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פארווארט

די סדר העולם גייט אז ווען מ'גיבט ארויס אן אויסגאבע שרייבט
מען געווענליך א "פארווארט" פאר די ליינער .צומאל איז דאס
אינפארמאציע בנוגע דעם ספעציפישן אויסגאבע און צימאל דינט
דאס ווי אן עדיטאריעל וואו די רעדאקטער פונעם אויסגאבע
שטעלט ארויס זיין מיינונג בנוגע אלע וועלט פאסירונגען וואס
ער און די ליינער זענען אינטערסירט.
עס לאזט זיך זאגן אז די אויסגאבע "מי מנוחות" האט נישט קיין
רעדאקטער וועלכע איז בעה"ב און שטעלט ארויס זיין מיינונג
דערין .מי מנוחות איז א שותפות'דיגער אויסגאבע וועלעכע די
שרייבער פון אייוועלט געבן אינאיינעם ארויס .דעריבער האבן
מיר נישט ווער און וואס צו שרייבן אין אן עדיטאריעל.
אבער מיר ווילן יא אינאיינעם געבן א שבח והודיה צום
אייבערשטן אז מיר קומען שוין ארויס צום גוטן דעם דריטן
זוממער מיט אזא אינהאלטסרייכע אויסגאבע וואס שפיגלט אפ
אפס קצהו וואס עס טוט זיך אפ דורכאויס די יאר אויף אונזער
אידישע וועלטל .השי"ת זאל העלפן אז מיר זאלן קענען ווייטער
אנגיין אלע אינאיינעם און ווייטער פארברענגען באהבה ואחדות
אויף אונזער באשיידענעם וועלטל אינמיטן דעם רוישיגן
אינטערנעט.
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נחמו נחמו ,נאך
געדולד
אביסל
וואסערפאל

***
שוין פארביי א לאנגע צייט ,זינט די ערשטע צוויי פאלאצן זענען געווארן חרוב
אבער דער גרויסער מלך הויבט גלייך אן בויען פון דאסניי ,כאטש דאן אשורנו ולא קרוב
שוין כמעט  2,000יאר ,וואס מיר גרייטן מיר זיך צו זינגען ,עורי עורי שיר דברו
פארן פאלאץ וואס בויעט זיך דורך די גרעסטע קונצלער ,מנשרים קלו ומאריות גברו
די גאונים ,ראשונים ואחרונים ,בע"ש ותלמידיו ,דער הייליגע דברי חיים פון צאנז
די צדיקים וואס זענען געבליבן נאכן קריג ,און צוגעלייגט צום פאלאץ אזויפיל גלאנץ

ארכיוון

במשך די אלע יארן זענען געוועזן די ציווילע ,אבער גאר ערליכע בעלי בתים
זיי האבן געהאלפן לייגן די ציגל ,מיט דעם וואס זיי זענען געוועזן סריס למשמעתם

מענטשן פרעגן ,יעדער וואונדערט זיך ,מ'הערט זיך נישט אויף צו חידוש'ן
שוין א לאנגע צייט וואס דער גרויסער קעניג בויט זיך א פאלאץ ,א נגידיש'ן
די גרעסטע און טייערסטע שטיינער ,אפי' אין די פינסטערניש עס שיינט
און דאס איז בלויז באשטעלט געווארן צו מאכן דעם דרויסנדיגן וואנט

די אלע זענען שוין אויפן עולם שכולו טוב ,אבער זיי וואונדערן זיך ,תמיהין ושיילין
ווען גייט שוין דער גרויסער קעניג באנייען זיין פאלאץ ,ווער קען אונז פארציילן
ענדליך ווערט מען געוואויר אן אינטערסאנטע נייעס פון הונטער די קוליסן
דער גרויסער באשעפער נויטיגט זיך נאך אין א טייער מאטריאל גאר גאר א זיסן

שטעלט אייך נאר פאר ,וואסערע רייכע אוצרות עס ווארט אפ אינווייניג
כאטש די ווענט ,פון פארשידן ערליי טייערע שטיינער ,דאך זעט אויס אייניג

עפעס א מין מסי"נ וואס קיין איין דור בעפאר אונז האט נאך נישט ערצייגט
אין הייסן מדבר ,אפגעזונדערט ,פיל מיט נסיונות ,האט מען אונז אריינגעלייגט

די גרעסטע פאך לייט האט מען אריינגענומען ,בלויז פארן סאלאן
הערליך רינדיגע מארמויערנע טרעפ ,א אויג-פארכאפענדע שטיל אויבן אן

יעדע מסירות נפש'ל ,אפי' מ'פאלט דורך ,אבער מען פרובירט נאכאמאל
דאס איז די טייערסטע סחורה פארן גרויסן הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל

בלאשקענדע קאנדעלאברעס ,און אויף די ווענט די טייערסטע מאלערייען
די גרעסטע קונצלער פראבירן דאס בעסטע ,דעם קעניג צו דערפרייען
יעדער ווארט מיט אנגסט ,אז דער קעניג זאל זיך שוין אריינציען
ס'גייען אדורך טעג און חדשים ,אפי' יובל'ך שוין געטוהן פארביי פליען

אויבן אין הימל שטייט שוין דער פאלאץ ,צו זיין ביים חנוכת הבית יעדער וויל זיין
זוכה
אבער מ'ווערט נאך אויף די טייערסטע סחורה ,אויף די נהורא דנפיק מגו חשוכא

וואס גייט דא פאר ,האט נאך קיינער נישט קלאר פעסטגעשטעלט
אויף וואס ווארט דער קעניג ,ס'איז דאך דער שענסטער פאלאץ אויף די וועלט

עליה רמזי דין הוא ,אלע וועלן אנצייגן ,דאס זענען די מענטשן ,ברם באמתנותא
פארטריבן דעם יאוש מיט שמחה ,און געדינט דעם באשעפער מיט בטחון זיסע

ענדליך איז מען געוואויר געווארן פון גאנץ קראנטליכע מקורות
דער קעניג וויל נאך באצירן דעם פאלאץ מיט עפעס זעלטן טייערע סחורות

דאס וועט פארשיינען און צוזאם האלטן דעם נייעם שיינעם פאלאץ לעולמי עד
מיר דארפן נאר באמת גלייבן ,אז אט גאר נאנט קומט שוין די גליקליכע צייט

ס'איז פון זייער א דינע ,אבער גאר פעסטע מאטריאל ,אויך שיינט עס זייער שטארק
אבער זייער שווער אויסצוארבייטן ,סיי פאר אלטע ,און סיי פאר יונגווארג
די אויסנאם טייערע סחורה געפונט מען בלויז אין די ווייטסטע מדבריות
ס'הערשט א פייער ,א טריקעניש ,וואס איז גרייט יעדן צו פארציקן מיט אכזריות
בלויז א קליין הייפל ,שוואכע מענטשלעך זענען דארט אליין באשעפטיגט
יעדס מאל וואס זיי ארבייטן אויס א שיין פעדימעל ווערן זיי פון דעם געקרעפטיגט
אז די שיינע סחורה איז פארטיג ,טוט מען דאס אין פאלאץ אריינברענגען
אבער מיט דעם איז מען נאכנישט פערטיג ,מ'דארף דאס אין די לופט הענגען
די שוואכע מענטשעלעך זענען אבער העלדן ,יעדער איינער טוט זיך צוקוקן
וואו זיי דראפן זיך אויף די גראדע ווענט ,און שטעלן זיך איין ,כאטש ס'איז מסוכן
זיי ווייסן אז די סחורה איז סיי הערליך און סיי שטארק ,א זעלטן טייער יריעה
ס'וועט דעם פאלאץ פארשיינען ,און צוזאמען-האלטן ,וכל הרוחות ממקומו לא יזועו
אט האלט מען שוין ביים סוף ,און אלע גאסן שמועסט מען די פרייליכע נייעס
מ'גרייט זיך שוין מיט פאראד צו באנייען דעם פאלאץ ,מזמור שיר חנוכת הבית
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כאטש מ'איז פאריאגט מקוצר רוח ומעבודה קשה ,דאך הערן מיר אין הכי נמי
מיר שפירן און גלויבן באמת אז בקרוב וועט מקויים ווערן ''נחמו נחמו עמי''
***
מדה טובה מרובה ,מיר ווייסן אז ווען ס'ביטער יאר ,תש"ד האט זיך אנגעהויבן
די רוסן שטייען שוין ביי די גרעניץ ,אונגארן איז פארשוינט ,האט מען געטון גלויבן
ליידער ,אונטערן רוסיש'ן נוס ,און הונטער די אמעריקאנע העלדישע פאראשוטן
האט מען רוב רובם פון דעם אונגארישן אידענטום אויפן שייטער-הויפן געבראטן
היינט איז דאך פונקט קאפויער ,מ'גלייבט שווער ,אז ביי די גרעניץ שטייט די ישועה
פון איין מינוט אויפ'ן צווייטן וועט מען הערן דעם שומע קול שופר ומאזין תרועה
לאמיר געבן נאך אביסל מסירות נפש ,נאך אביסל בטחון ,נאך אביסל געדולד
''נחמו נחמו עמי'' ,לאמיר גיין מקבל זיין פני משיח ,אך ווי שיין וועט זיין דאס בילד
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א

לעס האט זיך אנגעפאנגען אלס נורסערי מלמד ,ווען מיין מנהל
האט מיר עפראוטשט אין חדר ,און מודיע געווען אז זומער
האט ער פאר מיר נישט קיין דשאב! פשוט אין גראד! פארוואס?
ווייל (זיינע אויגן בליקן שיף ארויף צום דראפסילינג) ווייל ,זומער איז דאך
דא ווייניגער קינדער אין חדר ,און מ׳דארף נישט אזויפיל מלמדים ,בלא
בלא בלא ..אבער נאך זומער פאנגט זיך ווייטער אן מיט א פרישקייט.
נו וואס קען איך טוהן זומער? כ'ברויך דאך צאלן רענט? זאגט ער מיר
אז כ'קען זיין א באס רבי פאר עטליכע טריפס א טאג - ...נאך נישט געווען
עירקאנדישן אין די באסעס...

