרעטערי ,קלינג
די פענטאגאן און פארלאנג א דראון מיט
קאמעראס "יעצט" ,מיר מוזן טרעפן דעם ווען
מיט די אויפרייס מאטריאל 'שוין! נישט איין
דראון נאר צוויי!
סיהאק ,קאם אין.
גאו עהעד מיקי.
סיהאק ,גרייט אן די  3חברה אויפן דאך ,די
טשאפער איז דארט ביז א מינוט .און גיי אראפ
און מאך שטיל וועם ס'פעלט אויס .כ'וויל נישט
אז איינער זאל שיסן אויפן טשאפער.
צום באפעל מיקי ,דשאסט טו לעט יו נאו,
ס'איז דא א גרויסע טרעילער אונטן מיט א
אנגעצינדענע מאטאר!
וואס? לעש עס אויס! און אונטערזוך דעם
אינהאלט!
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אקעי ,מיקי ,וואס איז די הלכה מיט'ן

טרעילער דרייווער?
פרעג אים אויס! פאר יעדע פראגע וואס ער
ענטפערט נישט ,רייס אום ארויס א צאן! אויפן
טשאפער איז נישטא קיין פלאץ פאר אזוי
פיל חברה ,און איך וויל נאך נישט אהין שיקן
פאליציי יעצט.
טען פאר מיקי! ענדליך לאזסטו שוין טיילן
פעטש ...דשאסט גרייט אן א דענטיסט...
סיהאק ,לאזט אלעס אפ פאר עטליכע
סקונדע'ס ,ער פארמאכט זיין אויגן און טראכט
אריין:
אין די קומענדע מינוטן דארף געשעהן אזוי,
אנגרייטן אלע  3אויפן דאך,
דער גארד אונטן נוטרעלייזד,

ערשטנס ,אנגרייטן די  3חברה אויפן דאך.
סיהאק שלעפט זיי ארויף איינס ביי איינס,
און אויפן וועג אראפ האט ער אראפגענומען
זיין אונטערהער אפאראט פונעם וואנט און
פארפאקט אינעם בעקפעק .
צווייטענס ,דער טרעילער דרייווער,
סיהאק בינד צו א שטריק צו עפעס א
געגנשטאט אויפן דאך און ער לאזט זיך אראפ
אונטן אויפן זייט פונעם בנין.
סיהאק טראכט צו זיך:
אויסצופרעגן דעם טרעילער דרייווער גייט
נישט צוגיין סתם אזוי פשוט ,קודם כל קען ער
זיין א געזינטער עקשן ,וואס וועט ענדערש
שרייען אללא אכבאר און שטארבן ,און בכלל,
ווער זאגט אז ער האט נאך ציין אין מויל?!

דער טרעילער דרייווער אויסגעפרעגט,
אויסלעשן די מאטאר און באקוקן די אינהאלט
וואס ער האט געברענגט.

סאו אים גייט מען אויספרעגן "סיהאק
סטייל"...

לאמיר פרייארעטייזן וואס ברויך זיין קודם
און וואס קען אויך געשעהן נאכדעם.

סיהאק שמייכלט זיך אונטער פון זיין
פאלגענדע פלאן...

מיט א קלארע דעת ,האט סיהאק אריין
גענומען א טיפע אטעם ,און ער לאזט זיך ארויס
אויספירן אלעס שנעל און געשיקט.

אין א בליציגע שנעלקייט האט סיהאק
אויסגעטוהן 'אלע' זיינע מיליטערישע אויבער
קליידער ,אינקלאדעד אלע כלי מכשירים ,און

עס געלייגט נעבן די וואנט.
סיהאק נעמט ארויס פונעם בעקפעק זיין
מעיקאפ קיט ,און ער האט באוויזן צו מאכן ריין
זיין פנים פון אלע שווארצע געשמירעכטס ,און
דערנאך האט ער ארויסגענומען נאך עטליכע
קלייניגקייטן ,א ראל שטריק ,דאקט טעיפ און
הענדקאפס.
סיהאק איז געגאנגען זייער שטיל און
פארזיכטיג ביזן הינטערשטן טייל פונעם
טרעילער ווי ער האט אראפגעלייגט און
אריינגעשטיפט די כלים  2פיס אינטערן
טרעילער ...סיהאק האט אויך געזעהן דעם דיקן
שלאס אויפן טרעילער טיר.
יעצט איז סיהאק געגאנגען מיט א גראדע
רוקן צום טרעילער דרייווער און געקנאקט
אויפן טיר,
"Hay bro its getting late, Lets get to
"work
דער טיר עפענט זיך ...און פאר סיהאק
באווייזט זיך א זויערע פנים פון אן  60יעריגע
גוי וואס האט געהאט א טונקעלע פנים ווי די
ישמעאלים ,און אויף די לענדן הענגט א גרויסע
מעסער ,מיט גרויסע ברייטע שלייקעס וואס
האט אנגעכאפט א אווערסייזד הויזן...
דער דרייווער פרעגט מיט חשד" :ווער
ביסטו? "
מיי נעים איז 'גאוט' ,סטעפאן האט מיך
אהער געשיקט דיר העלפן אויסליידיגן דעם
טרעילער! לעטס גאו ,באלד ווערט שוין
לעכטיג.
סיהאק האט אנגעפאנגען צו גיין מיט א
זיכערקייט צום הינטערשטן טייל פונעם
טרעילער ,ווען דער גרויסער דרייווער קומט
אים אונטער ...סיהאק טראכט צו זיך :דערווייל
ארבעט עס! וועלן מיר זעהן פאר ווי לאנג...
פונדערווייטענס האט סיהאק שוין געקענט
הערן דעם שטילן גערויש פונעם העליקאפער
וואס דערנענטערט זיך...
סיהאק טראכט:
אזוי שנעל איז ער שוין דא? נע ,נישטא קיין
צייט צו שפילן טעראריסט און אזוי אויספרעגן.
גיימער צו פלען בי.
דער דרייווער האט דערווייל געגלייבט!
ער האט אויפגעשפארט דעם דיקן שלאס און
אויפגעמאכט דעם טיר...
סיהאק איז נישט געווען אין שאק ווען ער
האט געזעהן פיל מיט קליינע מיסילס געפאקט
איינס אויף די צווייטע מיט האלץ אינדערמיט.
דער העליקאפער גערודער איז געווארן
העכער און נענטער ,סיהאק האט געוויסט אז

ער ברויך יעצט זיין אויפן דאך און ארויפשיקן
די  3חברה.
סיהאק האט געגעבן א שטעל אונטער
זיין פיס צווישן דעם דרייווער'ס פיס און אום
אראפגעוארפן אויפן ערד .געשווינד האט ער
זיך אונטער געבויגן און געכאפט די שטריק
און אים פארבינדן די הענט און פיס ,ווען דער
שרייט מיט באנומענע קולות "ווער ביסטו?
לאז מיר אפ! איך וועל דיר שעכטן און ווארפן
צו אללא!"
סיהאק שלעפט אפיר דעם דאקט טעיפ און
פארשפארט אים דאס אראביש מויל ,דערנאך
האט ער אים צוגעבינדן מיט די הענד-קאפס
צום עקסל אונטערן טרעילער...
סיהאק לויפט צוריק כאפן זיין בעקפעק
מיט די כלים ,עס האט אים גענומען א גוטע
 30סקונדע'ס אלעס אנצוטוהן און ער לויפט
צו צום וואנט ,ער רייסט ארויף אויפן שטריק
צום דאך ,און אנגעקומען ממש אין די סקונדע
צוזאמען מיטן טשאפער .סיהאק כאפט זיין
אינפרארעד פלעש לייט און צייגט אן דעם
פיילאט ווי זיך צו שטעלן.
די טשאפער האט זיך געשטעלט האווערן
ממש העכערן דאך ,דער אפיציר האט
אראפגעלאזט א שטריק מיט א בעסקעט,
סיהאק האט אריינגעפאקט צווי חברה דערין,
ארויף געשיקט ,און דערנאך אריינגעפאקט
דעם דריטן ,ווען די טיר פונעם דאך האט
זיך פלוצים אויפגעמאכט און דער גארד איז
געשטאנען מיט א רעוואלווער און געקוקט
אויפן העליקאפער!
סיהאק האט אויסגעניצט דעם סורפרייז
פונעם ערשטן סקונדע און אריינגעשליידערט
א מעסער צום גארד איו האנט אריין ,דער
האט ארויסגעלאזט א קוויטש וואס איז געווען
העכער פונעם העליקאפער .זיין האנט האט זיך
נישט אדורכגעשניטן אבער די הויפט אדער
יא ,פון וואס עס האט באלד גענומען שפריצן
גרויסע קוואנטומען בלוט .דער גארד איז אין
א רגע געווארן גאר שוואך ,זיין רעוואלווער אוז
ארויסגעפאלן פין זיין האנט ,און ער האט זיך
צוזאמגעלייגט אויפן זאמד'יגן דאך.
סיהאק איז צוגעלאפן ,ער האט
ארויסגענומען א טורנעט קיט פונעם בעקפעק
און אים ארומגעבינדן די האנד און צוקוועטשט
דעם אדער אז עס זאל נישט ווייטער ליקן
רויטע סחורה .דערנאך האט ער אים געשלעפט
צום בעסקעט ,צוגעלייגט צום דריטן און
ארויפגעשיקט ,אריינזאגענדיג אינעם ראדיא:
דער לעצטער איז עטוואס קאנטשעס און
ברויך אימידיעט מעדיקל אטענשאן ער זאל
עס איבערלעבן ווייל מען ברויך אים נאך