מיין טאגבוך
אלץ מדריך
מיין טאגבוך אלץ מדריך

כ'זאג אים א הארציגן יישר כח ,און ער גייט זיך זיין וועג.
ביי מיר אין קאפ האט זיך שוין לאנג געוועבט א פלאן צו פארן בארדענען
זומער אין קעמפ ,און אט דא דערלאנגט מען מיר עס אויף א גאלדענעם
טאץ.
אומר ועושה ,יענעם פארנאכט בין איך שוין געזיצן ביים אינטערוויא
מיטן ראש המדריכים פונעם קעמפ פון די מוסד ווי כ'בין א מלמד.
ראש המדריכים :סאו די האלסט אז דו קענסט פירן א באנק מיט גרויסע
קינדער?
איך :אוודאי!
רה :אבער וויאזוי קען מען פון א נורסערי מלמד פלוצלינג נעמען אחריות
אויף א גאנצע באנק  11יעריגע קינדער?
א :כ'בין נישט א נורסערי מלמד ווייל איך קען נישט נעמען עלטערע ...די
דשאב איז געווען אוועילעבל.
רה :אהא ,און וואס וועסטו טוהן אויב למשל א קינד פאלגט נישט?
א :נישט דערלאנגען א פראסק...
רה :אה ,איך זעה אז עפעס פארשטייסטו יא .און וואס הערט זיך מיט
ספארט ,דו קענסט שפילן באל?
א :וואס איך קען נישט וועל איך זיך זייער שנעל אויסלערנען.
רה :דו פארשטייסט אז אין קעמפ ארבייט מען נישט אזוי ווי דא אין
שטאט ,נאר ביז  .3אין קעמפ איז עס רונדע זייגער .אקעי ,נישט ממש,
אבער...
א :איך פארשטיי ,אין קעמפ ארבייט מען פונעם צאת החמה עד צאת
הנשמה.
רה :פארוואס ווילסטו קומען אין קעמפ?
א :מאכן א לעבן צוזאמען מיט די קינדער.
רה :אקעי ,איך וועל דיר נעמען אויף פראבע אויף דעם זומער ,ביסט
געהייערט!
א :יישר כח! איך זאג אייך אז איר וועט פון מיר הנאה האבן...
רה :יא יא ,דאס וועלן מיר זעהן .א גוטע נאכט!
דעם קומענדען צופרי אין חדר ,און מיין מנהל איז עודך דא...
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מילין יקירין
מנהל :זאג ,נאך די טריפס אויפן באס ,איז דא א שטיקל דשאב צו מאכן
קאפיס און אפשר אויך ---
א :מנהל לעבן ,איך גיי בעזר השם זיין א מדריך אין קעמפ!
מנהל :אזוי שנעל ארלעדיגט?
א :דער עולם רייסט זיך נאך מיר...
פעסט פארווערד צו א וואך פאר קעמפ.
דינג ...א טעקסט מעסעדש.
Meeting tomorrow night 9:30 for all staff at whatever shul. Pls be
on time.
נאכן זוכן פארקינג פאר  20מינוט ,בין איך ענדליך אנגעקומען צום
קליינעם שול ממש  5מינוט פאר די צייט ...אריינקומענדיג ,טרעף איך
דעם ראש המדריכים לייגן שאלעשידעס טישטעכער ...כ'האב אים גלייך
צוגעלייגט א האנט ,און ער זאגט מיר ,״יעצט גייען מיר זעהן ווער די
שלעפערס זענען״ כ'האב אים געפרעגט צו ער גייט זוכן נייע סטעף יעצט
א וואך פאר קעמפ...
9:45און עס שפאצירט אריין א מיניווען לאוד מיט אינגעלייט און גרויסע
בחורים ,דער עולם טוט זיך אויס די הוט און רעקלעך ,זיי זעצן זיך צום
ליידיגן טיש ,און איינער קוקט אויף מיר ,ווי איך מוטשע זיך צו אויפרייסן
א פעקל סענדוויטש קוקיס ,און ער פרעגט הויעך ,״אה דו ביסט דער נייער
שלאק משמש דא?״
כ'האב זיך נישט פארלוירן און באשלאסן צו ווייזן ווער עס האט א
בעסערע צינגל ,״האלאו ,דו קומסט זיך אן  15מינוט שפעט ,און זעצט זיך
אראפ ווי א ברייטע מחותן? זיי מוחל( ,כהאב אים געברענגט א בעג מיט
נאש) און נעם קעיר דערפון ״שלאק״!
פלוצלינג שפיר איך א שווערע ציגארעטל גערוך פון הינטער מיר ,מיט
א קלאפ אויף מיין פלייצע ,און יענער רוימט מיר אריין אינעם אויער ,״נע,
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ער מיינט עס נישט ,מאך זיך נישט צוטוהן״ איך דריי זיך אויס צונעם ,און
כ'זאג אים אין די אויגן ,״איך מיין עס אויפן זעלבן לעוול ווי אים...״ און זיי
מוחל ,דארט ליגט די סאודעס ,ביטע לייג צו א האנט!״
דער פעשליכער מיטן ציגארעטל גערוך האט גלייך געכאפט א גאנצע
קעיס סאדע ,און שפאצירט צום טיש עס אויסלייגן ,ווען בשעת מעשה,
דרייט ער אויס מיין קאפ צו מיר ,״ העי ,ווער ביסטו? וואס גייט זיין דיין
דשאב דא?״ אה ,מיין דשאב? ,אלעס אויסער שלאק משמש...
דערווייל איז שוין געווארן  ,9:55און פונעם טיר שפאצירט אריין א
הויעכע דארע געשטעל מיט א קליינע שווארצע בערדל ,ער קוקט זיך
אום ,און שפאצירט גראד צו מיר מיט אן איזרעלישע אקצענט:
״עההה זאגט מיער ,אווי איז דער ראש?"
איך :אה ,שלום עליכם ,האסט זיך נאכנישט געטראפן מיט אים?
יענער :נעין ,איך קום יעצט ממש פון עירפארט ,איך עההה וואויען אין
עההה בית שמש.
איך :וואס גייסטו טוהן אין קעמפ?
יענער :אה ,איך עהההה ,געי ארבייטן אין די קאך.
איך :אזוי?! דו פארשטייסט צו קאכן? דו גייסט צושטעלן פאר'ן עולם
פאלאפל מיט קומין?
יענער :נע ,נישט ממש פאלאפעל ,איך עהההה וועל העלפן דעם קעכער
מיט וואס ער וויל!
איך :אהא ,זייער חשוב ,אט דארט איז דער ראש ,זעהט דעם אידל מיטן
קניפ אינעם בערדל?
יענער :אה יא ,ער אידאס? גוט יישר כח .און אווי רופט מען דיר?
איך :איך הייס נחום
יענער :אה נוחעם ,זעיער גוט..
דער ארץ ישראל׳דיגע בחור׳ל גייט צו צום ראש ,און צייגט אים אן אויף
מיראז איך האב אים געזאגט אז ער איז די ראש ,און ער וויל זיך יעצט
פארשטעלן פאר׳ן ראש ,ווייל ער קומט יעצט פון עירפארט און ער וואוינט
אין....
--רבותי -רופט דער ראש אויס -זעצט ענק אראפ און לאמיר אנפאנגען.
אין מיין מוח האבעך שוין געזעהן ווי די קינדער האבן הנאה פונעם
איזרעלישע אקצענט ...זיי וועלן זיך נאך פארהערן ענגליש מיט לשון
קודש...
בקיצור ,די מיטינג איז געווען זייער געשמאק ,יעדער האט געקריגן א
קליינע ראול בוק צו נעמען ״אטענדענס״ ,מיט א קליינע פייפער צו קענען
פייפן ווען מ'וויל ,און אויך א קליינע פעדער וואס האט געהאנגען אויפן
קליפ צוזאמען מיטן פייפער וואס איז געווען א בענד ארויפצוהענגען אויפן
האלדז...
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צווישן די עטליכע וויכטיגע תקנות ,זענען געווען די גאר קריטיש
וויכטיגע :נישט לאזן א קינד גיין שפאצירן אליין אין וואלד ,חלילה זיך
נישט אויסדריקן אומאיידעלע לשונות ,נישט אויספרעגן קינדער וועגן
זייער פריוואטע לעבן אינדערהיים ,ס׳זענען דא קינדער פון צובראכענע
שטובער און זיי ווילן נישט רעדן דערפון ,נישט אריינגיין אין קאך
אנע רשות ,פארדעם האט מען א מדריכים געהילף אימפארטירט פון
עירפארט...
און בייגעלייגט האט יעדער מדריך באקומען א ליסטע פון די קינדער
וואס גייען זיין אין זיין באנק ,מיט פאון נומבערס ,און יעדער זאל אנרופן
זיינע עלטערן זיך אינטערדאסן און פרעגן פאר עני ספעשל אינפאו וואס
קען זיין וויכטיג ,ובשם השם נעשה ונצליח ,וועל מיר זיך זעהן אין קעמפ.
איך נעם מיין ליסטע ,און כ׳זיך אויף פאר עפעס א נאמען וואס כ׳קען
אפשר און דאס וועט זיין מיין ערשטע פאון קאל .אבער כ׳קען נישט
קיינעם ...עפשטיין ,עקשטיין ,האראוויץ ,כ״ץ ,קאהן ,גערטענער ,קויפמאן,
רייך ,ברוין ,שווארץ ,בראך -- .איין מינוט ,מיט א  845נומער? מ׳האמיר
קרית יואל׳ע אויך? וואו! זייער מנהל לאזט? שוין ,ווארשיינליך איז עס
עפעס א אויסנאם...
דעם קומענדען טאג נאך מעריב ,האב איך זיך אראפגעזעצט אויף
א באנק אין טעילער פארק (זכרונה לברכה ,)..ארויסגענומען מיין
סאפיסטיקירטע באר-פאון מיט א ״קאליר סקרין״ און אנגעהויבן דיילן
נומבערס לויטן ליסט .די ערשטע איז יודא אייזעקאוויטש.
בררר .....בררררר ........העלאו?
מדריך :איך קען פליז רעדן צו מיסיס אייזעקאוויטש?
אייזיקאוויטש :יא ,וואס ווילט איר?
מ :א גוטן אווענט ,איך גיי בעזר השם זיין אייער קינד׳ס מדריך אין
קעמפ ,און כ'האב אייך געוואלט אנרופן כאפן א שמועס צו הערן מער
וועגן אייער זון ,איז דא עפעס וואס איז וויכטיג איך זאל וויסן?
א :אוי ,מיין יודא איז סאו עקסיידעט אז כ׳קען אייך גארנישט זאגן ,ער
האלט מיר אין איין פרעגן ,מאמי ווער גייט זיין מיין קאנסלער היי יאר...
אקעי ,אהההם ,קודם ער איז זייער א קיוט יונגל ברוך השם ,ער איז ברוך
השם קלוג ,יו נאו? און ער פארטראגט זיך גוט מיט זיינע פרענדס און יו
נאו? ,איז דא עפעס ספעסיפיק וואס איר ווילט וויסן וועגן אים?
מ :ער האט עני אלערדשיס? מעדיקעישאן? עני ספעשל אינסטראקשענס
פאר ביינאכט? וכדומה?
א :נאו נאו ,ברוך השם ,ער עסט אלעס און ער איז נישט פארקילט,
איך גיב אים מיט אפאר טיילענאול דשאסט אין קעיס ,יו נאו? און וועגן
ביינאכט ,ער שלאפט דורך זייער גוט זיין נאכט.
מ :זייער גוט ,אקעי זאגטס אים אז איך האב גערופן ,און אויב איר האט
עני פראגע שפירט אייך פריי צו דיילן מיין נומבער.
א :זייער גוט ,איך וועל אים איבערגעבן ,אייעם שאר אז יודי גייט זיך אזוי
שטארק פרייען צו הערן אז זיין מדריך האט גערופן...
 -א גוטע נאכט---וואףף ...סארא פאון קאל ...און איך ברויך רופן נאך  27מאמעס ...גיימער
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אויסוועלן איינעם פון אונטן פונעם ליסט ,אה קויפמאן .וועלכע קויפמאן?
אפשר איז עס מיין אמאליגע מגיד שיעור?!
ברררר .....בררררר....
ק :העלאו --בלא בלא בלא בלא ,פעסט פארווערד צו די אינטערסאנטע
חלקים...
מרת קויפמאן :איך וועל אייך זאגן ,ס׳איז די ערשטע מאל וואס איך שיק
אים אוועק אין קעמפ ״אליין״ ,און ער איז צוגעוואוינט צו באקומען מיין
קוש פאר ער גייט שלאפן ,און בלא בלא בלא בלא....
---בקיצור ,אויף  11:30ביינאכט נאכן רעדן צו  28מאמעס ,האבעך שוין
איינגעטיילט מיין קלאס אין דריי חלקים.
 )1גאו העפי גאו לאק ,פעלט דאס קינד גארנישט.
 )2גאו העפי גאו לאק ,פעלט דאס קינד גארנישט ,אבער די מאמע איז
נעבעך טראמאטייזט...
 )3די עטליכע וואס ברויכן הילף ביינאכט ,וועל מיר ברויכן איבערגעבן
פארן נאכט משגיח אז ער זאל זיי אויפוועקן איינסע ביינאכט צו ארלעדיגן
זייערע ענינים ,און איבערגיין מיטן נורס וויאזוי די מעדיקעשאן זאל ווערן
געגעבן אנע דעם וואס א פליג זאל וויסן דערפון.
פעסט פארווערד....
״די ערשטע טאג אין קעמפ״
די זון באקט! די באסעס קומען באלד אן ,און די עטליכע
אווערפראטעקטיוו עלטערן זענען געקומען מיט די קארס ברענגען און
אויספאקן די קינדער...
מרת כ״ץ :מדריך ווי איז וואלווי׳ס שעלף? דאס? פוי! דיסקאסטינג!
וואלווי ,נאך א מזל אז כ'האב איינגעפאקט שעלף פעיפער ,דיסקאסטינג,
זאגט מיר ,פאר דעם באצאלט מען?
מדריך :איר האט געברענגט  7ראבערמעיד קאנטעינערס! אלעס איז
דרייפערטל ליידיג ,פאקט עס איבער אין צוויי ,וועט זיין פלאץ!
מרת כ"ץ( :הויעך אויפן קול) אקעי ,וואלווי ,קוק ווי איך לייג דיין נעגל
שניידער ,און דיינע ראולערס פאר די פיאות ,און דיין קרים פאר די ליפן,
און דא לייג איך אריין דיין שבת׳דיגע פאסיק ,מיט ספעיר שו לעיסעס...
דאס קינד האט שוין קוים געווארט אז די מאמע זאל אפפיצן פון דארט...
אה ..די באסעס זענען דא!!
די קינדער קומען אן צוהיצט און פארשוויצט ,יעדער כאפט זיין בעט,
ס'טוט זיך קולות ,איך לויף ארום פון איינעם צום צווייטן ,דער דארף הילף
מיטן ליילעך ,דער מיטן שעלף ,וכדומה ,ביז מ׳הערט אויסרופן אויפן מייק
סיסטעם ,״יעדער איינער קומט יעצט אריין אינעם עס זאל״
אויפן טיש איז געווען אנגעגרייט פאטעיטא קנישעס מיט א שיסל
פרענטש פרייס און קאלטע פאנטש ,די חברה האבן אנגעפילט טעלערס
אז ס׳איז געגאנגען א רויעך ,פלוצלינג פראלט זיך אויף די טיר ,און אונזער
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ארץ ישראל׳דיגער בחור שרייט הויעך :״עהההה ווער וויל נאך בורררעקעס
מיט טשיפס?״
דער עולם האט געגעסן אז ס׳איז געגאנגען א רויעך .דערנאך זענען
מיר געגאנגען שווימען ,מנחה ,אריין צו די מלמדים ,און יעצט קומט
שוין סאפער .איך נעם ארויס מיין ביכעלע ,און יעדע קריגט א טשעק,
דער ראש פייפט מיטן מייק ,און יעדער הייבט אויף די האנט ,ער געבט
נאך א פייפ און יעדער לייגט אראפ די האנט ...ענדליך מ׳זיצט שוין ביי
נאכטמאל ,אויף איין טאץ ליגט צאמבלעך מיט פערפל ביינעזאם ,אינעם
שיסל ליגט הייסע טשיקן זופ ,און דער עולם ריקט שטיקער ,דער ראש
פראבירט צו ווייזן זיינע סקילס אויפן מייק ,ער הייסט יעדן צו זיין שטיל
און ביינעזאם צו פארריקן דעם זייגער אויף צוריק מיט א שעה ,ויקרא שמו
בישראל ״קעמפ זייגער״! און נאכדעם וואס ס׳איז אריבער נאך א האלבע
שעה ,האט מען געמאכט א נאך ברכה און געגעבן נאך א שעה פרייע צייט
צו ענדיגן אויספאקן ,און אום  7:30קעמפ צייט גייט פארקומען א קליינע
סקיט געשפילט דורך די מדריכים.
איך בין געווען אין באנק און געהאלפן דעם עולם צוענדיגן זיך מסדר
זיין ,ווען מיין פאון קלינגט אז מ׳ברויך מיר האבן אינעם ״בעק סטעידש״
שוין יעצט!!!
איך לויף אהין מיט איין אטעם ,דער סגן ראש ווייזט מיר אן אויף אן
אלטע פארשימלטע קלייד וואס הענגט שוין דארט פאר  30יאר ,אז דאס
זאל איך אנטוהן ,און מיין פארט גייט זיין די שלעפער אויפן מארק מיט
א בעזעם אין די האנט( ...איר האט שוין אמאל געזעהן א פלעי וואס די
ערשטע סצענע האט נישט א שטרויענעם בעזעם?!)
איך האב דעם סגן געזאגט אז כ׳בין אלערדזשיקט צו די אלטע שמאטע,
כ'וועל זיך ענדערש אנטוהן פידזשאמעס אויפן קאפ וואס איז ריין ...צום
סוף האמיר געמאכט א פשרה ,און כ'האב אנגעטוהן א חאלאטל צוויי
מאל קלענער מיין סייז ,מיט אן אלטע צופאנטשטע הוט ,און ....יא ...א
שטרויענעם בעזעם...
די סקיט איז געווען קארררררני ביזן הימל ...אבער די קינדער האבן פיין
הנאה געהאט ב״ה ,פיינעלי איז מען געגאנגען דאווענען מעריב ,קריאת
שמע ,און ....אריין אין בעט!
״מדריך פארצייל אונז א מעשה״ ...אוודאי ,אבער קודם זאל ווערן דא
שטיל!
ענדליך ס׳איז געווארן שטיל ,די ערד איז נאך פיל מיט באקסעס ,שטריק,
שמוץ ...איך שפאציר אזוי צווישן דעם עולם מיט א פארשטאפטע מייק
אין די האנט ,און פראביר צו באקן א מעשה...
....פונעם עראפלאן איז געפלויגן א מיסל וואס האט געלאנדעט אין
כינע ,דער מייסטער האט נישט געקענט פארשטיין פארוואס זאל איינער
אריינווארפן דעם שלאס אין טייך? ....ווען די שפיאנען האבן אויסגעפונען
אז מ'איז אויף זייערע שפורן ,האבן זיי געמאכט פלענער ...בלא בלא
בלא ....א גוטע נאכככככט.
-ענדליך...יוש בינעך עקזאסטעד ,מארגן קומט נאך א טאג...
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די
מאמעס
קינדער
ניגון קאמפאזירט :מאטי אילאוויטש
( די מאמע'ס אויגן)