אינוועסטיגעטן.
סיהאק האט זיך צוריק אראפגעלאזט
מיטן שטריק ,ס'איז פלעין געווען שנעלער...
ער האט אויסגעטוהן אלע זיינע כלים ,און
צוריק געגאנגען צום טרעילער דרייווער,
אויפגעשפארט זיינע הענד קאפס פונעם עקסל,
און ער האט אים אראפגענומען די טעיפ פונעם
מויל .דער האט זיך גענומען שעלטן און מאכן
קולות ,סיהאק האט אים רואיג אויפגעזעצט
און אים אוועק גענומען זיין מעסער פון זיינע
לענדן ,אבער געלאזט זיינע הענט און פיס
פארבינדן.
סיהאק פרעגט אים זייער שטרענג:
ווי אזוי הייסטו? פון וואו האסטו אויפגעפיקט
דעם טרעילער? ווער האט דיך געשיקט ,הא?
"גיי דיר צו אלע רוחות ,איך וועל דיר קיינמאל
נישט אויסזאגן"
אהא ,דו ווילסט נישט אויסזאגן?
איך וועל נעמען דיין מעסער און דיך
צושניידן אויף שטיק שטיקלעך! רעד!
סיהאק האט גענומען זיין מעסער און
געלייגט נעבן דעם דרייווער'ס האלדז ,צו ווייזן
אז ער מיינט ביזנעס.
דער האט אבער געשריגן מיט באנומענע
קולות" ,איך בין גרייט צו שטארבן פאר אללא"
איך בין גרייט צו שטארבן! אללא אכבאר!
סיהאק האט געשפילט דעם געים מיט אים
פאר נאך עטליכע מינוט ,ווען ער האט געזעהן
אז דער פלאטשיגער פאנאטישע אראביש
קאפ וועט נישט ארויס געבן זיינע סודות ,האט
סיהאק פלוצים אויסגעפלאצט אין א הילכיגן
געלעכטער און געזאגט" ,בראוואו!!" דו האסט
דורכגעמאכט דעם פראבע! דו ביסט פאסיג
צו ארבייטן פאר אונזערע ווייטערדיגע נייע
'הייליגע' פלענער! איך זעה אז דו האלסט זיך
שטארק און דו ביסט גרייט צו שטארבן און
נישט אויסזאגן אונזערע סודות ,יעה ....סאלאם
אלייקום!
סיהאק האט אים אנגעפאנגען אויפצובינדען
'שטייטעלעך' ,ער האט געוואלט וויסן צו דער
שוטה דא האט אפגעקויפט זיין שפיל...
דער דרייווער האט אויפגעהערט צו
שרייען ,אבער האט געמורמעלט צו זיך ,ווער
ביסטו? פארוואס האסטו מיר געדארפט אזוי
דערשרעקן און צובינדן? דו האסט מיר כמעט
ג'הרג'עט .וואס זענען די נייע פלענער?
סיהאק האט גענומען א טשאנס ,און אים
אויפגעבינדן אינגאנצן .ער האט אים פארבעטן
אריינצוקומען אינעווייניג אינעם בנין 'אן זיין
מעסער' ,סיהאק האט אים מסביר געווען אז
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אויף א אייזערנע מעסער איז שולט די נישט
גוטע ...און דאס שטערט פאר די הצלחה פון די
'הייליגע פלענער'.
דער דרייווער האט מסכים געווען ...אבער
האט נישט נאכגעלאזט און געפרעגט עטליכע
מאל ,פון וואו ביסטו יעצט געקומען? ווער
ביסטו?
סיהאק שמייכלט צו אים און ער זאגט אים
שטיל אין די אויער :איך בין געשיקט געווארן
פונעם 'באס' אליין ,סארי אבער צוליב מיין
הויעכע און באהאלטענע ראלע האב איך
נישט קיין רעכט דיר צו זאגן וועגן מיר .אויב דו
ווילסט קענסטו רעדן צום באס און אים פרעגן
פערזענליך  -אויב ער וועט דיר וועלן זאגן.
דער דרייווער האט מער גארנישט
געפרעגט...
סיהאק זעצט זיך אראפ ביים קאפעטעריע,
און ער פאנגט אן צו רעדן/באקן...
די סחורה וואס ליגט דא אינעם טרעילער,
ברויך ווערן צענומען און מען ברויך צולייגן א
קעמיקל וואס וועט אויס'הרג'ענען שווערע
טויזענטער אמעריקאנע כופרים ,און דערנאך
וועט מען עס שיקן מיט דיר צו א באהאלטענע
פלאץ ,ווי מען וועט דאס איבערנעמען ,און ווי
אויך דיר גוט באלוינען.
סיהאק האט אים אריינגעקוקט אין זיינע
אויגן און געזאגט זייער ערענסט:
אבער 'געדענק' ,אויב כאפט מען דיר מיט די
סחורה אונטערוועגנס זאלסטו זיין גרייט צו
שטארבן און נישט אויסזאגן וואס די פלענער
זענען! דו פארשטייסט?
"אוודאי אוודאי"
זייער גוט חבר ,קום לאמיר אריינשלעפן
איין מיסל דא ,אין איך וועל דיר ווייזן וואס צו
טוהן ,דערנאך וועסטו מאכן אליין די איבריגע,
און אויב דו וועסט האבן א פראגע וועסטו מיר
קומען רופן .איך וועל זיין אינעם באהאלטענעם
אפיס.
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נישט דעם 'באס' ווייל ער וועט ווערן נערוועז
אז דו שטיפסט דעם נוז.
סיהאק איז ארויס צום טרעילער און
אריינגעשלעפט מיט אים איין מיסל ,אבער
ס'איז נישט געווען א סקרו דרייווער עס צו
עפענען ...סיהאק האט גענומען זיך רעגן ,אללא
אכבאר ,די 'באס' האט מיר צוגעזאגט אז עס
גייט דא זיין די נויטיגע צוגעהערן .דו ווארט דא,
איך גיי ארויס אינדרויסן ,אויפזוכן עפעס מיט
וואס צו דרייען דו שרויפן.
סיהאק איז ארויסגעגאנגען ,ער איז געגאנגען
צו זיין בעקפעק און גענומען א מולטי טול סעט,
און אריינגעקומען מיט א שמייכל און געזאגט,
קום חבר ,לאמיר עס אויפמאכן אינאיינעם,
דו האלט אן די פאדערשטע חלק עס זאל נישט
טראסקענען ווען איך שרויף דא אויף דעם
שרויף.
סיהאק ,האט זיך געמאכט ווי ער ארבייט
שווער ...ער האט דירעקט געמאכט אז אלעס
זאל נעמען לאנג ...און אזוי אינמיטן 'ארבייטן'
געבט ער אים א פרעג:
סאו די טרעילער איז געקומען פון באסטאן
אדער פלארידא?
ניין ,דאס איז פון נו דשורזי.
איין מינוט ,וויפיל מיסילס ליגן דא אינעם
טרעילער?  -וואטש וואטש ,האלט עס אן
שטארק ,עס איז כמעט אפן.
דא ליגט  40שטיק.
און ווי איז די אנדערע? ס'האט דאך געברויכט
קומען נאך!
לויט ווי איך ווייס איז עס נאך אויפן ים אויפן
וועג אהער.
יא יא ,איך שטעל מיך פאר אז דאס קען זיך
שלעפן א טאג צוויי ,די קאוסט גארד איז זייער
שטרענג לעצטענס ,אבער פארוואס נעמען זיי
נישט דעם אנדערן וועג?
וועלכע אנדערע וועג?

ניין חבר ,איך בין געווען צו ביזי מיט אנדערע
געהיימע זאכן ,אין איך בין ניטאמאל געווען
אינוואלווד מיט די שיפן ,אבער יעצט זעה איך
אז איינמאל איך גיי נישט אלעס נאך ,ווערן זאכן
פארשלעפט.
פרעג דעם באס ,ער וועט דיר פונקטליך זאגן
אלעס וועגן דעם שיף.
אוודאי וועל איך פרעגן ,קודם ברויך מען
ענדיגן דעם טרעילער.
אקעי ,ווייסטו וואס? גיי נישט צום 'באס' ,איך
קען דיר אויך זאגן.
סיהאק טראכט צו זיך:
איך האב נישט געגלייבט אז עס גייט ארבייטן
אזוי גוט ...איך האב פראבירט צו זאגן 'באס' און
פערצופאל איז טאקע דא א באס! אבער ווער
איז דאס? מן הסתם דער סטעפאן וואס שלאפט
יעצט אינעם העליקאפער ...כא כא כא...
סיהאק האט ווייטער געצויגן א שמועס מיט
דעם דרייווער ,וואס האט פערצופאל געוויסט
גאנץ אסאך ,און אזוי פאכמאניש ארויסגענומען
פון אים אינפארמאציע...
דערווייל איז די העליקאפער מיט די 4
חברה דערויף אפגעפלויגן צו א שפיטאל וואו
מען האט באהאנדעלט דעם גארד און אויך
צוגעשטעלט וואך אז ער זאל נישט מאכן סיי
וואספארא קונצן.
קורץ דערויף איז די העליקאפער ווייטער
געפלויגן מיט די  3שלאפעדיגע חברה צו א סי.
איי .עי .באזע נישט ווייט פון דארט.
נאך פאר זיי האבן געלאנדעט האט מען
אריינגערופן פון מיקי'ס אפיס אז אלע  3חברה
זאלן ווערן אויסגעטאפט 'אלע טאשן' .די
דזשאב האט געברויכט געטוהן ווערן אין ממש
 10מינוט ארום אין די באזע נאכן לאנדן .אבער
אז מען הייסט ,פאלגט מען ,כאטש מען האט זיך
קוים געקענט רירן דארט.
צוויי פון די חברה ,האבן געהאט א ענליכע
פנים ,אבער דער דריטער ,האט עפעס נישט
אויסגעקוקט ווי א מיטל מזרח מאן ,האבן זיי
באשלאסן אנצופאנגען צו באקוקן דעם דריטן...

דער דרייווער האט שוין פאלוירן יעדעס
ביסעלע חשד ,און ער זאגט מיט שמחה:

אה ,דו ווייסט נישט? אפס אייעמסארי
כדארף פרעגן רשות צו איך מעג דיר זאגן...

איך האב אייביג געוויסט אז מיר וועט די
'באס' טראסטן ,אללא אכבאר!! אבער זאג מיר
חבר  -אויב איך מעג פרעגן  -אין די צייט וואס
איך בין אדורך געגאנגען מיין פארהער ,וואס איז
געווען די העליקאפער וואס איז געקומען דא?

קאם אן חבר ,איך בין שוין אדורך דעם
טעסט! ביטע זאג מיר!

זיי דרייען אים איבער מיטן פנים ארויף ,זיי
באטאפן אים ,און מען שליידערט ארויס אלעס
פון זיינע טאשן און מען טרעפט דערווייל
גארנישט אינטערעסאנט ,אויסער איין קליינע
בערזל מיט אפאר קוואדערס וואס האט אויך
געהאט א קרעדיט קארטל מיט א בילד פון
זיין משפחה ,און אריינגעשטופט דערונטער א
קארטל איי די פון...

דו ווייסט נישט אליין וועלכע שיף?! דו
ווייסט דאך אלעס!

"איך גלייב נישט!!!" רוף שוין אריין 'מיקי',
געב אים די נומערן און פרעג אים אויב עס איז

אה ,די העליקאפטער האט געברענגט
געוויסע באשטאנטיילן פאר די כעמיקאלן וואס
מען ברויך ניצן אין די מיסלס .אבער ביטע פרעג
נישט ווער עס האט עס געפירט ,ווייל דער איז
גאר א געהיימע חבר און ביטע דאס פרעג אויך

יא ,ביסט גערעכט ,ס'איז דא א קאוסט גארד
אגענט אין באסטאן ביים פארט וואס ארבייט
מיט אונז לעצנטס ...ער ברויך ווען אהין גיין,
אבער זאג מיר נאר ,וועלכע פארט אין נו
דשערזי? וועלכע שיף איז דאס? איך וויל אים
געבן די אינפארמאציע ווי צו גיין...

'עכט' .ער האט דא באהאלטן אן אפיציעלע איי
די וואס באשטעטיגט אז ער ארבייט גאר און
איז אן אגענט פאר די "עף .בי .איי!!!".
דער צווייטער אפיציר שרייט :וואס??? געב
אהער דו נומערן!
דער פיילאט האקט זיי ביידע איבער :טוט
מיר ביידע א טובה ,מיר לאנדן אין באזע אינטער
 5מינוט ,אזאנע האקעלע זאכן פרעגט מען
נישט אויף די ראדיא! דערווייל טשעקט אויס
די אנדערע צוויי.
קורץ דערויף האט די טשאפער געלאנדעט
אין א סי .איי .עי .באזע ,און מיקי'ס 'סעל פאון'
האט געקלינגען...
דער אויפן צווייטן זייט האט אנע רחמנות
געזאגט פאר מיקי מיט קלארע ווערטער און
קענטיגע אויפרעגונג:
ליסען ,איך רוף דיר אויף דיין סעל פאר א
סיבה .דו ווילסט פארשטיין וויאזוי עס קען זיין
סוקסעפול א טעראר צעל דא אין אמעריקע?
ווייל די עף .בי .איי .האט א שפיאן וואס ארבייט
פאר די טעראריסטן ,און די גאנצע עף .בי .איי.
איז דורכגעפוילט ביזן ביין ,און זיי ווייסן נישט
וויאזוי מען סקרינט אדורך א מענטש און זיי
נעמען אריין יעדע שמויגער וואס וויל האבן א
עף .בי .איי .העמד מיט א בעדש ,און - -
האלאו ,דו ווילסט מיר זאגן וואס דא גייט
פאר?
יא ,איך זאג דיר! ווען דער פרעזידענט וועט
הערן דערפון וועט ער קענען פארשפארן דעם
גאנצן קאראפטירטן עידשענסי ,ס'וועט זיין אין
אלע צייטונגען און - - -
סארי איך האק דיר איבער צום צווייטען
מאל" ,וואס גייט פאר?" קענסט ביטע קומען
צום פוינט?
יא ,אוודאי קען איך ,אבער קודם קום דו דא
אהער אין זעה דעם איידי קארטל פאר דיינע
אויגן!
וועלכע איידי? זאג שוין! וואס פארפירסטו
מיט די עף .בי .איי?.
מ'האט געטראפן אין איינע פין די  3חברה אן
ארגינעלע איידי פון די "עף .בי .איי.".
וואס??? בוסט צודרייט?
איך בין צודרייט?! קום אהער און באטראכט
עס!
אקעי ,שיק מיר אריבער א פיקטשער מעיל
מיטן סעל פאון .כ'וויל נישט אז דאס זאל זייו
אפיציעל דערווייל ...איך מוז דאס קודם זעהן
און דערגיין .פאר יעצט לייג א שלאס אויף
יעדן'ס מויל' .אפיציעל' איז עס נישטא! האסט
מיר קלאר פארשטאנען? דאס איז זייער א

האקעלע ענין און איך גיי מאכן מיין האום
ווארק ...ביי.
***
סיהאק האט רואיג געארבייט מיטן דרייווער
ביז עטליכע מיסלס זענען געווען צענומען אויף
פיצלעך...
סיהאק האט אים געזאגט אז ער גייט ארויף
אינעם געהיימען אפיס ווייל ער ברויך רעדן
צום 'באס' און דער דרייווער האט געגלייבט...
סיהאק איז ארויף אויפן דאך און אזוי אראפ
מיטן שטריק און גענומען זיין סעל פאון און ער
קאלט אן מיקי...
מיקי הייבט אויף אנגעצויגן ביז גאר:
אה ,וואו ביסטו אזוי לאנג? די ענטפערסט
נישט דיין ראדיא פאר די לעצטע שעה!
מיקי ,בארואיגט אייך ,שיק איינעם אהער ווי
שנעלער ,ווייל איך האב וויכטיג צו רעדן מיט
דיר.
אוודאי ,ווי ביסטו?
איך בין דא אינעם פעקטארי .איך גיי אראפ
ווארטן אונטן ביים ראוד ,און שיק אהער אגענטן
ארעסטירן דעם דרייווער אינעם בנין ,און זאג
זיי אז דער שטריק פונעם דאך און די מולטי טול
סעט מיט וואס דער דרייווער שרויפט מיסילס
באלאנגט צו מיר און איך ברויך עס צוריק...
מיסילס? וואס? אקעי ,אגענטן וועלן זיין
דארט ביז  2מינוט ,די גאנצע פלאץ איז אונטער
סורוועילענס .דו גיי אראפ ווארטן ביים ראוד
און א מאטאר ביציקל וועט דיר אויפפיקן.
סיהאק האט געשווינד גענומען זיינע
מיליטערישע קליידער און זיין בעק פעק מיט
זיין העלמעט ,און אראפגעלאפן דעם שמאלען
ראוד ,ווען בשעת מעשה טוט ער אלעס אן אויף
זיך .אזוי גייענדיג האט ער געזעהן א שוואצע
סובורבאן מיט טונקעלע פענסטער ארויף
רייסן דעם ראוד מיט פארלאשענע לעקטערס...
סיהאק האט געווארט עטליכע מינוט ביים
ראוד ,ווען בשעת מעשה האט ער צוגענדיגט
מסדר זיין זיינע כלים אלעס אויף זיין
באשטומטע פלאץ.
ענדליך איז אנגעקומען זיין מאטאר ביציקל,
סיהאק איז ארויף געטאנצן דערויף און
אפגעפארן אן ארויס רעדן א ווארט .נאך א 40
מינוט פארן האבן זיי זיך אפגעשטעלט ביי א
גרויסע ליידיגע שטח .דער דרייווער האט אים
געזאגט אז פון דא און ווייטער וועט מען אים
אויפפיקן מיט א העליקאפער.
סיהאק איז אראפ ,און ממש מינוטן דערנאך
האט א העליקאפער געלאנדעט ממש  10פיס
העכער אים .זיי האבן אראפגעלאזט א שטריק

אויף וואס סיהאק איז ארויף געקראכן ,סיהאק
באמערקט אז דאס איז די זעלבע העליקאפער
וואס האט אים געברענגט צו די מיסיע א צייט
צוריק...
יעדער איז געזיצן שטיל ביזן אנקומען צו
א קליינע ערפארט ווי סיהאק איז געווארן
צוגעוויזן אריינציגיין און א קליינע פריוואטע
פליגער (וואס באלאנגט באמת צו די סיי איי עי)
און אפגעפלויגן צו לאנגלי ווירדשיניע זיך צו
טרעפן מיט מיקי.
דערווייל איז איבערגעבליבן  -לויט סיהאק'ס
געטראפענע אינפארמאציע  -נאר  2שעה ביזן
בריק אויפרייס...
פונעם פענטאגאן האט מען געלאזט וויסן
אז די שנעלסטע וואס א דראון קען אנקומען
צו נו יארק איז איינס א האלב שעה! אבער
צו די צווייטע בריק איז נישט קיין פראבלעם,
ווייל עס איז סיי ווי דא א דראון אין די לופטן
וואס מען ניצט פאר פיילאט טרענירונג ,און
זיי ארבייטן יעצט איבערמידלעך צו טרעפן די
ווענס מיט די לייסענס פלעיטס לויט די בילדער
און אינפארמאציע וואס מען האט.
מיקי האט אנגערופן קיין וואן פאליס פלאזא
אין פארלאנגט 'באלדיגע הילף' אבער אן דעם
וואס די טעראריסטן זאלן חושד זיין אז די
פאליציי זוכט זיי...
יעדע פאליציי קאר האט באקומען א ליסטע
מיט פלעיט נומערן און יעדער האט זיך גענומען
צו די ארבייט ,ווי אויך האט מען אריינגעשטעלט
אין א סאפיסטיקירטע קאמפיוטער סיסטעם
אלע אינפארמאציע וואס מען זוכט ,און די
סיסטעם האט אנגעפאנגען צו אנאליזירן אלע
טרעפיק קאמערעס...
מיקי איז נישט געווען צופרידן ,מיט בריקן
נעמט מען נישט קיין שאנס ,איבערהויפט ווען
ער האט אליין געהערט  -פון די מייקראפאן
וואס סיהאק האט געלייגט אויפן וואנט  -אז
ס'איז דא א פראבלעם מיט איין ווען! סאו
לכבוד דעם האט מיקי פארארדענט אז יעדע
איינציגע געדונגענע ווען ,אדער טראק זאל
ווערן אפגעשטעלט פאר 'עפעס' א טרעפיק
פארלעצונג ...און אזי האט מיקי געהאפט אז
פון זייער זיייט איז אלעס אויפן טרעק ווי עס
ברויך צו זיין ,און ענדליך האט ער זיך ערלויבט
צו מאכן א קאווע...
מיקי האט אזוי געזיפט פונעם הייסן קאווע,
און זיין מוח גיבט אים נישט קיין מנוחה וועגן די
מעשה מיט די עף .בי .איי..
מיקי רופט אן א הויעכן עף .בי .איי .שעף און
ער פארציילט אים די גאנצע מעשה מיט איין
אטעם ...דער שעף האט אים גענטפערט קורץ
אין שארף :דער געטראפענער עף .בי .איי .איידי
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נומער באלאנגט צו אן אגענט וואס לעבט שוין
נישט  10יאר!
אזוי? ס'איז פאלש? אהא ,יישר כח מיסטער
שעף.
נאו פראבלעם נישטא פארוואס ,אבער
מיסטער מיקי ,נעקסט טיים מישט דיך נישט
אריין אין מיסיעס דא אין אמעריקע! סיי איי עי
באלאנגט פאר שפיאנאזש אויסער די גרעניצן.
פאר אינערליכע געלעגענהייטן נעמט שוין
אונזער אפיס קער!
אזוי גאר? איז לאמיר דיר פרעגן ,די עף .בי.
איי .האט געוויסט פונעם טעראר צעל דארט?