מילים  :א גראם מיט טעם

א) דער מלמד עפענט דעם טיר
אין כתה גייט ער אריין
די קינדערלעך ווערן גלייך שטיל
מ'הערט נישט קיין ריר
ס'איז די ערשטע טאג פון זמן
די בעסטע רושם יעדער מאכן וויל

א) שוין יענע נאכט
פונעם מנהל זיך דערוואוסט
די סיבה פונעם אינגל'ס אויסזעהן
ליידער נישט מער געדאכט
זיך שיידן האט די מאמע געמוזט
נאך עטליכע וואכן וואס זי איז נישט געזונט געווען

א) צום גרויסן טיש ער שפאנט
פון לעדל נעמט ער ארויס
א צעטעלע געשריבן שווארץ אויף ווייס
אויפהייבן זאל יעדער די האנט
ווען זיין נאמען רוף איך אויס
זיך באקענען מיט די קינדער אין קלאס

א) זיך געמוטשעט אין וויי
דאך פראבירט האט זי מיט קראפט
אז אלעס זאל אנגיין ווי נארמאל
פאר אירע קינדער פאר זיי
נישט געקארגט קיין ליבשאפט
מ'זאל נישט דערקענען אז ס'פעהלט זיי עפעס
בכלל

ב) איינס ביי איינס די נעמען אויסרופט ער
כאפן א קורצע בליק אויף יעדן פרואווט ער
תלמידים פיין
מיט תמימות ריין
עס שיינט פון יעדע בעקעלע
נייע העפטן און צו דער זייט א קליין זעקעלע
ב) קינדער וואס קומען פון ווארימע שטובער
ס'דערקענט זיך אז מ'גיט זיי אינדערהיים פיהל
ליבע
אזוי גייט ער פארביי
אלע פון זיי
ביז זיין בליק דארט עס פאלט
אין ווינקל אן איינגעבויגן געשטאלט
ג) א אינגל מיט אויגן פארשטענדליך
עס פעהלן אבער זיינע שיך בענדלעך
קליידער שמוציג אומגעוואשן
די מחשבות לויפן געשווינד
וואו איז די מאמע פון דאס קינד
ניטאמאל עפעס מיטגעשיקט פאר עם צו נאשן
ג) וואו איז די מאמע'ס אחריות
ארויסלאזן א קינד מיט צושטרויבלטע פיאות
ווייסט זי דען נישט אז ס'איז דער ערשטע טאג פון
יאר
דאס איידל פנים מיט טרויער פארדעקט
האט רחמנות ביים מלמד ערוועקט
ער מוז דערגיין וואס דא גייט פאר
ארויסצוהאבן דעם בילד קלאר
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ב) אבער באשערט האט מען פון הימל א פלאן
געטליך
אוועקרייסן דעם שטאם פון אירע בלעטעלעך
יתומים זיבן
אינדערהיים געבליבן
אן די טייערסטע וואס איז נאר שייך
א מאמע וואס קען נאר זארגן פון דער הייך
ב) עסקנים זיך אריינגעלייגט צו העלפן ווי ווייט
מעגליך
שיקן וואלונטירען צום שטוב טאג טעגליך
וואשן און קאכן
פאר הערצער צובראכן
געבענטשט וועלן זיי ווערן געוויס
אבער צו קען מען דען פארנייען דעם שרעקליכן
ריס
ג) ווייל א יסוד אזוי פעסט
וואס האלט אונטער דעם גאנצען נעסט
פיר און צוואנציג שעה נאר מיט איין דעה
די קינדער זאלן שפירן באקוועם
זיי היטן פון יעדן פראבלעם
דאס קען קען נאר טוהן א מאמע א געטרייע
ג) אבער זייט די מינוט גאר ביטער
ווען זיי האבן פארלוירן זייער מוטער
דערקענט זיך עס אויף יעדן באזונדער
בעלי חסד אפי' זיי ווילן
א מאמע'ס ארט קענען זיי נישט אנפילן
נאר זי פארשטייט וואס פעהלט פאר אירע קינדער
אוי נאר א מאמע קען באווייזן די וואונדער
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***
א) א פאלק וואס איז אריבער
תקופות פון צער און געוויין
זייט מ'האט אונזער הייליג הויז פארברענט
אך ווי שיין געווען דער ציבור
מיט איר איידלקייט און חן
דעם גלאנץ פון לעבן אויף יעדן דערקענט
א) מעל שולחן אבינו
וואו ס'איז געליגן אנגעגרייט
שיינע קליידער און עסן צו די זעט
מפני חטאינו גלינו
אין גלות געווארן פארשפרייט
פארלוירן דעם ליבליכן גלעט
ב) דער מציאות אפשר אנדערש דאך איין צד השוה
יעדער מיט פעקלעך על זה ליבנו דוה
אין א וועלט גאר אפן
ווער קען בלאפן
אז אלעס איז ביי עם מסודר
און דאס שטוב פארט נישט ווי א שיף אן א רודער
ב) טאטע אין הימל גרויסע וועכטער
מיר טראגן א פנים ווי יתומים פארנעבעכטע
צוריסן צופליקט
טרערן עס שטיקט
אפי' מיר זיצן אין שיינע הייזער
אן א מאמע צו וואס טויג אונז די גאנצע עולם הזה
ג) צו שאנד און צו שפאט
איז דער איד און זיין געבאט
וואו איז די מאמע וואס זאל זיך פאר אונז אננעמען
די אלע תענוגים ווי וואטע אויפ'ן וואונד
אבער מיר ווילן דעם ריכטיגען בונד
א געטרייע מאמע וואס נעמט אוועק די קלעמען
ג) באשעפער שוין גענוג געשטופט
די בושות אוי עס ציפט
אז דו נעמסט אונז אהיים וועט עס דיר אויך לוינען
מיר זאגן צו נעשה ונשמע
אבי זאלסט ווייטער שטיין על המשמר
דיינע באליבטע קינדערלעך טוה אפשוינען
אוי מאמעניו קום צוריק מיט אונז וואוינען.

א

ין די שנה ראשונה פעקעדזש
קומט דאך א דרייווערס לייסענס,
ספעציעל ווען מ'גייט אנהויבן
טרעוולען פון דא ביז דארט איעדן וויקענד ,נו
שוין וואס טוט מען? לייסענס.
אפגעשמועסט מיטן ראש ישיבה (מסכתא
פאר זיך דער מענטש )..און דער משגיח ,אפגענומען
ס'לייסענס און כ'בין א אינגערמאן ווי איעדער...

אוי איז דאס
געווען א
נסיעה...

דעם ערשטן שבת נאכן באקומען לייסענס האמיר שוין
געהאט א תירוץ פארוואס צי בארגן פונעם פאטער דעם קאר
זיינער ,נעמליך מ'מוז דאך אנקומען אויף שב"ק דארט וויאזוי
קלערסטו זאל איך אנקומען?

פליגל

און אז מען האט שוין די קאר פארט מען אויף בארא פארק ,נעע נישט מיט
די הייוועי ,עס איז דאך אן אנשטויסעניש ...פארט מען מיט די גאסן .ווענדערבילט?
אך! איעדער פארט דאך דארט ,עס איז טרעפיק ,זיכער .גיימיר מיט וואשינגטאן עוו ,איך
קען דאך וועגן ווייל מיין טאטע פלעגט אפט פארן אהין און איך בין געזיצן אין פראנט...
ביי יענע ברייטע גאס כ'מיין ס'הייסט אטלאנטיק עוו ,דארט ביי די גרויסע געלע מאווינג און סטארידזש
בילדינג ,כ'מאך נישט קיין רעכטס ביז ווענדערבילט ,דארט ציעט מען זיך אויף די רעכטע זייט פונעם גאפל ,און
איך קען דאך וועגן און איך ווייס אז יענע גאס הייסט אנדערהילל (עה ,האסט אפילו ביז היינט נישט געוואוסט...
אמת?) מען פארט און עס ווערט מיר גוט ,כ'קען זיך נישט דערמאנען וואו מען מאכט דעם רעכטס ...פונדערווייטנס
זע'ך אז עס קומט צו אן ענדע און איך ווייס נישט וויאזוי מען זעט זיך ארויס פון דא ,דערמאן'ך זיך אז ערגעץ ברויך
מען מאכן א רעכטס און ביים ענדע נאך א רעכטס אריין אינעם דרויסענדיגע צירקל ,און פון דארט צום געהעריגען
צירקל אריין אין פארק (יענע יארן איז די פארק געווען אפן אגאנצן טאג).
איך מאך דעם רעכטס (היינט ווייס'ך אז ס'געווען סטוירלינג פלעיס) אזוי פאר איך און כ'פאר און כ'זע נישט קיין
ענדע צו דעם גאס און קיין צירקל אוודאי נישט ...פאר איך ביז איך מאך אפ אז ס'דערנאך מיטן צירקל ,א כפרה
דערמיט ,כ'מאך א רעכטס דא ,נאר געוואויר צי ווערן אז כ'בין אויף פלעטבוש עוו .כ'באמערק אז די עוו גאסן ווערן
קלענער די נומערן ,דא האב'ך שוין אנגעהויבן שמעקן אז ס'גייט זיין באלד הויך יו"ט מיט מיין נסיעה אבער כ'ביניש
פארלוירן ..כ'ווייס וואו כ'בין (כ'הער?) האב'ך אפגעמאכט אז כ'מאך א לינקס אויף '4טע עוו .ווייל כ'אב איינמאל
געכאפט א היטש מיט איינעם און האט מיר אויסגעלערנט אז עס'ז א פיינער וועג.
כ'מאך דעם לינקס ,און כ'פאר אזוי ביז כ'דערמאן זיך אז מ'ברויך מאכן א לינקס ערגעץ נאך אדער בעפאר אן
אווערפעס ,נו כ'זע אז כ'פאר שוין עפעס צו לאנג דא און אט זע'ך א אווערפעס ,געווען איז'ס (ס'נאך אלס דארט) א
סאבוועי אין די הייעך ,און כ'זע א ברייטע לינקע טוירנינג לעין נעוואדע ברויכ'ך דא מאכן דעם לינקס און באלד גיי'ך
אריין אינעם פראספעקט עקספרעסוועי ...ני ני איך פאר א בלאק נאך א בלאק און קיין ענטרענס צום הייוועי איז
נישטא אויפן האריזאנט,
בינ'ך געבליבן אזוי ביז כ'על
באלד אפמאכן וואס צו
טאן.
נאכן אפפארן איבער
 4בלאקס באמערק'ך ווי
דער גאס ענדיגט זיך און
עס זענען דא ביימער
אקעגן איבער ,אה! מ'איז
שוין ביי מעקדאנעלד ביים
סעמעטערי ,כ'ציה זיך
צום לינקן זייט און כ'גרייט
זיך צו מאכן דעם לינקס,
כ'דענק דער אינסטראקטער האט מיר געהייסן אנצינדן די בלינקער היבש פאר מען קומט אן צום קארנער און ווען
ס'איז געל שטעלט מען זיך שוין ווייל ס'יאז א סאקאנע צו "כאפן די לייט".
עס ווערט שוין גרין און איך הויב אן צי מאכן דעם לינקס און "איין איינציגסטע באשעפער! ווי בינ'ך דא? ס'איז א
וואן-וועי סטריט!!!" איז געקומען א געשריי ...וואס איז? עס איז געווען פראספעקט פארק וועסט...
נו שוין ,פון דארט און ווייטער געדענק'ך מער נישט...
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ערשטמאליג

א שמועס מיט
די אחראים!

די רעדאקציע פון די "מי מנוחות" האט זיך געוואנדן צו די שטאב פון מנהלים און אחראים וואס פארפיגן אויף די כשרות
און ניווא פון די אידישע וועלט פארומס ,און זיי געשטעלט א סעריע פראגעס וואס מיר גלייבן אז אסאך פון אונזערע
ליינער זענען אויסן צו וויסן די ענטפערס דערצו .פאלגענד זענען די פראגעס ,און די ענטפערס וואס מיר האבן באקומען
פון עטליכע הנהלה מיטגלידער.
***
 )1וויפיל יאר זענט איר שוין אויף אייוועלט צום גוטן?
 )2און אלס עמטליכער אחראי?
 )3זעהט איר א שטארקע ענדערונג אין אייוועלט די לעצטע צייט?
 )4אויב יא ,צו וועלכע זייט?
 )5איז דא עפעס וואס איר האלט פערזענליך אז מען קען טוישן צום גוטן?
 )6איז דא אמאל וואס איר פיהלט אז עס איז צופיהל ארבעט?
 )7האט איר שוין אמaאל געהערט עפעס פון א גוטן איד איבער אייער ארבעט דא?
 )8איז שוין געווען אמאל וואס איר אלס מנהל – אחראי האט עפעס געשריבן וואס א צווייטער האט געהאלטן אז עס איז
נישט געווען אין פלאץ אויף אייוועלט און מען האט עס פארמעקט?
 )9גיבט ביטע א גוטער טיפ פאר שרייבער אויף אייוועלט.
 )10אויף וועלכע פארומס זענט איר ממונה ,און אויף וועלכע איז דא דאס מערסטע ארבעט?
 )11צי האט איר א מעסעדזש איבער א ספעציפישע פארום וואס קען נוצן תיקון?
 )12אויב טרעפט איר עפעס אויף א צווייטע פארום וואס לדעתכם איז עס נישט פאסיג ,וועט איר עס אויסמעקן אדער
גיבן פאר א צווייטן?
 )13איר נעמט אן בריוועלעך אין אישי ,אדער איר האט צופיהל און עס מאכט אייך נערוועז?
 )14ווען עס איז דא ווייניגער ארבעט וועט איר מער שרייבן?
 )15וועלכע פארום ווערט דורך אייך פערזענליך דאס ערשטע געליינט?
 )16פארוואס?
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ענטפערס פון
מאן-יימער (אחראי):
 )1וויפיל יאר זענט איר שוין אויף אייוועלט צום גוטן?
איינגעשריבן בין איך שוין בערך דריי א האלב יאר צום גוטן (זיך
איינגעשריבן בעפאר חנוכה תשע"ב) אבער ווי כמעט יעדער דא
האב איך זיך שוין געדרייט און געליינט א צייט בעפאר.
 )2און אלס עמטליכער אחראי?
עטוואס ווייניגער ווי א יאר ,געווארן אחראי סוף זומער תשע"ד.
 )3זעהט איר א שטארקע ענדערונג אין אייוועלט די
לעצטע צייט?  )4אויב יא ,צו וועלכע זייט?
ענדערונגען האלטן אין איין פאסירן איבעראל ,און אייוועלט איז
נישט קיין אויסנאם ,געוויסע זאכן צום בעסערונג און געוויסע
פארקערט .געוויסע פארומס האבן זיך שטארק פארבעסערט,
אזוי אויך די טרעפיק איז מער ווי אמאל ,אבער פון די אנדערע
זייט טוט די פארגרעסערטע טרעפיק צולייגן ארבעט .פאר די
פארבעסערונגען זאגט מען ב"ה ,פאר די פארקערטע פרובירט מען
צו ארבעטן דערויף דאס מערסטע וואס שייך.
 )5איז דא עפעס וואס איר האלט פערזענליך אז מען קען
טוישן צום גוטן?
אסאך זאכן קען מען טוישן ,ליין דורך די הצעות אשכול אינעם
ברוכים הבאים פארום.
 )6איז דא אמאל וואס איר פיהלט אז עס איז צופיהל
ארבעט?
ניין ,וויבאלד איך בין נישט אליינס ,נאר ב"ה מיר פארמאגן נאך
מנהלים און אחראים ,און אויב האב איך נישט קיין צייט ווייס איך
אז א צווייטער וועט שוין קעירנעמען.
 )7האט איר שוין אמאל געהערט עפעס פון א גוטן איד
איבער אייער ארבעט דא?
אין פערזענליכע לעבן נישט עכט ,וויבאלד כ'בין דאך דא אונטער
א ניק און נישט מיט מיין עכטע נאמען ,אבער פון די גוטע אידן
וואס זענען אויך דא אונטער ניקס הערן מיר כסדר.
 )8איז שוין געווען אמאל וואס איר אלס מנהל – אחראי
האט עפעס געשריבן וואס א צווייטער האט געהאלטן אז
עס איז נישט געווען אין פלאץ אוף אייוועלט און מען האט
עס פארמעקט?
כ'געדענק נישט אויפן מינוט ,אבער איך האב אלעמאל אבאכט
געגעבן וואס איך שרייב ,אפילו נאך פארן ווערן אחראי האב איך
כמעט נישט געהאט קיין געמעקטע תגובות.
 )9גיבט ביטע א גוטער טיפ פאר שרייבער אויף אייוועלט.
איין טיפ איז צו טראכטן פארן שרייבן און זיך איינהאלטן פון
שרייבן תגובות וואס זענען נישט לרוח פון אייוועלט ,און די צווייטע
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טיפ איז צו ניצן די 'דווח' (באריכט) קנעפל ווען נויטיג .צומאל קען
איינער שרייבן אן אומריכטיגע תגובה און ס'קומען דערנאך זעקס
זיבן תגובות פארהאלטן פארוואס מען לאזט עס און מען מעקט
נישט ,אבער קיין איינער נעמט זיך נישט די מיה צו דווח'ן די תגובה.
 )10אויף וועלכע פארומס זענט איר ממונה ,און אויף
וועלכע איז דא דאס מערסטע ארבעט?
אפיציעל ביים אויפנעמען האט עס געהייסן אז איך בין ממונה
אויף די נייעס פארום און קרעטשמע פארום ,אבער כהיום איז מער
ווייניגער יעדער אחראי אויף אלעם.
 )12אויב טרעפט איר עפעס אויף א צווייטע פארום וואס
לדעתכם איז עס נישט פאסיג ,וועט איר עס אויסמעקן
אדער גיבן פאר א צווייטן?
ווי פריער געזאגט נעמט יעדער קעיר פון אלעם ,אבער ביי געוויסע
נושאים וואס איך בין נישט אזוי אריינגעטוהן דערין ,צב"ש די
קאמפיוטער פארום אדער על הצדיקים ,לאז איך געווענליך פאר
אנדערע אחראים צו קעירנעמען דערפון.
 )13איר נעמט אן בריוועלעך אין אישי ,אדער איר האט
צופיהל און עס מאכט אייך נערוועז?
אישי'ס איז אלעמאל עקסעפטעבל ,אבער אויב איז עס עפעס
וואס האט צוטוהן מיט אן אשכול אדער א פארום וואלט איך
געראטן אז יענער זאל ענדערש דווח'ן יענע אשכול אדער א תגובה
דארט און אריינשרייבן וואס ער וויל ,ווייל אזוי האט ער מער שאנס
צו געהאלפן ווערן שנעלער ,וויבאלד אלע מנהלים און אחראים
זעהן עס.
 )15וועלכע פארום ווערט דורך אייך פערזענליך דאס
ערשטע געליינט?
איך ליין געווענליך דורך די אומגעליינטע אשכולות קנעפל
**

ענטפערס פון צייטליך (מנהל):
 )1וויפיל יאר זענט איר שוין אויף אייוועלט צום גוטן?
בערך  10יאר צום גוטן! צו ערשט אויף היימישע קרעטשמע/חברה
וקהילה/הייד פארק און דערנאך אויף אייוועלט.
 )2און אלס עמטליכער אחראי?
בערך  6יאר אלץ אחראי און  5יאר צוריק אלץ מנהל .ב"ה.
 )3זעהט איר א שטארקע ענדערונג אין אייוועלט די
לעצטע צייט?  )4אויב יא ,צו וועלעכע זייט?
ס'איז דא גוטע נייעס און שלעכטע נייעס ..וועלכע ווילט איר הערן
צום ערשט? די ביהמ"ד ,ידיעות התורה ,על הצדיקים אפטיילונג איז
געוואלדיג געשטיגן! צי מיט די הצאות ספרים אפטיילונג אדער
חכמי מורשת אמעריקע וכדו' ,ממש א קאמפעני! ווידעראום ביי
די נייעס אפטיילונג איז פארהאן א שטיקל ענדערונג לרע ..הגם
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אייוועלט איז אויסגעשטיגן אויף א ריזיגען פארנעם און מ'קען
נישט ערווארטן אז עס זאל זיין ווי אמאל ,איז אבער פארט פארהאן
א שטארקע ענדערונג ווי ניקים אטאקירן איינעם דעם צווייטן און
וויפיל מ'גיבט אבאכט איז א ווייטאג אז געוויסע פאליטיק ווערט
אלץ אריינגעשלעפט .עס קומט א גרויסן דאנק פאר די אלע וועלכע
האלטן זיך איין און פארשטייען אז דאס פלאץ איז נישט דא.
 )5איז דא עפעס וואס איר האלט פערזענליך אז מען קען
טוישן צום גוטן?
אלעמאל פארהאן זאכן צו מאכן בעסער ,וואס איך פרוביר בעיקר
איז אז ס'זאל זיין רואיג און נישט קיין היציגע אדער פערזענליכע
דיסקוציע'ס.
 )6איז דא אמאל וואס איר פיהלט אז עס איז צופיהל
ארבעט?

פארום וואס קען נוצן א תיקון?
איך האב עס שוין געזאגט אויבן .בעיקר איז דאס נוגע ביי די נייעס
פארום.
 )12אויב טרעפט איר עפעס אויף א צווייטע פארום וואס
לדעתך איז עס נישט פאסיג ,וועט איר עס אויסמעקן אדער
גיבן פאר א צווייטן?
פארהאן פארום'ס ווי איך דריי זיך נישט קיין סאך אלזא וועל איך
עס איבערלאזן פאר די אחראים וואס זענען דארט מער באהאווענט.
 )13איר נעמט אן בריוועלעך אין אישי ,אדער איר האט
צופיהל און עס מאכט אייך נערוועז?
אישי'ס איז א פיינע זאך און ס'מאכט מיר דערווייל נישט נערוועז.
 )14ווען עס איז דא ווייניגער ארבעט וועט איר מער
שרייבן?

ס'מאכט זיך ,אבער דאן פארשטיי איך מיין פליכט אלץ מנהל.
דאס איז דאך מיין ארבייט .נאר איך בין נישט אליין און איך בין
נישט געצווינגען דאס צו טוהן .ס'איז ב"ה פארהאן גענוג מנהלים
און אחראים אז די ארבייט וועט אי"ה געטוען ווערן אן מיר אויך.

הממ ...איך קלער פארקערט ,ווען ס'איז דא ווייניגער ארבייט וועל
איך זיך מיסתמא ווייניגער דרייען דא.

 )7האט איר שוין אמאל געהערט עפעס פון א גוטן איד
איבער אייער ארבעט דא?

 )15וועלכע פארום ווערט דורך אייך פערזענליך דאס
ערשטע געליינט?  )16פארוואס?

ווענצעך וועמען דו מיינסט 'א גוטן איד' ...פערזענליך געדענק
איך נישט ,אבער איך ווייס אז געוויסע חברי הנהלה זענען אריין
פריוואט צו רביים און גרויסע מורה הוראה'ס מיט געוויסע שאלות
איבערן סייט און די מורה הוראה'ס האבן זיך נאכגעפרעגט אויפן
סייט און צוריקגעברענגט גוטע גריסן.
 )8איז שוין געווען אמאל וואס איר אלס מנהל – אחראי
האט עפעס געשריבן וואס א צווייטער האט געהאלטן אז
עס איז נישט געווען אין פלאץ אוף אייוועלט און מען האט
עס פארמעקט?
יא .איך האב הנאה פון די שאלה גראדע .יעדער קען זיך פארלירן
און ביי דעבאטע'ס שרייבן זאכן וואס פעלט זיך נישט אויס ,איך
האב שוין געברענגט אמאל א לינק אדער בילד וואס אנדערע
אחראים אדער מנהלים האבן געהאלטן אז עס באלאנגט נישט דא
און עס איז פארמעקט געווארן .כה לחי!
 )9גיבט ביטע א גוטער טיפ פאר שרייבער אויף אייוועלט.
 )1קומט אריין אין א גוטע גיסטע און פרובירט אזוי צו מאכן
אנדערע אויך )2 .בעפארן דרוקן "שיק עס" טראכט אויב עס איז דא
א מעגליכקייט אז עס גייט פארמעקט ווערן אדער באדערן איינעם.
אויב יא ,מעקט עס אליינס אויס.
 )10אויף וועלכע פארומס זענט איר ממונה ,און אויף
וועלכע איז דא דאס מערסטע ארבעט?
איך וואלט געזאגט אז די מערסטע ארבייט וואס איך זעה איז ביי
די נייעס און אין קרעטשמע .אבער איך דריי זיך בעיקר דארט.
 )11צי האט איר א מעסעדזש איבער א ספעציפישע
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נייעס און נגינה .ווייל דאס גלייך איך דאס מערסטע.
**

ענטפערס פון
באהאלטענער אחראי:
 )1וויפיל יאר זענט איר שוין אויף אייוועלט צום גוטן?
פון די בראשית יארן
 )2און אלס עמטליכער אחראי?
עמטליך? קיינמאל נישט ...אומעמטליך אפאר יאר
 )3זעהט איר א שטארקע ענדערונג אין אייוועלט די
לעצטע צייט?  )4אויב יא ,צו וועלכע זייט?
איך זעה אז פונקט ווי מענטשן ווערן עלטער און דערמיט ווערן
זיי ערנסטער און פרומער ,אזוי פאסירט אויך מיט אייוועלט .פון
די אנדערע זייט האלטן אין איין גראדואירן פרישע יארגענג פון די
ישיבות און כוללים און אסאך פון זיי שרייבן זיך איין דאהי ,און דאס
שלעפט אביסל אראפ דעם אטמאספערע.
 )5איז דא עפעס וואס איר האלט פערזענליך אז מען קען
טוישן צום גוטן?
עס ליגט אין די האנט פונעם יחיד ,יעדער יחיד קען מיט אן ערנסטן
שמועס און זאפטיגע תגובה הייבן דאס פלאץ צו הויכע שטאפלן.
 )6איז דא אמאל וואס איר פיהלט אז עס איז צופיהל
ארבעט?