סיהאק האט זיך געבעטן אז מען זאל נישט
סתם אזוי עס אפשפארן נאר ענדערש אונטער
זוכן יעדע קאר ,אבער פונעם צווייטן זייט
טריייבל האט מען געזאגט אז דאס איז קיין
אפציע און יעצט ווארט מען צו הערן מער
אינפארמאציע בנוגע די קעמיקלס און די
טרעילער לאוד מיט קליינע מיסילס.

מיקי ,די סיי איי עי האט אריינגעטרעטן אין
א עיריע ווי זיי באלאנגען נישט ,יעצט מישט זיך
מיין אפיס מער נישט אריין ,ביי.

סיהאק האט פראבירט פארשלאגן נאך איין
עצה ,אפשר קען מען אונטערשטעלן א שיכור'ע
טרעילער וואס זאל מאכן א אויסגערעכענטע
עקסידענט אין זיך שטעלן אויף די ברייט און
אזוי וועט יעדער פארשטיין פארוואס די בריק
איז פארשלאסן ...ווייל אויב ווערט די בריק
סתם אפגעשפארט ממש פאר ראש אוער וועט
די לאנד אריינפאלן אין א פאניק!

דריי מאל האט ער איבערגעזאגט דעם
זעלבן סטעיטמענט מיטן זיך אריינמישן אין
זיין טעריטאריע .עס שמעקט נישט געזונט...
דער רייכער שעף זיצט זיך ביי זיך אין זיין
אייגענע געבויעטע פאלאץ וואס ער האט אויך
פארוואנדעלט אלץ זיין 'אפיס' און ער מיינט אז
ער איז באלעבאס! דאס אז טויזענטער לעבנס
פון אמעריקאנער זענען אין א סכנה ,דאס
אינטרעסירט אים נישט! אים גייט נאר אין לעבן
אז די סי .איי .עי .זאל זיך נישט מישן דא אין
אמעריקע און לאזן אויפרייסן בריקן!

פונעם פענטאגאן האט מען אים געגעבן
רשות אפצושפארן די בריקן אויב ער וויל אזוי
שטארק ...אבער עס מוז זיין פארשפארט ביז 45
מינוט! און אויך ווארטן זיי צו הערן א באריכט
וועגן די קעמיקעלס מיט די מיסילס .מיקי האט
צוגעזאגט צו קער נעמען פין אלעם!

מיקי האט אראפגעלייגט דעם פאון מיטן
קאווע צוזאמען .ער איז צוגעגאנגען צום
פענסטער ,אוועקגעריקט דעם פירהאנג און
זיך פארקלאצט אויפן טונקעלן גאס ווען זיינע
מחשבות ברויזן:

מיר שמעקט נישט די "גאנצע מעשה" .די
רגע סיהאק קומט אהער גיי איך אים פארציילן
מיינע פארדאכטן און הערן זיין מיינונג .דער
סיהאק האט מיר נאך דערווייל קיינמאל נישט
אנטוישט.
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אויף די צווייטע ליניע איז געווען די פענטאגאן,
זיי האבן געמאלדן און קורצע ווערטער אז אויפן
באפעל פונעם ווייט האוז ווערן ביידע בריקן
אפגעשפארט ביז מען טרעפט די באמבעס.
די פרעזידענט וויל נישט אריינשטעלן
אמעריקאנער לעבנס אין אזא סכנה.

מיטאמאל האט די טעלעפאן געקלינגען ,און

מיקי האט אריינגערופן א געהילף און
באפוילן שוין ארויסצושיקן אן אגענט מיט א
טרעילער וואס זאל זיכער מאכן אז ער מאכט
אזא קריים סין וואס זאל געבן די לאקאלע
פאליציי די רעכט אפצושפארן דעם בריק...
אזוי ווי מיקי האט ארויסגעגעבן דעם באפעל
צו שיקן א טרעילער ,האט די טעלעפאן עודך
געקלינגען ,און דאס מאל איז עס געווען פונעם
שפיטאל.
דער דאקטאר האט אים נאר געוואלט
איבערגעבן אז ער האט באוויזן צו סטאביליזירן

דעם גארד און ער גייט יעצט אדורך גיין א
סורדשערי צו ראטעווען זיין האנט ,און ער
האפט אז ביז  12שעה ארום וועט ער שוין זיין
צוריק וואך און מ'וועט אים קענען אנפאנגען צו
פרעגן קשיות.
מיקי האט אים געגעבן א שכוח פארן
אפדעיט ,און גלייך אנגערופן צו די באזע ווי
מ'האט אראפגעליייגט די אנדערע  3חברה.
אבער פון דארט איז געקומען שלעכטע
נייעס ...איינער פון די  3זענען לכאורה געווען
אלערדשיקט צו די איינשלעפונג שפריץ פון
סיהאק ,און ער איז היצט אין א קאומע ,זיין מוח
שלאפט ,און מען ווייסט נישט ווילאנג דאס קען
געדויערן! סאו מען פירט אים יעצט אריבער
צום שפיטאל פאר באהאנדלונגען.
מיקי האט געגעבן פאר אויפרעגונג א זעץ
אויפן טיש! און ווי ער זאל ווען דריקן א קנעפל
האט זיך סיהאק באוויזן...
מיקי קוקט אן דעם סיהאק מיט זיינע שמונה
בגדים און כלים ..און ער זאגט אים:
דו ביסט אזוי מין משוגע אז עס לאזט
זיך גארנישט זאגן! מ'האט דיר געשיקט
אויסצושפיאנירן א טעראר צעל ,און די
אינפארמאציע וואס דו האסט צוריק געברענגט
האט געשטעלט דעם גאנצן לאנד אויף רעדער!
סיהאק טוה מיר א טובה ,טוה אויס דיין גראבע
בעקפעק מיט דיין העלמעט ,און קום אריין
אין מיין פריוואטע צימער ,איך האב עטליכע
שווערע קשיות דיך צו פרעגן.
מיקי ,וואס איך גיי דיר יעצט זאגן ,וועט
מעגליך איבערדרייען דעם ים אויך...
מיקי האט אריינגעשטורעמט אין זיין
פריוואטע צומער ,און אנגעצינדן א דיקן
ציגארעטל ...דערווייל האט סיהאק פארזיכטיג
אויסגעטוהן זיינע צוגעהערן און אוועק
געשטעלט און א זייט ,ער האט אויפגעמאכט
דעם בעקפעק ,ארויסגענומען א בעג מיט
טשארדשערס און איינגעשטעקט טשארדשן

זיינע פארשידענארטיגע כלים ...זיין נייט
וויזשען גאגעלס ,דעם היטסיקינג גאן ,דעם
עקסערעי מאשין - - -
סיהאק ,וואס נעמט אזוי לאנג? קום אריין! -
דאנט ווארי מיקי איך קום שוין...
סיהאק האט שנעל געמאכט א הייסע קאווע,
אינטערגעלייגט א קליינע טעלערל ,געכאפט
א קיכן פונעם טאץ ,אריינגעביסן ,און געגאנגען
פארזיכטיג מיט זיין קאווע צום פריוואטן אפיס.
דערווייל אויפן אר .עף .קעי .בריק ביים
טאל בוט איז אנגעקומען א ווייסע ווען
צוגעטשעפעט צו א יוהאל טרעילער צום איזי
פעס און אדורך געפארן.
די בריק פאליציי האט אים גלייך פארהאלטן,
(ווייל וויבאלד ער שלעפט א טרעילער ,האט
ער דאך מער עקסעלס ,און די טאל קאסט דאך
מער ,און אזא פאל ברויך מען גיין צום קאשיר
און באצאלן עקסטער)
דער ווען מיטן יוהאל טרעילער האט זיך
אבער נישט וויסענדיג געמאכט און ווייטער
געפארן ,סאו די פאליציי האבן געשאסן אויף
זיינע רעדער.
דער ווילדער דרייווער האט אויפגעמאכט
זיין פענסטער ,און צוריק געשאסן מיט א
קליינע מאשין ביקס!
נאך א קורצע פייער אויסטויש האבן
די פאליציי ארלעדיגט דעם דרייווער ,און
געשלעפט דעם ווען מיטן טרעילער אויף די
זייט אז די טרעפיק זאל ווייטער פארן.
נאכן באקוקן די לייסענס פלעיט און געזעהן
אז ס'איז א רענטל ,האבן זיי אויפגעמאכט דעם
יו האל טרעילער און געפונען עטליכע טאן
אויפרייס מאטריאל!
די פאליציי האט גלייך אינפארמירט פאר די
סי איי עי אז דער דשי דאבעליו בי איז סעיף.
דער פענטאגאן האט אבער נישט געהאלטן
סתם אזוי ביים אננעמען וועגן די איין טרעקל,
און זיי האבן פארארדענט אז די פאליציי זאל
שטעלן ראוד בלאקס און אינספעקטן יעדע
טראק וואס פארט ארויף אויפן בריק.
די פאליציי האבן דערווייל געסערטשט
אינעם ווייסן ווען און אויך אינעם טויטן
דרייווער ,און האבן געטראפן א סעל פאון מיט
אינפארמאציע ,זיי האבן גלייך אנגערופן די
לאקאלע עף .בי .איי....
אזוי ווי סיהאק האט אריינשפאצירט מיטן
קאווע און קיכן צו מיקי אין זיין פריוואטע אפיס,
האט אים מיקי אנגעקוקט מיט נערוועזע אויגן:
סיהאק ,איך ברויך דיר עפעס פארציילן וואס
איז ממש טאפ סיקרעט!