דורך שרייבער אין אידישע וועלט פארומס

ניין ,וויבאלד מיר האבן ב"ה גענוג שותפים לדבר מצוה.
 )7האט איר שוין אמאל געהערט עפעס פון א גוטן איד
איבער אייער ארבעט דא?
איך ארבעט אנדער-קאווער ,ממילא הער איך נישט פון קיינעם
גארנישט ..אבער גענוג גוטע אידן אויף אייוועלט האבן שוין געזאגט
גוטע ווערטער אויף אונזער חשבון ב"ה.
 )8איז שוין געווען אמאל וואס איר אלס מנהל – אחראי
האט עפעס געשריבן וואס א צווייטער האט געהאלטן אז
עס איז נישט געווען אין פלאץ אויף אייוועלט און מען האט
עס פארמעקט?
ביג טיים .עס האט מיר בכלל נישט געשמעקט ,אבער איך פארשטיי
דאס אחריות און ווייס אז יעדער האט נגיעות צו זיך אליין ,ממילא
האב איך דאס געלאזט אזוי ווי יענער האט געוואלט.
 )9גיבט ביטע א גוטער טיפ פאר שרייבער אויף אייוועלט.
נוץ דיין קאפ און דיין פעדער ,אין דעם רייע.
 )10אויף וועלכע פארומס זענט איר ממונה ,און אויף
וועלכע איז דא דאס מערסטע ארבעט?
איך בין ממונה אויף אלע פארומס ,און איך גיי אריין דורך
"אומגעליינטע אשכולות" ממילא באמערק איך אפילו נישט וואו די
מערסטע ארבעט איז.
 )11צי האט איר א מעסעדזש איבער א ספעציפישע
פארום וואס קען נוצן תיקון?
די באהאלטענע "אוועקגעפירטע אשכולות און תגובות" פארום
וואלט געמעגט האבן ווייניגער תגובות און אשכולות.
 )12אויב טרעפט איר עפעס אויף א צווייטע פארום וואס
לדעתכם איז עס נישט פאסיג ,וועט איר עס אויסמעקן
אדער גיבן פאר א צווייטן?
כאמור זענען מיר ממונה אויף אלעס.
 )13איר נעמט אן בריוועלעך אין אישי ,אדער איר האט
צופיהל און עס מאכט אייך נערוועז?
איר קענט מיר נישט אישי'ן ווייל איך ארבעט אנדערקאווער.
 )14ווען עס איז דא ווייניגער ארבעט וועט איר מער
שרייבן?
נישט עכט ,כ'בין נישט דער גרויסער שרייבער.
 )15וועלכע פארום ווערט דורך אייך פערזענליך דאס
ערשטע געליינט?  )16פארוואס?
ווי געזאגט קום איך אריין דורך "אומגעליינטע אשכולות" ,ממילא
ליין איך אלעס לויט די סדר וואס עס ווערט געשריבן ,פון עלטער
צו אינגער.
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**

ענטפערס פון געלעגער (אחראי):
 )1וויפיל יאר זענט איר שוין אויף אייוועלט צום גוטן?
געדענק נישט פונקטליך ,בערך זעקס זיבן.
 )2און אלס עמטליכער אחראי?
דריי יאר דאכט זיך.
 )3זעהט איר א שטארקע ענדערונג אין אייוועלט די
לעצטע צייט?  )4אויב יא ,צו וועלכע זייט?
יא און ניין .יא ,די שפראך האט זיך שטארק געטוישט ,די אמאליגע
חן פון א קליינע משפחה'לע מיט וואלן און הומאר איז היינט כמעט
נישטא .אבער פון די אנדערע זייט ,אזא שטיבל מיט אלע צוגעהערן,
אזויפיל אינפארמאציע און נייעס איז ווייט אמאל נישט געווען.
 )5איז דא עפעס וואס איר האלט פערזענליך אז מען קען
טוישן צום גוטן?
לדעתי? ס'איז גוט!
 )6איז דא אמאל וואס איר פיהלט אז עס איז צופיהל
ארבעט?
לעצטענס נישט געפערליך .זאכן האבן זיך געסעטלט און די
שטויב האט זיך געזעצט ,יעדער ווייסט בערך וואו ער באלאנגט ,און
די וואס טרעפן זיך נישט דאס פלאץ דא ,אנשטאט פרובירן אונז צו
טוישן גייט ער וואו ער איז מער באקוועם.
 )7האט איר שוין אמאל געהערט עפעס פון א גוטן איד
איבער אייער ארבעט דא?
שוין אסאך געהערט .ווייסטעך ,יעדער וואס זאגט מיר א גוט ווארט
איז א גוטע איד..
 )8איז שוין געווען אמאל וואס איר אלס מנהל – אחראי
האט עפעס געשריבן וואס א צווייטער האט געהאלטן אז
עס איז נישט געווען אין פלאץ אויף אייוועלט און מען האט
עס פארמעקט?
קען זיין .געווענליך האבן מיר א גאנג וויאזוי און ווען מ'מעקט,
אבער יעדער קען אמאל מאכן א טעות ,קומט דער חבר און העלפט
ארויס.
 )9גיבט ביטע א גוטער טיפ פאר שרייבער אויף אייוועלט.
שרייב אריגינעל!! שוין מיליאן מאל געשריבן ,יעדער שרייבער
האט זיך זיין חן ,פרובירן נאכמאכן אדער נאכשרייבן איבעלט .ליין,
שרייב ,פרוביר דיך אויסצולערנען די בעסיק אידישע כללים אז
דיינע תגובות זאלן נישט קראצן די אויגן און היידע ..שליידער אן
ארטיקל.
 )10אויף וועלכע פארומס זענט איר ממונה ,און אויף
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וועלכע איז דא דאס מערסטע ארבעט?
איך בין ממונה בעיקר אויף נייעס און קרעטשמע ,אבער מ'פרובירט
צו העלפן איבעראל .די עיקר ארבעט געווענליך איז אין די נייעס
פארום .איך בין יעדן טאג מתפלל אז אלע צדיקים זאלן בלייבן
לעבן ווייל אויב חלילה נישט ...אוי ווערט שווער..

 )1וויפיל יאר זענט איר שוין אויף אייוועלט צום גוטן?
7-8
 )2און אלס עמטליכער אחראי?
4-5

 )11צי האט איר א מעסעדזש איבער א ספעציפישע
פארום וואס קען נוצן תיקון?

 )3זעהט איר א שטארקע ענדערונג אין אייוועלט די
לעצטע צייט?  )4אויב יא ,צו וועלכע זייט?

תיקון גלייך איך אייביג ,נאכדערצו מאנטאג און דאנערשטאג נאך
א לאנגע דאווענען.

יעדע שטיק צייט איז דא אן ענדערונג ,קודם זעהט מען אן ענדערונג
ווייל מ'איז דא לענגער און די בליק טוישט זיך גאר שטארק ,און
בכלליות איז יעדע שטיק צייט עפעס אנדערש ,ס'האט זיך בעיקר
געטוישט מיט ווערן מער קאמערשאל.

 )12אויב טרעפט איר עפעס אויף א צווייטע פארום וואס
לדעתכם איז עס נישט פאסיג ,וועט איר עס אויסמעקן
אדער גיבן פאר א צווייטן?
ווענדט זיך ווי אויסגעקאכט איך בין אין די נושא .לאמיר דיך
מסביר זיין מיין גאנג אין מעקן/רוקן תגובות :איך מעק געווענליך
נישט גארנישט איידער איך האב דורכגעליינט אלע אשכולות פונעם
טאג (איך בין כמעט יעדע נאכט ווייס!) ,נאכן אפליינען אלעס האב
איך בערך א בילד וואסערע גיסטע יעדער שרייבער איז און צומאל
זע איך די גאנצע בילד .וואס אמאל זעט אויס איין תגובה ווי א
טשעפע ,אבער ווען מ'ליינט א צווייטע אשכול זעט מען אז די צוויי
זענען פשוט אין די גיסטע היינט און ס'איז פרידליך.
דאס איז ביי פשוטע תגובות .ביי ליידיגע תגובות אדער פשוט
צוזאמשטעלן און רוקן אשכולות ,דאס טוה איך יא אויפן פלאץ
אויב האב איך צייט .ביי טראלס און קאפוויי מאכער מעק איך אן
קיין רחמנות ביז יענעם'ס נערווען קראכט מיט קראפט.
 )13איר נעמט אן בריוועלעך אין אישי ,אדער איר האט
צופיהל און עס מאכט אייך נערוועז?
געווענליך מאכט עס נערוועז און עס נעמט לענגער ווייל אישי'ס
קוק איך ס'לעצטע .איך זאג אייביג :זיי עס מדווח און מ'וועט סך
שנעלער קעיר נעמען דערפון.
 )14ווען עס איז דא ווייניגער ארבעט וועט איר מער
שרייבן?
מעגליך .ווענדט זיך עכט אין די גיסטע .שרייבן גייט נישט מיט א
זייגער ,עס דארף קומען פון זיך אליין .חוץ נייעס ,וואס דאס האט
יא מיט צייט.
 )15וועלכע פארום ווערט דורך אייך פערזענליך דאס
ערשטע געליינט?
איך קום אריין פון 'אומגעליינטע אשכולות'.
 )16פארוואס?
מיין מאמע האט עס נישט געלאזט פרעגן.
**

ענטפערס פון זייער-נייגעריג (מנהל):
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 )6איז דא אמאל וואס איר פיהלט אז עס איז צופיהל
ארבעט?
ווען קיינער איז נישט אוועילעבל אדער נאר איינער איז עס צו
סאך..
 )8איז שוין געווען אמאל וואס איר אלס מנהל – אחראי
האט עפעס געשריבן וואס א צווייטער האט געהאלטן אז
עס איז נישט געווען אין פלאץ אויף אייוועלט און מען האט
עס פארמעקט?
ניין
 )9גיבט ביטע א גוטער טיפ פאר שרייבער אויף אייוועלט.
שרייבטס ווי עדאלטס ,און אויב ווילט איר זיך אויסגעבן שרייבט
עס נאר אין די דעזיגנירטע פארום/אשכול ,וועט עס הייבן די ניווא
גאר הויך און אויטאמאטיש איינלאדענען גוטע שרייבער!
 )10אויף וועלכע פארומס זענט איר ממונה ,און אויף
וועלכע איז דא דאס מערסטע ארבעט?
קאמפיוטערס וכל דעימיה.
 )11צי האט איר א מעסעדזש איבער א ספעציפישע
פארום וואס קען נוצן תיקון?
יא ,אז מ'זאל עפעס איינטיילן די פארומס פאר פרישע מיטגלידער,
אז די עלטערע זאלן נישט נערוועז ווערן פון די זעלבע פאר שאלות
יעדע שטיק צייט .אדער מער אויסשטעלן אז ביזנעס מענטשן זאלן
זיך פילן באקוועם צו ליינען און שרייבן.
 )12אויב טרעפט איר עפעס אויף א צווייטע פארום וואס
לדעתכם איז עס נישט פאסיג ,וועט איר עס אויסמעקן
אדער גיבן פאר א צווייטן?
אמאל איז עס געווען איינגעטיילט ,היינט ע"פ רוב וועט יעדער
קעיר נעמען איבעראל ,אויב האט מען א ספק און ס'איז נישט מיין
פארום וועל איך עס לאזן פאר יענע אחראי.
 )13איר נעמט אן בריוועלעך אין אישי ,אדער איר האט
צופיהל און עס מאכט אייך נערוועז?

דורך שרייבער אין אידישע וועלט פארומס

אדרבה.
 )14ווען עס איז דא ווייניגער ארבעט וועט איר מער
שרייבן?
אויב האב איך צייט פאר אייוועלט איז נישט קיין חילוק ,שרייבן
אדער קעיר נעמען.

שרייבט נישט אזא זאך וואס איר וועט זיך שעמען שפעטערע יארן
פון זיך און פון אייערע נאענטע אז איר האט עס געשריבן.
 )10אויף וועלכע פארומס זענט איר ממונה ,און אויף
וועלכע איז דא דאס מערסטע ארבעט?
עטליכע ,ארבעט ווענדט זיך אין די וועטער וכנ"ל.

 )15וועלכע פארום ווערט דורך אייך פערזענליך דאס
ערשטע געליינט?  )16פארוואס?
וואו איך בין אחראי ,ווייל איך בין אחראי אויף די פארומס וואס
איך ליין בעיקר.

 )11צי האט איר א מעסעדזש איבער א ספעציפישע
פארום וואס קען נוצן תיקון?
אין "בית המדרש" ברויך צו זיין מער אפט תיקון.
 )12אויב טרעפט איר עפעס אויף א צווייטע פארום וואס
לדעתכם איז עס נישט פאסיג ,וועט איר עס אויסמעקן
אדער גיבן פאר א צווייטן?

**

ענטפערס פון באהאלטענע אחראי :2 -
 )1וויפיל יאר זענט איר שוין אויף אייוועלט צום גוטן?

עס ווענדט זיך ,אויב איז עס א דבר פשוט ,וועל מיר געוויס קעיר
נעמען.
 )13איר נעמט אן בריוועלעך אין אישי ,אדער איר האט
צופיהל און עס מאכט אייך נערוועז?

לאאנגע יארן.
 )2און אלס [אומ]עמטליכער אחראי?
א גוטע פאר יאר.

ס'נישט שייך.
 )14ווען עס איז דא ווייניגער ארבעט וועט איר מער
שרייבן?

 )3זעהט איר א שטארקע ענדערונג אין אייוועלט די
לעצטע צייט?  )4אויב יא ,צו וועלכע זייט?
נישט אנדערש ווי אלעמאל זינט עס איז געווארן א רשות הרבים.

שרייבן ווענדט זיך מער אין די גיסטע.
 )15וועלכע פארום ווערט דורך אייך פערזענליך דאס
ערשטע געליינט?

ימה וקדמה צפונה ונגבה ,ווענדט זיך אין די וועטער און אין די
וואקאציע בין הזמנים סעזאנען.
 )5איז דא עפעס וואס איר האלט פערזענליך אז מען קען
טוישן צום גוטן?
די  Error 404בלאט זאל יעדעס מאל האבן אן אנדערע מעסעדזש.
 )6איז דא אמאל וואס איר פיהלט אז עס איז צופיהל
ארבעט?
יא ,ווען די היץ אין די מקוואות שלייכט זיך אריין דא פון צווישן
די שפארן.

"איי וועלט".
 )16פארוואס?
פארוואס טאקע?
**

ענטפער פון סאכדעס (מנהל):
 )1וויפיל יאר זענט איר שוין אויף אייוועלט צום גוטן?

 )7האט איר שוין אמאל געהערט עפעס פון א גוטן איד
איבער אייער ארבעט דא?

אהה גוט ,די פראגע ווערט צעטיילט אין צווייען .ערשטענס,
אייוועלט אדער היימישע קרעטשמע? אלט שטאט אדער ניי
שטאט?

 )8איז שוין געווען אמאל וואס איר אלס מנהל – אחראי
האט עפעס געשריבן וואס א צווייטער האט געהאלטן אז
עס איז נישט געווען אין פלאץ אויף אייוועלט און מען האט
עס פארמעקט?

איז אזוי ,אמאל איז געווען א פארום היימישע קרעטשמע אויף
בחדרי חרידים הייד פארק ,וואס מיר פלעגן רופן אלט-שטאט ,און
דארט בין איך געווען זינט סוכות תשס"ה ,פארשטייט זיך אז אין
היימישע קרעטשמע נישט אויף היידפארק ,און זינט עס האט זיך
געטוישט צו איי וועלט ,בין איך דא ברוך השם אלל דע וועי ווי
מ'רופט עס.

ניין.

אסאאאך מאל.
 )9גיבט ביטע א גוטער טיפ פאר שרייבער אויף אייוועלט.
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בערך א האלבע יאר נאך וואס כ'בין געווען אקטיוו אין די פארום
אין היידפארק ,האט מיך דער דעמאלטס'דיגער מנהל קרעמער
ע"ה געשיקט א זענדונג אויף  ,MSMאון געפרעגט' ,ביסטו
גרייט זיך ארויפצושארצן די ארבל? איינער פון די דעמאלטדיגע
אחראים (אויב געדענק איך גוט אז עס געווען  )not too busyהאבן
ארויסגעבעקט דאכצעך ,און איך האב איבערגענומען ס'פלאץ.
כ'מיין אז עס פארפיגט נאך מיין נאמען אלס אחראי אפשר אויך
צייטליך פון די וואס זענען נאך אלס אקטיוו.
 )3זעהט איר א שטארקע ענדערונג אין אייוועלט די
לעצטע צייט?
אמממ ,די לעצטע צייט? יעדע שטיק צייט איז דא ענדערונגען ,דור
הולך ודור בא ,והעולם אינו עומדת .פון א קליין קרעטשמע'לע האט
זיך עס ערווארבן צו אן אלוועלטליכע אידישע וועב-זייטל.

שוין ערווענט ביי שאלה  ,5אבער נאך א זאך ,שרייבט ארטיקלן.
דאס איז אונזער חן געווען אלע יארן .נעמט א נושא וואס איר
טראכט ,עפעס א געשמאק הלצה ,צעשפרייט עס אויף אפאר
פאראגראפן ,און שטעלט עס ארויס צום פובליק.
 )10אויף וועלכע פארומס זענט איר ממונה ,און אויף
וועלכע איז דא דאס מערסטע ארבעט?
יאך בין דאך מנהל ,און דאס איז אויף אלע פארומ'ס .דאס מערסטע
ארבעט איז דא אויף די מערסטע באנוצטע פארומס.
 )11צי האט איר א מעסעדזש איבער א ספעציפישע
פארום וואס קען נוצן תיקון?
ניין.

 )4אויב יא ,צו וועלכע זייט?
אוקעי ,נישט באמערקט פריער די שאלה ,איז אזוי ,ווילט איר דאך
וויסן צי צום גוטן ,אדער חלילה פארקערט? דער אמת איז ,עס איז
נישט שייך צו ענפערן אויף דעם ,ווייל וואס איז גוט ביי דעם ,איז
שלעכט ביי יענעם.

 )12אויב טרעפט איר עפעס אויף א צווייטע פארום וואס
לדעתכם איז עס נישט פאסיג ,וועט איר עס אויסמעקן
אדער גיבן פאר א צווייטן?
כנ"ל בשאלה 10
 )13איר נעמט אן בריוועלעך אין אישי ,אדער איר האט
צופיהל און עס מאכט אייך נערוועז?

אין מיינע אויגן ,איז עס פשוט גרויס זיך צעוואקסן ,ועוד היד נטוי',
און זאכן ווערן מער ענטוויקעלט ,און די פראבלעמען וואס איז
געווען אמאל איז היינט דא ,נאר פשוט אויף א גרעסערן פארנעם.
 )5איז דא עפעס וואס איר האלט פערזענליך אז מען קען
טוישן צום גוטן?
אז מ'זאל נוצן דאס וואס מ'האט געקראגן ביים געבורט .דזשאסט
א דזשאוק .מיר שטייען איצט אין די טעג נאכ'ן קלאגן אויפ'ן חורבן,
און יעדער ווייסט אז צוליב שנאת חנם איז חרוב געווארן דאס
ביהמ"ק ,ווען מ'זאל זיך נישט זוכן צו שטעכן ,ווען מ'זאל זוכן יעדער
צו שרייבן זיינס ,און אוועקמאכן יענעמס ,וואלט דאס פלאץ געווען
פארשענערט אזש נישט צום דערקענען.
 )6איז דא אמאל וואס איר פיהלט אז עס איז צופיהל
ארבעט?
וואס איז שייך צופיל ארבעט ,באלד פרעגסט מיך נאך וויאזוי איך
האב געפילט דאס ערשטע מאל וואס איך האב געפילט....
 )7האט איר שוין אמאל געהערט עפעס פון א גוטן איד
איבער אייער ארבעט דא?

כ'באקום כמעט נישט קיין אישית ,מ'זעט מיך זייער ווייניג אקטיוו.
אבער דא דארט באקום איך ,און עס מאכט מיך נישט נערוועז .אויב
יא נעם איך פילן...
 )14ווען עס איז דא ווייניגער ארבעט וועט איר מער
שרייבן?
מסתמא יא ,כ'קען נישט צוזאגן.
 )15וועלכע פארום ווערט דורך אייך פערזענליך דאס
ערשטע געליינט?
נייעס.
 )16פארוואס?
צוויי סיבות 1 ,עס פאראינטערסירט מיך ,כמעט דאס איינציגסטע
פלאץ וואו איך הער נייעס 2 .עס איז דאס מערסטע אקטיוו און עס
פארלאנגט זיך ס'מערסטע ארבעט.

כ'בין שוין געווען ביי מער ווי איין מורה הוראה און גערעדט בנידון.
 )8איז שוין געווען אמאל וואס איר אלס מנהל – אחראי
האט עפעס געשריבן וואס א צווייטער האט געהאלטן אז
עס איז נישט געווען אין פלאץ אויף אייוועלט און מען האט
עס פארמעקט?
יא.
 )9גיבט ביטע א גוטער טיפ פאר שרייבער אויף אייוועלט.
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מי מנוחות טוט זיך באדאנקען פאר די חשובע אחראים
און מנהלים פארן נעמען די מיה און ענטפערן אויף
אונזערע שאלות .אי"ה אין א קומענדיגע געלעגנהייט
וועט מען אי"ה אפהאלטן א באזונדערע אינטערוויו
מיט די מנהלים איבער טעכנישע און אנדערע סארט
שאלות מיט די מנהלים בעז"ה.

דורך שרייבער אין אידישע וועלט פארומס

וויאזוי
מאכט מען
סושי?

מיילעך לנדא

א

ינעם ערשטע מאמר וועגען סושי
זע'מער אנגעקומען ביז צום אנפולען
דעם בלעטעל סיוויד אויף וועלכע
מען האט אויסגעשפרייט דעם פארעסיגטען
רייז .אצינד וועלען מיר צום ערשט אנפאנגען
בעזה"י רעדען וועגען פארשידענע פילעכצער
וואס מען קען נוצען.
בראש וראשון איז דאס וואס געבט סושי
דער שלעכט רעפוטאציע ,נעמליך רויע פיש.
מאנכע מענטשען שפירען אן איבעל צו רויע
פיש ,אבער איך זאג אלץ עס איז נישט מער
ווי א געוואונהייט .טאמער וואלט מען זיך
איינגעוואוינט פון קינדווייז אהן נישט צו
עסען קיין רויע מייערען וואלט מען געהאט
דעם זעלבע רעאקציע צו א מייער – וויאזוי
עסט מען עס רויערהייט??? [גיי ווייס,
מסתמא זענען גאר פארהאנען ליינער וועלכע
וואונדערען זיך וויאזוי איז באמת מעגליך צו
עסען רויע מייערען]...
די טראדיציאנעלע (כשר'ע) פיש וועלכע
עסען זיך גרינג און געשמאק רויערהייט זענען
סעמאן און טונא .סעמאן איז א פעטערע פיש,
ווייעך און גליטשיג ,וועלכע האט עטוואס
א 'פישיגע' טעם אבער נישט צו שטארק.
טונא ווידעראום איז טרוקענער און האט או
איידעלערע טעם ,געאיינציגט צו טונא.
אין אמת'ן גערעדט איז טונא נאר א שם
כללי צו א משפחה פון פארשידענע ערליי
פיש ,וואס די פשוט'ע סקיפדזשעק אדער
יעלאו-פין (געלב-פלוספעדערען) קאסטען

נישט מער ווי בערך  $35 - $20דאלער א
קילאו (א קילאו איז  2.2פונט) .אין די היימישע
געגענטער וועט מען אלגעמיין נאר טרעפען
די איינפאכערע סארט ,אבער אין בעסערע
יאפאנעזער רעסטוראנען איז זייערע גאנגבאר
בלו-פין (בלוי-פלוספעדערען) טונא וועלכע
קען קאסטען איבער  $1000א קילאו .עטליכע
יאר צוריק איז געשאפען געווארען א נייעם
רעקארד ווען א גאנצע בלו-פין טונא פיש האט
זיך פארקויפט פאר  1.76$מיליאן( .אגב דער
גרעסטע פיש מארקעט אויפען וועלט געפונט
זיך אין טוקיאו יאפאן).
פארשידענע אנדערע רויע פיש וואס מען
קען נוצען זענען יעלאוטעיל (א.ב.א .סי-
בריעם) ,טילאפיא (עטליכע סארט) ,ווייסע
(אלבאקור) טונא ,האליבוט ועוד .נישט
אלערליי פיש זענען עסבאר רויערהייט ,און
צ.ב.ש .מאקארעל וועט מען נאר טרעפען
געקאכט און\אדער גערייכערט .טיילמאל וועט
מען צומאלען דעם פיש און עס אויסמישען
מיט טשילי סאוסעס צו מאכען 'ספייסי' פיש.
עפ"י רוב נוצען די סושי קעכער געקויפטע
טשילי סאוס מיטען נאמען סריראטשא סאוס
וואס איז שוין געמישט מיט קנאבעל און
אנדערע געווירצען עס זאל זיין געשמאק.
אפטמאל וועט דער סושי קעכער מוסיף זיין
נאך פארשידענע תבלינים ווי סעסאמי אויל,
טשייווס (ענליך צו גרינע צוויבעל) ,מעיאנעיז
און נאך.
(אזוי ווי יעדער פראדוקט ,ווענדט זיך עס פון
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צווייטע חלק
וועלכע פירמע מען קויפט ווייל נישט אלעס
איז אייניג ,און ווי אייביג ווען עס האנדעלט
זיך וועגען עסענווארג זענען מיר יודען
באגרעניצט צו נוצען בלויז מיט א גוטע הכשר.
ב"ה אז מען קען באקומען פון 'סושי מבין' א
פיינע סריראטשא סאוס מיטען וואלאווע
הכשר וועלכע איז זייער געשמאק – כאטש
פארשטייט זיך איך האב עס נישט געקענט
פארגלייכען מיט די אנדערע אינעם גוי'שען
מארקעט)...
פארען סושי ליעבהאבער וואס איז נאכנישט
איבערצייגט אז מען קען עסען רויע פיש און
עס איבערלעבען ,איז דא דער נעקסטע אפציע
פון געפרעגעלטע פיש הנקרא בלשון העמים
טעמפורא .דער טעמפורא איז א בלולה רכה
וואס מען מאכט פון א גרייטע 'טעמפורא
מיקס' וואס ענטהאלט בעיקר פיינע מעהל,
אין צוגאב צו פארשידענע פלעיווארינגס
וכדומה .מען מישט עס אויס מיט וואסער,
בערך אויפען  ratioפון א גלאז טעמפורא
מעהל צו א גלאז קאלטע וואסער ,דערינען
טינקט מען איין דעם פיש און מען ווארפט עס
אריין אין א שיסעל הייסע אויל .ווען עס איז
דורכגעפרעגעלט – אומגעפעהר נאך 30-40
סעקונדעס – נעמט מען עס ארויס פונעם פאן
כשולה דגים מן היאור ,און מען פאקט איין דעם
זאפטיגען ,קריספי טעמפורא פיש אין א סושי
ראול ,אינאיינעם מיט א שטקעל אוואקאדאו,
קיוקאמבער א.ד.ג .כל אחד כפו"ם דיליה – אזוי
ווי זיין מויל גלוסט.
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נאך איז דא וואס רופט זיך אויף יאפאניש
'קאני' – (פאלשע) קרעבפלייש .דאס קען
ַ
ווערען געמאכט פון עכטע קרעבפלייש,
אבער גאר אסאך (און ביי כשר'ע געשעפטען
אלעמאל ,ווי פארשטייט זיך) ,ווערט עס
געמאכט פון פארשידענע ווייסע פיש וואס מען
צומאלט און מען מישט אויס מיט פארשידענע
פלעיווארינגס .דאס ווערט פארמירט אין א
'שטעקען' און אפגעקאכט ,און מען האט א
פארטיגע שטיק קאני.
פארשטייט זיך אז פאר די סארט מענטשען
וועלכע האבען אינגאנצען נישט ליעב קיין פיש
עקזיסטירט אלץ דעם אפציע פון אריינלייגען
אינעם סושי ראול בלויז גריינצייג ,ווי למשל
אוואקאדאו ,קיוקאמבער און (טעמפורא)
סוויט פאטעטאו ,אבער דאן איז עס נישט מער
ווי סאלאט מיט רייז ,און וועמען אינטרעסירט
בכלל צו רעדען פון יענס?..
ווען מען האט שוין דעם געשמאקען סושי
ראול ,צושניטען אין רעפטלעך השוים לכל
נפש ,איז מען שוין גרייט צו עסען – נאר ווי
גייט מען דען עסען דעם כרפס אהנע פיינע
חרוסת? ..אצינד קומען מיר צום נושא פון
סושי טונקעכץ.
דער טראדיציאנאלע טינקעכץ וואס ביי
די יאפאנער איז כמעט נישט שייך צו עסען
סושי אהן דעם ,איז סוי סאוס .דאס איז א
שווארצע ,געזאלצענע רינעדיגס מיט א טעם
וואס מען קען בשום אופן נישט נאכמאכען.
דאס ווערט געמאכט דורך שטעלען געקאכטע
סוי באנדלעך מיט ווייץ (סוי סאוס איז חמץ!)
אין וואסער ביז זיי קאכען אויף (פערמענ"ט
בלע"ז) .צו דעם לייגט מען היבש ביסעל זאלץ,
און נאך עס פערמענט א שטיק צייט דרוקט
מען אויס די באנדלעך און דער זאפט איז סוי
סאוס .דאס איז מוסיף גאר א געשמאק צום
סושי ,און בכלל איז סוי סאוס זייער שטארק
באנוצט אין אזיאטישע מאכלים ,און איז
איינער פון די עיקר אינגרידענטס אין זייערע
געקעכץ.
נאך א טראדיציאנאלע זאך וואס מען
עסט מיט סושי איז וואסאבי ( .)wasabiדער
ריכטיגע וואסאבי איז א ווארצעל-גרינצייג,
פונעם כריין משפחה ,וועלכע מען רייבט
אפ הארט פארען עסען .דער פראבלעם מיט
אריגינעלע וואסאבי איז ערשטענס עס איז
בכלל נישט גרינג צו האדעווען און אפילו ווען