סיהאק טונקט איין די קיכן אינעם קאווע אין
בייסט אריין דערין ,און זאגט מיט א פולע מויל:
אםם ,כ'וואלט רעקאמענדירט אז די זאלסט
קודם הערן פון מיר וואס איז געווען 'טאפ
סיקרעט' פאר א קורצע וויילע צוריק...
סיהאק ,זיפט געמיטלעך פונעם קאווע ,און
קוקט אריין מיקי אין די אויגן מיט א טאטאלע
ראואיגקייט...
מיקי ,שטעלט זיך אויף פין זיין עקזעקעטיוו
טשער ,ער שטעלט אראפ זיינע צוויי הענט
פארנט אויפן טיש און ליינט זיך אן דערויף ממש
א אינטש נעבן סיהאק און זאגט:
נו? די קאווע איז פיין?
יא ,מיסטער מיקי .ביים פארט אין נו דשערזי
איז נעכטן נאכט אנגעקומען א שיף מיטן נאמען
ווארלד ווייד עקספרעס .דער שיף טראגט
אלע מינים שיך ,סניקערס ,מיט בענדל מיט
וועלקרוי ,מיט קליינע 'מיסילס' באהאלטן
אינמיטען פון יעדע שיפינג קרעיט ...די שיף איז
אין סקעדזשול צו ווערן אפגעלאדענט - - -
איין מינוט סיהאק ,וויאזוי הייסט די שיף?
ווארלד ווייד עקספרעס??? בינגאו! די סי .איי.
עי .פארשט שוין א טונקעלען שיך ביזנעס פאר
חדשים לאנג! איין מינוט,
מיקי ,גייט ארויס פין זיין אפיס צו די
דשענערעל אפערעישאנס רום און גיבט זיי
איבער די אינפארמאציע .דערנאך קומט ער
אריין צו סיהאק ,און זאגט אז די שיף מיט די שיך
אין די מיסילס וועט ווערן קער גענומען ווי עס
דארף צו זיין.
מיקי האט דערנאך געלאזט וויסן פאר זיין
געהילף צו שטעלן זיינע טרעילערס אויף
סטענד ביי...
מיקי איז צוריק אריינגעקומען צו סיהאק און
פארמאכט די טיר מיטן שלאס...
מיקי פרעגט אים וואס איז די פראצענט
אז איינער זאל שטארבן פון דיין איינשלעף
שפריץ?
איינער איז געשטארבן?
דערווייל איז ער אין א קאומע.
וואו! זעלטן ,וועלכע פון די ?3
מ'האט מיר נאך נישט געזאגט ,איך ווארט צו
הערן.
סיהאק ווייזט אים אויפן פאון ...מיקי כאפט
דעם רמז אין דיילט אריין אויף ספיקער ...ער
פרעגט אן ביים לאקאלן סיי איי עי אפיס ווער
דאס איז ,און ווערט געוואר אז ס'איז דער מיט'ן
עף .בי .איי .בעדש!!
מיקי דריקט דעם 'ענד' קנעפל אויפן פאון און

זאגט צו סיהאק:
הער מיך צו' ,טאפ סיקרעט' - - - -
בזזזזזזזזז ......בזזזזזזזזזזז .....נא ,מיין סעל פאון.
מיקי קוקט אויפן איי די ,און בליקט שנעל אויף
סיהאק ווייזענדיג מיטן פינגער אויפן מויל צו זיי
שטיל ...דערנאך הייבט ער אויף אויף ספיקער,
העלאו?
מיקי ,די ענ .וויי .פי .די .האט אינוואלווד
די לאקאלע עף .בי .איי ....רוף זיי צוריק אין
באפעל אז 'די' קעיס באלאנגט אויסשליסלעך
פאר דיין אפיס ,פאר יעדע פראגע אדער הילף
ביסטו דער אדרעס ,איך האב באפוילן פארן
לאקאלן עף .בי .איי .אפיס צו קאפערירן מיט
ענק און איבערגעבן אלעס וואס זיי האבן שוין
געטוהן צו דיין אפיס .און אויב די גרויסע סי.
איי .עי .ברויך טאקע אונזער הילף ,ווייסטו מיין
נאמבער .מ'זעמער קלאר?
איך הער מיסטער 'שעף' ,אנשולדיגט אז
מ'האט דיר געבאדערט .איך פארבינדן זיך שוין
מיט די לאקאלע עף .בי .איי .אפיס.
זייער גוט מיקי .העוו עי נייס דעי ,און
הצלחה...
טענק יו מיסטער 'שעף' .אלל דע בעסט פאר
דיר אויך .ביי.
סיהאק זאגט גלייך:
נו' ,טאפ סיקרעט?'
סיהאק ,האסט געהערט דעם פאון קאל?!
יא ,וואס איז די טאפ סיקרעט?
דער עף .בי .איי' .שעף' ווייסט 'אלעס' וואס
מיר ברויכן וויסן! ווייסט וויאזוי?
(סיהאק האקט אריין און ..דשינקס זיי זאגן
אין די זעלבע צייט)
"ווייל ער ארבייט פאר די טעראריסטן"
 --וואס?? סיהאק ,דו האסט געוויסטדערפון און מיר נישט געזאגט??
כ'האב געהאלטן אינמיטן רעדן און האסט
מיר איבערגעהאקט!
און דאס ווייסטו אויך אז איינער פון די  3וואס
דו האסט אפגעשיקט ארבייט אויך פארן שעף?
ניין ,דאס ווערעך יעצט געוואויר .און יעצט
פארשטיי איך אויך 'פארוואס' נאר ער איז
אין א קאומע! ווער געוואור ווער ס'האט אים
באהאנדעלט דארט...
סיהאק ,דו רעדסט צום זאך ,און פארדעם
האט ער געשיקט דעם ווען אויפרייסן דעם
בריק א שעה פרי...
און פאר דעם מיקי ,וויל ער נישט אז די
לאקאלע עף .בי .איי .זאל ביזי זיין דערמיט ,כדי
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צו געווינען נאך צייט צו ווארענען די אנדערע
טעראריסטן ,אדער גאר איבערלייגן אלע
אויפרייס מאטריאל אין עטליכע קארס ,ווער
ווייסט ...אבער זאג מיר שוין מיקי ,וואס איז דאס
'טאפ סיקרעט?'

 )3רשות צו שלאגן אויב עס פעלט אויס...

"אז דו גייסט אים אויסשפיאנירן און
קאלעקטן עווידענס און אים אויסלערענען
וויאזוי מען מאכט אליין די בעט אין תפיסה"

ביז  15מינוט האבן די חברה אים
צוגעשטעלט און געפרינט אלע פאפירן וואס
ער האט געבעטן ,אויסער דאס לעצטע...

סיהאק האט אנגעקוקט מיקי מיט א בליק
אזוי פון אינטן ארויף...

דערווייל האבן די לאקאלע עף .בי .איי.
צוגעשטעלט פאר מיקי'ס אפיס אלעס וואס זיי
ווייסן ,ווי אויך א קלאון פון די מעמארי פון דעם
טעראריסט'ס סעל פאון ,און מיקי'ס שטאב האט
היצט געהאט א פרייע האנט צו אינוועסטיגעטן
ווער נאך עס שפילט דא אינעם געים.

ווייל איך וויל אויך וויסן 'פארוואס' ער
טוט דאס! פאר וועמען ארבייט ער? פאר די
טשייניז? רוסלאנד? אל קיידע? אדער עפעס א
נייע אנשיקעניש.

דער שטאב פון די סי .איי .עי .ספעציעליסטן
האבן געפייערט א זיג ווען אויפן סעל פאון איז
געווען טעקסט מעסעדשס אהין און צוריק
מיט די אנדערע חברה ...ווי אויך אימעילס מיט
די פלעינער און אלע אינסטראקציעס וואס צו
טוהן.

ס'איז לעגאל? פארוואס נעמסטו נישט
ארויס פון קארט א סורטש ווארענט אין דו
ארעסטירסט דעם רייכן 'שעף'  11צופרי?

אהא ...סאו דו ווילסט מיר ניצן אז איך זאל
געוואויר ווערן די אלע אינפארמאציע?
קארעקט!
נע ,איך פארשטיי נאר אויסצופרעגן
טרעילער דרייווער'ס ...אהוי איז דאס
געווען א געלעכטער מיט אים ...כ'האב זיך
פארגעשטעלט אלץ א געהילף צו זיין 'באס' און
דער האט געפלוידערט ווי א פייגעלע ...אלעס
פארציילט וואס גייט פאר מיט די שיפן...
אקעי סיהאק,
גענוג געשמועסט ,גיי אראפ אין דעם
עקוויפמענט צימער און פאק דיר איין וואס
אימער די ברויכסט נאר.
מיקי ,איך גיי נישט אהין פאר איך האב קודם
א ליסט מיט אינפארמאציע וועגן זיין פאלאץ.
בוסט גערעכט ,ווארט דא עטליכע מינוט איך
קום שוין.
מיקי איז ארויס פונעם אפיס און געלאזט
רופן עטליכע געטרייע געהילפן ,ער האט מיט
זיי מיט געטיילט וואס מען טוט נעקסט און
פארארדענט אז זיי זאלן צושטעלן פאר סיהאק
אלעס וואס ער ברויך.
די חברה זענען געווען אין 'שאק' ,זיי האבן
זיך איבערגעבליקט איינער דעם צווייטן מיט
וואונדער ,אבער פאקט בלייבט פאקט!
מיקי האט זיי אלע אריין געטראגן צו זיין
פריוואטע אפיס ווי ער האט זיי פארגעשטעלט
פאר סיהאק.
סיהאק איז ארויס מיט זיי ,זיי האבן גענומען
א לעפטאפ און געגאנגען צו א קאנפערעס רום.
דארט האט סיהאק פארלאנגט זיין ליסטע.
102

וואו דער שעף וואוינט און האט זיין אפיס

 )1סאטעליט אימעדשעס פון די קאמפלעקס

 )2פונקטליכע בלו פרינט און די בילדינג
פלענס פון זיין הויז ,וואו יעדע פייפ לויפט...

עס האט נישט לאנג געדויערט ,און די גאנצע
'אויפרייסן בריקן פלאן' איז געווען היסטאריע!
מ'האט יעדן געכאפט איינס צוויי ,און די ביידע
בריקן זענען ווייטער געפארן אן א אפשטעל,
נישט האבענדיג א אהנונג וואס פאר א אומגליק
איז געווארן פארמיטן ממש ממש פריער.
פונעם פענטאגאן האט מען צוריק גערופן
די דראונס ,און ערלויבט פארן בריק צו פארן
ווייטער.
די נייעס סטאנציעס זענען נאר געווען
ביזי מיטן געשאסענעם דרייווער ,אבער
לויטן באפעל פון די הויעכע פענסטער'ס און
וואשינגטאן האבן אלע געמאלדן אז דער
שיסער איז נישט געווען א טעראריסט נאר
סתם איינער וואס האט געטרינקען צופיל ,און
אין די יוהאל טרעילער איז געלעגן נאר א בינטל
האלץ...
אלע נייעס סטאנציעס האבן קאפערירט,
קיינער וויל זיך נישט טרעפן מיט רויטע טעיפ
ווען ס'קומט צו באנייען די לייסענס צו קענען
זיין פונעם ווייט-האוז שטאב ריפארטערס...
צו מיקי'ס אפיס איז אנגעקומען א באריכט
פונעם לאבאטאריע אז די שארפע וויין
קעמיקאלן זענען בכלל נישט דאס וואס מ'האט
געמיינט אז ס'איז .קען זיין אז זיי האבן פראבירט
צו מאכן דערפון קאנצעטרירטע אלקעהאל,
וואס דאס מיט נאך עטליכע קעמיקאלן וואס
מען קען קויפן אין גראסערי קען ווערן א
שעדליכע שמוציגע באמבע ,אבער למעשה איז
עס זיי נישט געלונגען.
דער טרעילער דרייווער מיט די אנדערע
חברה וואס זענען שוין דערווייל אויפגעשטאנען