18

מי
מנוחות
#9
דורך שרייבער אין אידישע וועלט פארומס

עס וואקסט יא גוט אהנע פראבלעמען דויערט
עס מינימום א קיילעכיגע יאר פון ווען מען
פלאנצט איין ביז עס איז גרייט ,און צווייטענס
דער טעם דערפון וועפט אויס נאך אומגעפער
פופצען מינוט פון ווען מען רייבט עס אפ.
צוליב דעם טוט מען געווענליך סערווירען
א נאכגעמאכטע וואסאבי וועלכע איז
צונויפגעשטעלט בעיקר פון כריין ,מאסטערד
און גרינע פוד-קאלארינג .דאס קומט אין א
פעקעל אלס שטויב ,און דער סושי קעכער
מישט עס אויס מיט וואסער צו מאכען א
'פעיסט' וואס ער לייגט אויפען טעלער סושי
ביין זייט .אויך שמירט מען עס אמאל ארויף
דירעקט אויפען סיוויד אדער רייז בשעת'ן
מאכען דעם סושי ראול ,כדי עס זאל האבען
א גוטען טעם .דער עכטע וואסאבי איז נישט
אזוי ברענעדיג ווי דער נאכגעמאכטע ,אבער
מען קען עס כמעט נישט באקומען – אויסער
אין טייערע סושי רעסטוראנען.
לידיעה בעלמא ,דער 'מנהג' פון לייגען
וואסאבי אויף סושי שטאמט פון דעם וואס
אמאל איז מען נישט געוועהן אזוי באקאנט
אין כללים פון עסען הייגעניע ,איז וויבאלד
וואסאבי פארמאגט געוויסע אנטי-באקטעריע
אייגענשאפטען ,האט מען געשמירט אויפן
רויע פיש צו הרג'ענען אלע באקטעריעס.
היינט נותט מען עס נאר פארען טעם.
א דריטע זאך וואס סושי קעכערס לייגען
אויפען טעלער כמעט אוטומאטיש איז
געזויערטע אינגבער (פיקעלד דזשינזשער).
דאס איז לעולם געווארען איינגעפירט צו
ווערען געגעסען צווישען איין שטיקעל סושי
אינעם אנדערע ,מיטען ציהל אויפצופרישען
דער מויל מען זאל עקסטער קענען שעצען
און דערקענען דעם טעם פון איטליכע
שטיקעל .בפרט טאמער עסט מען א געמיש
פון פארשידענע ערליי סושי ,קען אמאל זיין
שווער נאך עטליכע שטיקלעך צו שפירען
א געהעריגען אונטערשיד אין טעם צווישען
יעדער איינס .דערפאר פרישט מען אויף
דער מויל מיט געזויערטע אינגבער און אזוי
קען מען שפירען דעם טעם פון דאסניי .דער
טראדיציאן לויטעט מען זאל איינזייערען
דעם אינגבער מיט בוריקעס כדי צו באקומען
א רויטליכע קאליר ,אבער קאמערציעלע
פיקעלד דזשינזשער ווערט געמאכט מיט
ּפינקע פוד-קאלארינג.

[מדי דברי ומענין לענין ,מאנכע רופען א
זויערע איגערקע מיטען פארגרייזטע נאמען
'זויערע פיקעל' ,אבער דאס איז א טעות ווייל
זויער און פיקעל מיינען ביידע דער זעלבע
זאך .ווען מען ווייקט איין א ירק אין עסיג
אדער זאלצוואסער רופט זיך עס אין יודיש
'געזויערט' און אין ענגליש 'פיקעלד' .פיקעל
איז אבער נישט קיין נאמען פון א ספעציפישע
גרינצייג ,נאר עס צייגט אויפען פראצעדור
וואס מען האט געטוהן מיטען גרינצייג .ריכטיג
איז צו זאגען ווי ערווענט א 'זויערע איגערקע'].
צום לעצט וועלען מיר דערמאנען די
פארשידענע ערליי מעיאנעיז טינקעכץ
וואס מען עסט צום סושי .בראש וראשון איז
'ספייסי מעיאו' ,וואס איז ביסודו געמאכט
פון מעיאנעיז מיט סריראטשא סאוס .עפ"י
רוב לייגט מען אויך אריין אביסעל סעסעמי
אויל (נאך א זאך וואס איז שטארק באנוצט
אין אזיאטישע געקעכץ) ,וואס געבט אריין א
געשמאקען טעם אינעם ספייסי מעיאו( .ביי
אונז אין געשעפט מאכען מיר דעם ספייסי
מעיאו מיט מעיאנעיז ,סריראטשא סאוס ,זיסע
טשילי סאוס ,וואסער און סעסעמי אויל .דער
וואסער איז וויכטיג כדי עס זאל נישט זיין צו
דיק וואס דאן קען מען עס נישט גרינגערהייט
גיסען ,און דער זיסע טשילי סאוס לייגט צו
עטליכע שיכטען פון טעם).
אנדערע מעיאנעיז סאוסעס זענען וואסאבי
מעיאו (אונזערע רעצעפט :מעיאו ,וואסאבי,
האניג ,וואסער ,לעמאן זאפט) ,אין צוגאב צו
נאך פארשידענע געמישעכצער ,ווי צ.ב.ש.
מעיאנעיז מיט קעטשאפ ,מעיאנעיז מיט איעל
( )eelסאוס ועוד .אויך איז גאנץ פאפולער
(בפרט אין אמעריקא) 'סוויט סאוס' – א זיסע
סוי סאוס ענדליך צו טעריאקי .נאך א זאך וואס
מען נוצט אין סושי איז 'קראנטש' ,וואס איז
נישט מער ווי טעמפורא מיש אריינגעגאסען
שטייטערהייט אין קאכעדיגע אויל עס זאל זיך
אפפרעגלען ברעקעלדיג.
צום שלוס ,נישט קיין נפק"מ צי איהר גלייכט
רויע פיש ראולס ,געקאכטע פיש ראולס,
וועדשי ראולס ,צי גאר אלערליי אין א רייע,
שפרענקעלט ארויף אביסעלע סוי סאוס,
שמירט ארויף א לעק פון וואסאבי ,טינקט
אריין איין ווינקעל אין ספייסי מעיאו און מאכט
אן ערליכע ברכה!
מיט א גוטען אפעטיט!
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טראמפייטער

דער

דער טרומפייטער

זאלץ וואסער

א

מעריקע איז א לאנד פון דעמאקראטיע,
איר קענט טוהן וואס איר ווילט ,און מ'קען
אייך צוריק טוהן וואס איר ווילט נישט ,און
איר קענט זיך אפרעדן אויב איר ווילט ,און מ'וועט אייך
אויסהערן אויב מ'וויל.
עס קומט אמאל ווען דעמאקראטיע נעמט אן
פארמען וואס זענען ווייט פונעם שכל ,אבער וואס איז
דא צו באקלאגן ,דאס איז דאך דער ציהל ,זיין פאררוקט,
נישט פארשטיין וואס דער ציהל איז אבער אלס
געדענקען אז מ'איז פריי צו טוהן וואס מ'וויל אן קיין שום
סיבה.
נעמט א שטייגער ,דער קאמפיין פארן
פרעזידענטשאפט ,וואס אין די אלטע היים האט מען
פון אזוינס נישט געוואוסט ,די מלכים און בני מלכים
פלעגן שאפן א מאנארכיע און קיינער האט ניטאמאל
אריינגערעדט אין די נושא ,עס איז געווען דער קעניג
אליינס וועלכער האט באשלאסן ווער עס וועט איבער
נעמען דעם טראן ,אדער איז עס געווארן באשלאסן דורך
קריג און כאאס ,קיינמאל איז נישט געווען דער דערהער
אז מ'וועט צוזאמנעמען די פשוטי המון עם און הערן
זייער מיינונג.
די גיטער און די דערפער זענען איינפאך אפגעקויפט
געווארן דורך רייכע אריסטראקראטן ,און די שטעט
זענען געפירט געווארן דורך דעם גובערנאטאר וועלכן
דער קעניג האט אריינגעשטעלט צו פארטרעטן זיין
מאיעסטעט און בעיקר סוף יאר ברענגען די שטייערן
צום אוצר המלוכה ,און פארדעם האט דער שטאטס
מייסטער געקענט טהון מה שלבו חפץ.
 דער ציהל פון דעמאקראטיע -עס איז זייער א שיינער געדאנק געווען ביים געבורט,
עס האט געוויזן אויף א געוויסן פרייהייט פון וועלכן
דער מענטשהייט האט נישט גענאסן זינט די צייטן פון
נמרוד ,עס האט אוועקגענומען דעם הכנעה וואס פאלק
און לאנד האבן געהאט צו איין מעכטיגן פערזאן ,און
דער ציטער וואס זיין אנוועזנהייט האט געשאפן אין די
גלידער איז עפעס וואס מיר קענען נאר לייענען אין די
ביכער.
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עס האט געזאלט שאפן גלייכבארעכטיגקייט
צווישן די פארמעגליכע און אומגליקליכע צוגלייך ,עס
האט געזאלט מאכן אז דער ארימאן מיטן עושר זאלן
פארן אויפן זעלבן קארעטע אן קיין געוויסנביסן.

ענדיגט זיך קיינמאל נישט ,און ווען דער ביליאנער בעל
תאוה גלוסט זיך אן נאך א שורה אויפן רעזומעי גיסט
מען אריין אפאר הונדערט מעלאנעלעך און מ'לאזט אין
גאנג א קאמפיין ,מיט די האפענונג אז אמעריקע איז שוין
אזוי טיעף און אזוי ווייט פאררוקט אז ס'זאל קענען אט
דאס פאסירן אז אזא פיגור זאל זיין דער קומענדיגער
פרעזידענט.

דעמאקראטיע טראץ זי האט גאר שיינע
קאלירן איז זי נישט קיין ווייטער קאזין פון לענין'ס
קאמיוניזים ,וועלכע טראגט אויך די שיינע פראזן פון
גלייכבארעכטיגונג ,נאר מיט עטוואס אנדערע קנייטשן.
עס איז נישט קיין רעכטן וועלכע ווערן צוגעטיילט פון
די באהערדע ,נאר רעכטן וועלכע ווערן אוועקגענומען
פון פאלק און צוטיילט ביים פאלק מיט א גאר שיינעם
פרייז פאר די באהערדע .עס איז געבויט צו מאכן ארים די
רייכע ,און לאזן ארים די ארימע ,נאר די מאמע רוסלאנד
אדער וועלכע עס איז גורס דעם קאמיניזם זאל לעבן
אין רייכטוהם ,ווען די ארומיגע ארים ווי רייך צוגלייך
טונקען זיך אין פינסטערן דלות.

אז איר פרעגט מיך ,אויב קומט ער אן אויפן טיקעט
וועל איך שטימען פאר אים .איינס ווייל איך בין דאך אויך
א "אמעריקאנער" און איך האב מיר מיינע רעכטן .איך
בין בארעכטיגט צו זיין משוגע ווי א שובך מיט טויבן ,און
קיינער קען מיר נישט זאגן קיין ווארט טראץ פרידאם
אוו ספיטש ,וויבאלד איש בין איין אמעריקאנער.

דער באקריוודעטער זאל קענען פירן א גראדן
לעבן און נישט דארפן ליידן עקסטער צוליב זיינע
אוממעגליכקייטן.

 .3ווייל אויב אמעריקע לאזט אים זיין אויפן טיקעט,
פארדינען זיי נישט איימיצן בעסער אלס פרעזידענט.