פון שלאף ,האט מען איינגעשפארט אין
באזונדערע צעלן אינעם סי איי עי באזע ווי מען
גייט זיי אלע אויספארשן ווי עס געהער צו זיין.
דער שיף מיט די שיך איז יעצט געווען
אינטער די קאוסט גארד'ס קאנטראל ,וואס
זיי זענען ספעציעל טרענירט צו קענען מאכן
בדיקת חמץ אין א שיף ...און די סי .איי .עי .האט
געווארט אויף א באריכט פון זיי.
מיקי'ס גאנצע קאנצענטראציע איז יעצט
געווארן געוואנדן צו דער רייכער עף .בי .איי.
שעף ...דער בעל גאווה האט ניטאמאל געוויסט
וואס עס ווארט אים...
סיהאק איז אראפ געגאנגען צוזאמנעמען
זיינע 'חפצים' ...פאר די מיסיע האט ער
געברויכט האבן גאר אן אנדערע סעט טויס...
ער האט גענומען זיינע ספעציעלע שווים זאכן,
מיט אלע קלאפער געצייג און געלאזט מיקי
וויסן אז ער איז רעדי.
מיקי האט אים אפגעשיקט מיט א
העליקאפטער ביז א קליינע לופט פעלד נעבן
דעם געגנט ווי דער שעף האט געוואוינט ,און
פון דארט אין ווייטער איז ער געפארן מיט א
אנדער-קאווער קאר ביזן גאס ווי די 'מענשאן'
(אויסדריק פאר א רייכע הויז ,פאלאץ סטייל)
האט זיך געפינען.
סיהאק האט באפוילן דעם דרייווער
צו פארן עטוואס שטייטער ,און ער האט
דערווייל געזוכט א גוטן פלאץ ווי מען קען זיך
אריינכאפן...
נאך  2מאל ארומפארן דעם ראוד ,האט
סיהאק באשלאסן אז ער גייט אריין אינעם
סוער ,און פון דארט אריין צום לעיק וואס
געפינט זיך אינעם שעפ'ס בעק יארד ,און פון
דארט וועט ער שוין זעהן ווייטער...
די קאר האט זיך אפגעשטעלט ביים עק ראוד
נעבן א 'קעטש בעיס' (אזא ארט ווי די רעגן
וואסער רינט אריין) ,אזוי פארשטעלענדיג דעם
קעטש בעיס מיטן קאר אז אנדערע דרייווערס
זאלן נישט זעהן וואס עס קומט פאר ...סיהאק
איז ארויס פונעם קאר און אנגעכאפט דעם
דעקל פונעם קעטש בעיס מיט זיינע בלויזע
שטארקע הענט און עס ארינטערגעהויבן,
און איז פלינקערהייט אראפגעשפרינגען
דערין .דער דרייווער האט מיט זיין פיס צוריק
געשטויסן דעם דעקל אין פלאץ און אפגעצויגן
פון דארט ...דאס אלעס האט געדויערט
ווייניגער ווי  45סקונדעס!
זייענדיג אינעם קעטש בעיס האט סיהאק
זיך צורעכט געמאכט זיינע שווימען קליידער,
ער האט אנגעטוהן זיין וואסער פרוף העלמעט
מיט די גאגעלס ,אריינגעשטופט די רעדיאו
העט פיס אינעם אויער ,צוגעבויגן דעם מייק

נעבן זיין מויל ,און אריין געזאגט :טעסטינג
טעסטינג וואן טו טרי...
מיקי האט אים צוריקגענטפערט :קומסט
אריין לאוד ענד קלער ,אבער זאג מיר סיהאק,
פארוואס קריכסטו אדורך דעם סוער סיסטעם?
פוי! דיין גערוך קען דאך דיר ארויסגעבן! דו
בוסט זיכער אז די פייפס זענען גענוג גרויס?
ס'פעלט 'דיר' עצות אנצוקומען אינעווייניג?
מיקי ,איך קען דיר אריבערשיקן א 'לייוו-פיד'
פין מיינע גאגעלס ,וועסטו אליינס זעהן אויב
די פייפס זענען גענוג גרויס ...דערפאר האבעך
פארלאנגט צו זעהן 'אלע' בילדינג פלענס ...איך
ווייס ווי יעדע ווייער לויפט ...מיקי ,דאס איז מיין
דשאב...
סיהאק פוי! ניין! שיק נישט אריבער א
ווידיאו פיד פין דיין גאגעלס ,עךךך א סוער....
סיהאק ,דו קומסט נישט אריין צו מיר אין אפיס
פאר די גייסט נישט אדורך גיין אן אפיציעלע
דיקאנטעמינעישאן ....לאז גריסן די אינזעקטן
דארט ...פעך ...האב הצלחה! מיקי איז אוט .פוי...
סיהאק האט אזאנס געלאכט ...ער האט
געוויסט אז מיקי איז א שרעקליכע מפונק....
כחחחחח ...מן הסתם גייט ער שוין נישט
אויסטרינקען זיין קאווע ווייל ער האט געהערט
דעם ווארט סוער ...אזויפיל מאל צו שרייען
פוי...
סיהאק נעמט זיך קריכן אינעם גרויסן סוער
פייפ ביז ער איז אנגעקומען צו א גרויסע לעיק
וואס איז געווען אין די בעק יארד פונעם שעף.
סיהאק שטעקט ארויס איין פינגער פןן
וואסער ,אויף די שפיץ פינגער איז געליגן א פיצי
פארטעבל קאמערא און סיהאק האט אלעס
געזעהן אויף זיינע גאגעלס סקרין .ס'איז קיינער
נישט געווען אינדרויסן ,און זיין היט סיקינג
גאן איז נישט וואסער פרוף .סיהאק האט נישט
געוואלט נעמען א טשענס ,סאו ער איז געבליבן
ארומשווימען שטילערהייט אינעם וואסער
ווען בשעת מעשה טראכטן ער אויס א פלאן.
פלוצלינג דערזעהט ער א ריזיגע פייפ וואס
ציהט זיך לכאורה אריין ביז אין די פאלאץ!
סיהאק טראכט נישט קיין צוויי ,און ער שווימט
אריין אינעם פייפ ...ער שווימט און ער שווימט
אריין טיפער ביז ווען ער האט געשפירט אז די
פייפ פארט ארויף שיף ,און די וואסער ווערט
נידריגער און נידריגער אינעם פייפ .סיהאק איז
אזוי געקראכן ביז די פייפ איז געווארן צו שמאל
צו גיין ווייטער .סיהאק האט זייער געוואלט
וויסן ווילאנג דער פייפ איז אין אויב עס גייט
טאקע אריין ביזן פאלאץ.
סיהאק איז צוריק אראפגעקראכן
בעקווערטס דעם גאנצן וועג ביז ער איז ענדליך
געווען צוריק ביים לעיק .דאן האט סיהאק

ארויס גענומען א שטריק און עס אזוי פארבינדן
צום עק פייפ אז מיט א שטארקע שלעפ זאל עס
ווערן פריי.
סיהאק איז יעצט צוריק געשווימען און
געקראכן דעם גאנצן וועג ארויף ווען בשעת
מעשה לאזט ער ארויס נאך און נאך שטריק.
ביז ענדליך איז ער געווען נאכאמאל ביים
פריערדיגן פונקט ווי די פייפ ווערט שמאל.
סיהאק האט געגעבן א שטארקע שלעפ דעם
שטריק ,און עס צוזאמגעדרייט  -ווען בשעת
מעשה מעסט ער אפ וויפיל פיס שטריק דאס
איז  -און יעצט האט ער פונקטליך געוואוסט
וואו ער איז...
סיהאק האט שוין געהאט שטודירט דעם
גאנצן פלו פרינט פונעם בנין ,אבער ער האט
געוואלט מאכן זיכער אז ער איז טאקע דארט
וויאוער מיינט ער איז.
ער האט מיט שוועריגקייטן ארויסגעשלעפט
זיין טעבלעט מיטן וואסער פרוף קעיס פונעם
בעקפעק און אויפגעמאכט דעם בלו פרינט.
אקעי ,דא בין איך .אינעם בעיסמענט ,גלייך אין
די פלומבינג און בוילער צימער ..געוואלדיג!
צוריק
פארזיכטיג
האט
סיהאק
אריינגעשטיפט דעם טעבלעט ווי עס
באלאנגט ,ווען בשעת מעשה טראכט ער פון א
וועג ארויס...
מיקי האט דערווייל אויך געטראכט פון
עפעס א וועג צו באקומען לעגאלע רעכט צו
קענען אפיציעל אויספארשן דעם שעף מיט זיין
פאלאץ אינאיינעם.
מיקי האט ארויסגענומען זיין סעל פאון
און אדורך גע'סקראולטד זיינע קאנטאקאס.
פלוצלונג שפרינגט ער אויף! אההה ...סעם!!
'אים' גיי איך רופן ,ער איז א קרימינעל דזשאדש
און אויך מיין נאנטער פריינד..
מיקי דריקט 'סענד' אויפן סעל פאון ,און
שפארט זיך איין אין זיין פריוואטע אפיס.
סיהאק איז אזוי געלעגן אויסגעצויגן אינעם
נאסן פייפ פון ווי עס האט כסדר אראפ גערינען
נאך און נאך וואסער ,און ער טראכט צו זיך:

'טריקן' .געגאנגען גיימער זיך נעמען צו די
ארבייט.
בררר ..בררר ...סיהאק? הערסט מיר?
יא מיקי .האסט מיר געכאפט א רגע פארן
אויסטוהן מיין העלמעט מיטן ראדיא...
הער ,איך האב גערעדט מיט א דזשאדש ,איך
האף צו האבן א ווארענט ביז  15מינוט!
וואס?? דו גייסט לעגאל? ער וועט דאך
געוואויר ווערן אין א אויגן בליק! מיקי ,ביטע
ווארט ביז ווילאנג איך האב עפעס קראנטע
עווידענס!
סיהאק ,אויב דו פארשאפסט עווידענס
נישט לעגאל ,דאן איז דאס גארנישט ווערט אין
געריכט! געדענק ,ער איז א הויעכער אפישעל,
ער קען אייביג טענה'ן אז ס'האט נישט מיט אים,
און ער שפילט מיט כדי די טעראריסטן זאלן
מיינען ,און בלא בלא בלא .דערפאר ווארט איך
אויף דיר דו זאלסט מיר שאפן רויט האנטיגע
עווידענס! האסט פארשטאנען? 'רויט האנטיג!'
נאר דאס קען ער נישט פארווישן...
אהא ,איך פארשטיי ,אויב אבער ער ווערט
געוואור פונעם ווארענט דאן קענסטו פארגעסן
פון דיינע 'רויט האנטיגע באווייז'.
סיהאק ,זארג זיך נישט ,די האסט נאך 15
מינוט ביז עס ווערט געפראסעסט...
אהא מיקי ,איך פארשטיי 15 ...מינוט ....אייביג
נאר די שווערסטע וועג!
שווערסטע וועג?? זאג נאר סיהאק ,ווער
האט גענומען דעם שווערסטן וועג צום שעף
און אריינגעקראכן אינעם סוער פייפ ,איך?!
מיקי ,ביידעוועי די וואסער שטינקט
ניטאמאל...
פוי! די עקלסט מיר אוועק! פעך ...געדענק,
 14אהאלב מינוט ,מיקי איז אוט.
סיהאק האט זיך נאכאמאל גענומען לאכן
פונעם מפונק מיקי ...ער האט ארויסגענומען
פון זיין קליינע בעקפעק א פארטעבל וועלדינג
סעט און פארזיכטיג אויסגעטוהן דעם העלמעט
און געשטופט אראפצו נעבן זיינע שיך ,ווייל די
שטארקע לעכטיגקייט פונעם וועלדינג פייער
קען שאטן פאר די גאר סענסעטיווע נייט
וויזשאן סענסערס.

קודם כל איז די גרויסע פייפ דעזיינט נאר
פאר רעגן/שניי וואסער דרעינידזש פונעם דאך.
אבער יעצט רעגנט דאך נישט ,פון ווי קומט די
אלע וואסער? וועלכע רעכט האט ער צו שיקן
סתם אפלויף וואסער אריין אינעם לעיק? דאס
איז דאך קלאר אנטקעגן רעגולעישאנס!  -אויב
דאס איז זיין איינציגסטע עבירה...

ער האט גענומען א פשוט'ע פלעש לייט
און אראפגעקלעפט מיט דאקט טעיפ צום
אויבערשטן חלק פונעם פייפ ווי עס איז געווען
טריקן.

אקעי ,לאמיר זיך ארויסבאקומען פון דא.
איז אזוי ,ניצן א שטיקל אויפרייס מאטריאל צו
עפענען דעם פייפ ,וועט דאך מאכן א גערידער...
ברויך מען אויפמאכן דעם פייפ 'שטיל' און

דערנאך האט ער ארויסגענומען א גרויסע
ספעציעלע באלאן וואס האט געהאט שטארק
וואסער ריזיסטענט גלו אויף זיך ,און דאס
אויפגעבלאזן אינעם פייפ עטליכע פיס פארנט
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פון ווי ער גייט אויפשניידן ,דאס האט אינגאנצן
אפגשטעלט די וואסער פון פליסן ווייטער .אויף
די באלאן האט ער ארויפגעלייגט א גאר גאר
פיצי רימאוט קאנטראל אויפרייס מאטריאל.
סיהאק האט קאנעקטעד צוויי קליינע
פלעשלעך קאנצעטריטע גאז צום וועלדינג גאן
און דאס אנגעצינדן ...די פייפ איז געווען אפן ביז
 2מינוט שפעטער...
סיהאק איז ארויסגעקראכן פונעם פייפ ,אריין
צום בוילער צימער .ער האט צוריק געשטעלט
דעם גרויסן צעשניטענעם שטיקל פייפ אין
פלאץ ,ארויסגענומען פון זיין בעקפעק עטליכע
קליינע וועלדינג שטעקעלעך און פאצעריש
צוריק קאנעקטעד דעם פייפ ...דערנאך האט ער
געדריקט אויפן רימאוט ,און דער באלאן האט
געבאסט כמעט אן א גערודער .היצט איז די
וואסער ווייטער געפלאסן אן קיין שטער ,אבער
סיהאק איז אינדרויסן ...ער קוקט אויפן זייגער....
 10מינוט ביז דער שעף ווערט געוואויר!
סיהאק נעמט ארויס זיין טעבלעט און קוקט
נאכאמאל וואו די שעף'ס אפיס געפינט זיך און
ער טרעפט עס ממש איין שטאק ארויף.
ער לייגט אוועק דעם טעבלעט און שלעפט
ארויס זיין היט סיקער ,ער זוכט ארום פאר
לעבעדיגע באשעפענישן...
דער היט סיקער ווייזט אים נאר איין מענטש
אויף איין פלאץ ...סיהאק טראכט צו זיך :א
גאנצע 'פאלאץ' און ס'איז אינגאנצן ליידיג??
דער האט אפשר אויך א באהאלטענע אריינגאנג
פונעם דאך?!
אזוי ווי סיהאק טראכט פאר זיין קומענדע
שריט ,האט ער פלוצים קלאר געהערט ווי
דער שעף קומט אראפ די שטיגן און ער רעדט
נערוועז אויפן טעלעפאן...
יא ,אוודאי ...נע קען דאך נישט זיין ,ליסען
איך קאל דיר צוריק פון .....רוף מיר מער נישט
פון די נומבער ווייל ....יא ...איינער דא ארבייט
קעגן מיר ....אוודאי ..מיינסט כ'בין אינגאנצן...
שטיל
דערווייל
שטייט
סיהאק
אריינגעקוועטשט צווישן  2בוילערס ,ס'איז
נאכנישט  15מינוט ,און דערווייל איז אפשר
נאכנישט דא א ווארענט...
בררר ...ברררר .....סיהאק קאם אין...
(שעפשעט גאר שטיל) יא מיקי ס'איז שוין דא
א ווארענט?
ווי ביסטו ,אין א פייפ?
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אנטלויפן!!
איין מינוט איך זיך א פענסטער ,אה דא איז
דא א קליינטשיגע פענסטער ממש נעבן דאך...
איך ציה מיר ארויף מיט מיין האנט צו קענען
ארויסקוקן ,סטענד ביי ...אקעי ,מיקי ביזט דא?
יא ,פארוואס לויפסטו אים נישט נאך
שטילערהייט?
מיקי ,פארדעם בין איך דער פראפעשאנעל...
דיין דשאב איז צו געבן באפעלן ,און מיין דשאב
איז צו קריכן אין פייפס ...אקעי ,ער האט זיך
ארויפגעזעצט אויף א קליינע שיפל און פירט
עס ארויס אינמיטען לעיק ....ער רעדט אויפן
סעל פאון ....ער איז טויט אויפגערעגט ...ער
קוקט אויפן פאון ...ער דריקט עס מיט כעס- ...
איין מינוט -וואו! דער האט אריינגעשליידערט
דעם סעלפאון אין וואסער!!
סיהאק ,איך וויל דו זאלסט מיר פארשאפען
דעם סעל פאון! אבער שוין! און אזוי ווי דו
האסט עס לאז מיר גלייך וויסן .איך שיק שוין
ארויס א קאר צו זיין גרייט דיר אויפצופיקן.
טען פאר מיקי ,גיימער זוכן א סעלפאון אויף
די גרינד פונעם לעיק ...איך האף אז די קאר וואס
ווארט אויף מיר האט גענוג גאזאלין...
דאונט ווארי סיהאק ,איך מיין איך ווייס
דעם נומבער ,איך גיי עס טרעקן און איך שיק
דיר אריין דעם פונקטליכן קוארדינענז צו דיין
וואסער פרוף טעבלעט.
מיקי ,דו ווייסט דעם נומער אין דו האלסט
נישט מיט זיינע פאון קאלס???????!!
סיהאק ,ווען די קומסט אהער וועל איך דיר
עס מסביר זיין ,דו וועסט נישט גלייבן! מיקי איז
אוט.
סיהאק האט אבער קודם געוואלט
אונטערזוכן דעם שעף'ס אפיס ..ער איז
ארויפגעגאנגען צום אפיס און געטראפן א
ליידיגע טיש ,נאר מיט אן אפיציעלן עף .בי.
איי .קאמפיוטער וואס האט געבעטן דעם
פעסווארד צו קענען אריינגיין .סיהאק איז אריין
א בליץ אין געדאנק!
ער שלעפט ארויס א קליינע עקסטערנל
הארד דרייוו מיט א שרויפן ציער 30 ,סקונדעס
שפעטער איז דער הארד דרייוו געווען
קאנעקטעד צום מאדער בארד ,עס האט
אריינגעלאודט א געהיימע פראגראם וואס
האט אנגעפאנגען צו קאפיען אלע יוזער פיילס
פונעם גאנצן קאמפיוטער צו זיין הארד דרייוו...

איך שטיי נעבן אסאך פייפס ...די הויז איז
ליידיג ,נאר ער איז דא ,שששש .....סטענד ביי....
ער גייט ארויס אינדרויסן....

סיהאק בליקט דערווייל ארויס פונעם
פענסטער און ער זעהט דעם שעף ארום פארן
מיטן שיפל ציללאז און נערוועז.

סיהאק ווי גייט ער? לאז אים נישט

עס האט געדויערט א גוטע  10מינוט פארן

קאמפיוטער צו קאפיען אלע יוזער פיילס.
דערווייל האט ער ארומגעזוכט איבעראל וואס
נאך עס קען אים זיין אינטערעסאנט.
ווען די קאפיען איז פערטיג געווארן האט
סיהאק אלעס צוריק געשטעלט ווי עס
באלאנגט און געגאנגען צום טיר .זיין בליק איז
געפאלן אויפן קליינעם גארביטש קען...
ער שטעלט זיך אפ און באטראכט דעם
ליידיגן גארביטש בעג און טראכט צו זיך :מאכט
נישט קיין סענס ,א ליידיגע בעג??
סיהאק שלעפט ארויס דעם גארביטש
בעג ...פאר זיינע אויגן אנטפלעקט זיך א שיינע
רינדעכיגע 'לעכל' אויף דעם גרינד פונעם
קען ...סיהאק שיינט אראפ א פלעש לייט און
שמייכלט זיך אינטער ...דער האט זיך באהאלטן
דא א פארגעשריטענע שרעדער ...לכאורה
אזאנס וואס צושניידט די פאפיר פון ביידע זייטן
און עס מאכט דערפון צוברעקעלטע פערפל...
סיהאק מאכט עטליכע בילדער דערפון ,נאך
עטליכע פונעם אפיס .און ער גייט צוריק צום
בוילער צימער ,ער קוקט נאך איינמאל ארויס
פונעם פענסטער ,ער טשעקט נאך איינמאל
דעם פאלאץ מיט זיין היט סיקער ,און ווען ער
איז געווען אבסאלוט זיכער אז דאס מקום איז
ליידיג ,האט ער געגעבן עטליכע זעצעס אויפן
נארוואס געפיקסטן פייפ ,און דער שטיקל
האט זיך אפגעבראכן ...נאר אביסל וואסער איז
ארויס גערינען ,יעצט האט סיהאק שוין נישט
אנגעגאנגען דעם 'מעס' ,סייווי איז געווען א
דרעין אין דעם צימער ,סאו הא קעירס...
סיהאק טוהט אן זיינע מכשירים ,ער
קאננעקט זיין 'ריבריטער' (אן אפאראט וואס
נעמט ארויס די אקסידזשען פונעם וואסער
און קאנווערט עס צו לופט .דערנאך נעמט עס
זיין ארויסגעאטעמטע לופט און קאנווערט
עס צוריק צו וואסער .א שטייגער וויאזוי א
סובמארין האט ענדלאזע לופט .אזוי ברויך מען
נישט שלעפן א גרויסע טאנק וואס לאזט ארויס
גרויסע לופט באבעלס)
סיהאק קריכט אריין אינעם פייפ ,און קריכט/
שווימט אראפ ביזן לעיק.
סיהאק ווארט ,נעמט ארויס זיין טעבלעט און
ווארט אויפן דשי פי עס קוארדינענס.
סיהאק ווארט שוין  10מינוט און גארנישט
קומט נישט...
ענדליך קומט אריין א נאוטיפיקעישאן פון די
פריוואטע סי .איי .עי .טשעט פראגראם:
Unable to track phone, tracking
!comes up in China
...So send down an agent in China

.Just find the phone. Miki is out
סיהאק שווימט אראפ ביזן גרינד בערך וואו
ער האט געהאלטן אז ער גייט טרעפן דעם פאון,
און ס'האט אים אויפגעבליצט א געדאנק ...זיין
היט סיקער! די פאון ברויך זיין ווארימער ווי
די וואסער ,עטליסט פאר די נעקסטע האלבע
שעה ,אבער די היט סיקער איז דאך נישט
דעזיינט צו ארבייטן ממש איינגעטונקן אין
וואסער!
די היט סיקער האט די מעגליכקייט אריבער
צו שיקן די אינפארמאציע ווייערלעסלי צו זיין
גאגעלס וואס איז יא וואסער פרוף ,אבער דאס
מיינט אז ער וועט ברויכן ארויפקומען צום
אויבערפלאך ,אויפמאכן די בעג פעק ,אנצינדן
די היט סיקער ,איינשטעלן ס'זאל עס שיקן צו
זיין גאגעלס סקרין ,צוריק איינפאקן ,און אזוי
צוריק אריין גיין אין וואסער.
נישט האבענדיג קיין צווייטע אפציע איז ער
צוריק געשווימען צום פייפ ,ארויפגעקראכן ביזן
בוילער צומער ,איינגעשטעלט דעם סיקער ,און
צוריק צום לעיק.
זייענדיג אינעם לעיק האט ער גענומען
זיין בעק פעק אין די האנט און עס געפוינט
צום גרונד ....און גלייך געזעהן א ווארעמקייט!
סיהאק שווימט אהין און טרעפט א סמארט
פאון! ס'איז נאך געווען אנגעצינדן! אבער די
סקרין איז שוין געווען פארפלייצט און ס'האט
גארנישט געוויזן.
סיהאק האט שנעל ארויסגענומען דעם
בעטערי ,און געשיקט א טשעט צו מיקי:
Got the phone, send the car
Great news! Lab is waiting for it. Car
.is already there
.Thanks, Seahawk is out
אנקומענדיג צום קעטש בעיס האט
ער אויסגעטוהן זיינע פליפערס מיט די
ריבריטער ,און טאקע געזעהן א קאר ווארטן
דארט .ער האט שנעל ארויף געשטיפט דעם
דעקל ,ארויפגעקראכן ,צוריק פארמאכט און
אריינגעשפרינגען אין קאר.
אנקומענדיג צוריק צו מיקי אין אפיס האט
ער גלייך איבערגעגעבען דעם פאון פאר מיקי
וואס האט עס אראפגעשיקט צום סי .איי .עי.
לעב ...און אויך פארציילט איבער דעם יו .עס.
בי .קאפי פונעם שעף'ס קאמפיוטער...
מיקי האט זיך ניטאמאל באדאנקט ,און דאס
אויך אראפגעשיקט...
סיהאק האט זיך יעצט דערוואגט צו פרעגן:
דו ווייסט דעם נומבער?
יא ,ס'איז גענוי דער זעלבע נומבער וואס

כ'האב גערעדט מיט אים עטליכע שעה
צוריק! און דער זעלבער נומבער האט מען
געפינען אינעם פאון וואס האט באלאנגט
צום טעראריסט וואס האט געוואלט
ארונטערברענגען דעם וואשינגטאן בריק!
-א געהילף קומט אריין ,קנאק קנאק--מיסטער מיקי?
איין מינוט סיהאק - ,יא ,וואס איז?פין די טרעקינג רום גיבט מען איבער אז
די נומבער איז געווארן געטרענספערט צו א
פאון אין טשיינע ,אן אגענט אין טשיינע איז
נאכעגעגאנגען דעם סיגנאל און אנגעקומען צו
א פארם הייזקע .וואס דינט אויך אלץ א וואפן
פעקטארי פארן שווארצן מארקעט .די פארם
איז געווען גאר שטארק באוואכט.
סאטעליט בילדער האבן געוויזן בילדער פון
אביעקטן ענדליך צו די קליינע מיסילס וואס
סיהאק האט געפונען אינעם טרעילער!
מיקי האט זיך באדאנקט ,און אראפגעגאנגען
מיט סיהאק אונטן צום לעב .זיי האבן נאך אלץ
געארבייט צו רעקאווערן די דעטא פונעם פאון,
אבער די יו .עס .בי .האט פארציילט דעם סוד...
ווי עס שטעלט זיך ארויס האט דער שעף
געהאפט צו באקומען א הויעכע בכבוד'יגע
שטעלע אינעם פענטאגאן ,אבער ס'איז
אים נישט געלונגען ,ער איז געווארן זייער
פארווייטאגט ,האט ער זיך פארבינדן מיט די
שווארצע מארקעט און געוואלט אנדרייען
א טעראריסט אטאקע און דערנאך זיין דער
כאפער ,און אפשר אזוי וועט מען איינזעהן אין
זיינע פעהיגקייטן.
אבער למעשה זענען זאכן געגאנגען
זויער ...די טשיינע אונטערוועלט איז געווארן
אינוואלווד ,זיי האבן אבער נישט געוואלט זיין
אויפן ראדאר אויב עפעס גייט שלעכט ,האבן
זיי אריינגעמישט א טעראריסט גרופע פון
איראן אז זיי זאלן אויספירן די פלענער ,און זיי
האבן געטאנצן פאר שמחה אז מ'גייט לערנען
א לעסאן פאר אמעריקע ,ס'איז געפארן אוט
אף הענד און דער שעף האט געציטערט פאר
זיין לעבן! דערפאר האט ער אנגערופען מיקי
און פארלאנגט אז די עף .בי .איי .קען זיך נישט
מישן...
די עף .בי .איי .אגענט וואס מ'האט געטראפן
דעם אלטן בעדש איז געווען נישט מער ווי
א פריוואטע שפילער וואס דער שעף האט
געדינגען צו זיין דארט 'אויב' די פאליציי קלאפט
אריין אהין .זאלן זיי זעהן אז די עף .בי .איי .איז
שוין דארט און אוועקגיין .דער שעף האט דאך
נישט געקענט שטעלן א עכטע אגענט...
די סיי איי עי איז געוואור געווארן דורך א

אינפארמאנט אין איראן אז ס'איז נישט גלאטיג
מיט די פעקטארי אין יענעם שטאט ,דערפאר
האט די סי .איי .עי .געשיקט סיהאק עס
אויסטשעקן...
ווען דער שעף איז געוואויר געווארן אז
מהאט געכאפט אלע טעראריסטן מיט זייערע
סעל פאונס ,האט ער ארלעדיגט אז די חברה
אין טשיינע זאלן איבענעמען זיין סעלפאון
נומבער ...א שריט וואס ער האט נישט געקענט
טוהן מער ראנג ווי דעם...
מיקי האט געגעבן א געשריי:
דער שעף'ס לעבן איז דאך אין דעינדשער!
די אונטערוועלט קען דאך אים כאפן א יעדע
ליאדע מינוט! סיהאק ,כהאב דיר געבעטן
זאלסט אים נאכלויפן!
אים ,אדער זיין סעלפאון?!
דערווייל איז די ווארענט שוין געווען גרייט,
מיקי האט עס אריינגעפעקסט צו די לאקאלע
פאליציי סטאנציע און פארלאנגט 'שוין' אהין צו
פליען פאר ס'איז צו שפעט!
די פאליציי איז אהין געגאנגען מיט אלעם,
קארס ,ביציקלעך ,און העליקאפטערס!
געטראפן האבן זיי דעם שעף דערטראנקען
אינעם לעיק ...ער איז באגאנגען סוסייד!
סיהאק האט געטשעפעט מיקי:
האסטו נישט געזאגט אז דו גייסט נישט
שטיין נעבן מיר ווייל איך בין געקראכן אין א
סוער פייפ?!
מיקי האט געמיטלעך געקלאפט סיהאק
אויף די פלייצע זאגענדיג:
גוד דשאב סיהאוק! צו דיין קומענדע
געבורטס טאג עלעך דיר קויפן א סוער פייפ
פאר א מתנה...
ביידע האבן געמיטלעך געשמייכלט און זיך
אפגעזעגנט ,זיי זענען ביידע געווען גאר מיד
און אויסגעמוטשעט ,און זיי זענען זיך געגאנגען
צולייגן.
פונעם ווייסן הויז האט מען פארלאנגט א
טאטאלע שטילקייט און באפוילן אז די מעשה
מוז אריינפארן צו טאטאלע געהיימניס צוליב
די בושה וואס אזא מעשה קען ברענגען אויף
די גאס.
למעשה האט די גאווערמענט געהאט
שוועריגקייטן צו אינגאנצן דערשטיקן
דעם מעשה און ס'איז צום סוף געווארן
אנקלעסיפייד ,און אויך אנפאבלישד...
עס קומט קרעדיט פאר "מומחה עצום" פארן
נוצן זיינע סעקיוריטי קלערענסעס ,און פארן
ארויסדערווישן די מעשה ספעציעל פאר מי
מנוחות...
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