 דעמיוניסטן -ערגעץ אינטערוועגנס האבן זיך די צוויי קאזינס
משדך געווען און עס איז געווארן א נייער דערהער,
א צאמשטעל פון דעמאקראטיע מיט קאמיוניזם ,און
ס'האט געשאפן דעם "דעמיוניסט" אין אידיש איז עס
דער "בעל הדמיונות" .מ'לאזט דעם פאלק דמיונ'ען
אז מ'לעבט פריי ,מ'לאזט זיי מיינען אז זיי זענען אין
קאנטראל פון זייערע נכסים ,און אז זיי קענען טוהן מה
שלבם חפץ ,ווען אין דער זעלבער צייט מאכט מען מיט
זיי דאס גענאר מיט א ענדע נו"ן.
***
האט זיך געיאוועט אז אינעם פרעזידענט קאמפיין
לויפט דער באקאנטער פיגור דאנאלד טראמפ ,וועלכער
וויל האבן אויף זיין פראפייל אויך דעם נאמען אלס
"לויפער פאר פרעזידענט" און אויב וועט אים געלונגען
וועט זיין נאך א שורה" ,פרעזידענט פון די יונייטעד
סטעיטס" .ביי אים איז דאס איין גרויסער שפיל ,וועלכעס
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 .2ווייל אויב מיט נארמאלע פרעזידענטן (?) זענען
מיר אנגעקומען אהער ,מי יודע ,אפשר גאר דארף מען
אמאל א קלאון פאר א פרעזידענט און אריינברענגען אין
די פארכמורעטע אמעריקאנער אביסל לעבהאפט.

נו ,אויב וועל איך סיי ווי שטימען פאר אים ,מעג
ער דאך הערן מיין מיינונג! נישט אזוי? אין אמעריקע
איז אנגענומען דער צאמשטעל פון צוויי ווערטער
אלס א באקוועמליכקייט וועלכע מאכט געדענקען א
נושא בעסער ,עס איז אזא סארט מארקעטינג טאקטיק
וועלכעס נעמט גאר גוט אויס ביי די מאסן.
אלזא וויל איך פאר מיין צעקניפטן פרעזידענט
קאנדידאט פארלייגן א נאמען וואס וועט ארייננעמען
זיינע מעלות צוזאמען מיט זיין נאמען אין איין ווארט און
לויט קענערס וועט עס גאר גוט אויסנעמען ביי די מאסן
אלס א מארקעטינג קאמפיין.
אנשטאט אים רופן דער צודרייטער טראמפ ,וועלן
מיר אים רופן דער "טראמפייטער".
וואס זאגט איר?
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מיין צוויי טאג'גיגען

קאנטרי
טאג-בוך

ארכיוון

צייטליך

ע

ס האט זיך געמאכט אז איך בין שטעקן געבליבן
צוויי געווענליכע ביזנעס טעג אין קאנטרי אונטער די
פארצווייגטע ביימער און גרויסע בלעטער .אלזא האב
איך זיך פארצייכענט געוויסע אנעקדאטן אין מיין טאג-בוך.
אבער אנדערש ווי געווענליכע קאנטרי ארטיקלן וועלעכע קומען
באגלייט מיט הערליכע פארבן און זיסע דמיונות - ,א שטייגער ווי -
דער בלויער הימל און וואלקן-פרייער פרי-מארגן ווועלעכע האבן
נאר צוגעגעבן צו די שוין אזוי אויך הייסער טאג נאכדעם וואס דער
זין האט אנא רחמנות געשאסן אירע לאנגע שטראלן איבער די
בערג און פעלדער פון אונזער גרין-גראז באוואקסענער קאנטרי –
וועט איר אבער דא ווארשיינליך נישט ליינען די פראזן איבער דעם
קורצן צוויי-טאג'גיגען טאג בוך ,ווארום די זאכן זענען ווירקליך
נישט פארגעקומען.
מ'שטיינס געזאגט .יעצט בעת איך שרייב די שורות זיץ איך
אויף א בענקל וואס איז געקויפט געווארן שוין אונעם ערשטן
פרייטאג פונעם זומער דא אינעם לאקאלן וואל-מארט .גענייעט
איז עס פון ברוינע סחורה ,אבער פארט גענוג שטארק מיך צו
האלטן .האלב אויסגעטריקענט פונעם נארוואס פארלאפענעם
גאס-רעגן וועלעכער האט באנעצט און דורכגעווייקט אלעס וואס
ליגט אונטערן הימל .קיין זון שטראלן וועלעכע שיינען אריין אין די
אויגן זעה איך נישט יעצט .איך קען האלטן די אויגן ארויף און קוקן
דעם הימל אין פנים אריין פאר עטליכע מינוט אין-איין-צו און קריגן
א סטיף-נעק ..כ'מיין ,און נישט זיך אנשטויסן אין די געווענליכע
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שטארקע שטראלן .עס איז נאך אין די פריע נאכמיטאג שטונדן
אבער א ליכטיג שווארצער וואלקן פארדעקט דעם האריזאנט.
געוויסט האב איך ביז היינט אז די רעגן'ס און שווארצע
וואלקענעס קומען צוגיין נאר דורכאויס די דריי טאג וועלעכע ס'רוב
פון די מענער וויילן אין קאנטרי .דאס הייסט אז פרייטאג ,שבת און
זונטאג זענען די טעג וואס רעגענען און דורכאויס די וואך שיינט
א הערליכער זון און די וואלקענעס מאכן פריי א וועג צו אונזער
קאנטרי .אזוי האט מיר עס אויסגעקוקט עכ"פ ביז היינט.
יעצט וויילענדיג דא אין א געווענליכער טאג זעה איך אז דאס
קען זיך אויך מאכן דורכאויס די וואך ,נישט ספעציעל ווען מיר
זענען דא ,הגם איך טראכט נאך אלץ אז דאס האט טאקע מיט מיין
זיין אין קאנטרי היינט .וואלט איך ווען געווען ביי די ארבייט היינט
וואלט דא אין קאנטרי געווען א הייסער וועטער און טריקענער
טאג .איך בין סתם א שלעכטער .אפג'הרג'ט א טאג פאר די אלע
פרויען דא..
דער ריינער אמת איז אז קיין סאך האט שוין דער רעגן
נישט שאדן געמאכט .שווימען איז סייווי פארבאטן פאר אונז
ארטאדאקסישע אידן וועלעכע וויילן דא ביינונז אין קאנטרי .זינט
עס איז אין די ניין טאג איידערן ביטערן טרויער טאג ,מער באקאנט
אלץ "תשעה באב" .אלזא זינט מ'קען זיך נישט ווייקן אין קיין
קאלט וואסער לתורת שווימען קען שוין דער רעגן נישט קיין סאך
פאדרייען דא דעם סדר היום.
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זיכער האט ער זייטיגע זאכן וועלעכע ער טוט אפעקטירן דעם
געווענליכען טאג .איינמאל איינס .די דריי-פערטעל לבנה רינג
וועלעכע באשטייען פון א מנין ערליי פולע קאלירטע בענקלעך
באזעצט מיט פרויען דעראויף ווערען גענצליך ליידיג ווי נאר די
ערשטע טראפ וואסער באזעצט די שטערן פון איינע פון אט די
נשים .די בענקלעך פארבלייבן דארט אונטערן ביידל עלענד אליין
און וועלן הערשט צוריק באזעצט ווערן שפעט ביינאכט ווען די
קינדער זענען איינגעהילט אין זייער טיפער שלאף.

ווערן זיי אנגעפילט מיט פליגן און כל מיני פליענדע אביעקטן
– חוץ די מאסקיטא'ס .דאס קלעבן נישט ,איך ווייס דערווייל
נישט פארוואס – אבער איך האב נאך אלץ געשפירט ווי די פליגן
נאדזשען מיר אין די אויער צופרי און ביינאכט ,איך זעה זיי אין קאך
און בעט און איבעראל ,זעט אויס אז ס'איז דא גענוג פארן קלעבער
און גענוג וואס זאלן מיך נערווירן .אבער איינמאל מיין מלחמה איז
אין שוואונג קען איך דאס נישט פארנאכלעסיגן.

אלזא ,מיר האבן אנגעהויבן א צווייטן פראנט ,די מלחמה איז
די חורבן איז בעיקר אז די גאנצע קאנטרי טאג איז בכלל אריין אין אירע ווייטערדיגע פאזעס בעת מיר האבן איינגעהאנדעלט
נישט אויסגעשטעלט פאר קיין היים ארבייט .עס איז דירעקטירט א מאדערנעם "פליג-כאפער" .עס איז געבויעט אזוי מיט א לאנגער
געווארן דורך אירע מייסדים דירעקט צו זיצן און פארברענגען דעם שטעקן וועלעכע דינט אלץ הענטעל און דארט כאפ איך אים אן,
טאג מיט כל מיני הבל ,אלזא איינמאל דער דרויסענדיגער וועטער פון אונטן האט ער א ברייטערן שטיקל וועלעכע האט פילצאליגע
ערלויבט דאס נישט ווערט דער גאנצער סדר היום און מהלך החיים לעכער ,אבער זייער קליינטשיק ,און פון די אנדערע זייט
פארמאגט ער א שיינער בלים (דער גראסערי געשעפטס מאן האט
געטוישט.
נישט געהאט קיין אנונג וואס דער באדייט
אלעס ווערט נערוועז .דא קען איך נישט
פונעם בלום אויפן פליגן כאפער איז ,אן
קע
טא
אב
ה
איך
כאפן מיין ציגערעטל אונעם מאראסטיגן
אויספארשונג איז אויפן וועג ,אין טרעפיק)
פארקינג לאט ווייט פון יעדענס אויג ,ס'פרוי
כר זאת דעם אנדערש ווי דער קלעבער וועלעכער הענגט
ש
ב
גן
רי
עק
ג
מיינער האט געהאלטן אינמיטן א לענגערער
אויף איין פלאץ און פילט זיך צוביסלעך אן
רן
פא
ען
ענ
אוו
ד
ערצעהלונג אינדרויסן וועלעכע איז אזוי ברוטאל כבוד צו
ביז מ'נעמט אום אראפ ,וועט אבער דער
מנחה ,וועלכע איך פליגער-כאפער דייקא יא ארומלויפן און
איבערגעהאקט געווארן אין א אויגנבליק ווען
דא עמוד איין
זוכן קרבנות .און אויסגעשטעלט איז עס
יעדער איז זיך צולאפן צו אלע ריכטונגען.
אס
ד
אז
גט
קומט דער גאנץ קליינער אריין דורכגענעצט און האב אים געזא
אז דער ברייטער שטיק פון אונטן ,אויב
וין זיין אנשטאט די לאנדט ער אויף א פליג בליץ שנעל מיט
באגאסן פון אויבן ביז אראפ נאכן טאנצן עטליכע
ש
עט
וו
א שטארקער קראפט וועט דער פליג
מינוט אין די קליינע טייכלעך .די הערליכער
בת
ש
לת
קב
ער
באנגעלוי ווערט יעצט באשמירט און שמוציג און געפלאנט
געווענליך נישט איבער לעבן די סארט
ער האט מיר שוין מכבד אטאקע.
פון דא און ווייטער וועל איך נישט שרייבן משום וואס
כבודה..
געווען אויף קומענדיגער
אויסגעשטאט מיט אונזער פרישער
וואפן זענען מיר אריינגעקומען אין
איך האב קענען געלערנט אויך א צווייטע שבת נחמו
באנגעלוי און זיך געשטעלט זוכן פליגן
מסכתא דא אין קאנטרי .איך האב נעכטן אנגעהויבן
אינעם גאנצן ראיאן ,איך וועל נישט מאכן קיין
א מלחמה כבידה מיט די פליגן וועלעכע האבן זיך
גוזמא ,אבער אין די ערשטע  5מינוט האבן מיר אויסגע'שחט'ן
באזעצט ביי מיר אין באנגעלוי.
אריבער פופצן פליגן .אלע אויף טויט! כן יאבדו .א נייער עפאכע
מיין ערשטער וואפן און כלי זין איז געווען דער לאנגער האט זיך אנגעפאנגען אין אונזער באנגעלוי .פליגן ריין!
קלעבעדיגער חפץ ,איך האב אום נאך קיין נאמען נישט געגעבן,
און מיינט נישט אז איך בין דער איינציגסטער מאן דא אין
אבער זיין ארבייט איז מער ווייניגער א רואיגער ,ער זיצט אויף איין
פלאץ – בעסער געזאגט ער הענגט – און ווי נאר א פליענדיגער קאנטרי .עס זענען דא עטליכע אינגעלייט וועלעכע לערנען איבערן
אביעקט קומט אין בארירונג מיט אום פארבלייבט ער דארט טאג און זיי זיצן אין ביהמ"ד אדער אין שכינת'דיגע בתי מדרשים
לעולמי עד ולנצח נצחים .ער קלעבט גאר שטארק און לאזט נישט און פאברענגען זייער טאג ,אבער יעצט זעה איך דארט אונטערן
אוועק פון זיך קיינעם ,זאל זיין ווער ס'זאל זיין ,דארט בלייבט מען בוים זיצן ביי א טיש צוויי אינגעלייגט ,ארבייטער ,אין די גוטע צייטן
האבן זיי געקלאזט מארגעדזשעס רעכט'ס און לינקס .צייטן בייטן
פארקלעבט ביזן פגירה.
זיך ,אבער די אינגעלייט בלייבן נאך אלץ מיטן נאמען מארגעדזש-
עס איז אזוי געהאנגען א טאג און איך האב געזעהן ווי ציביסלעך בראקער ,על אף וואס די בענק ווילן נישט הערן פון דעם געדאנק
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און בארגן נישט קיין פיאסטער פאר קיינעם.
גייען ארום שמיעות אז די אינגעלייט טיילן זיך מיט די ארבייט,
איינער טוט מארגעזעשעס ,שארט-סעילס ,וואטעווער און
דער צווייטער ארבייט אום ארויף די ביזנעס .איך וואלט עס ווען
געגלייבט ווען איך זעה זיי זיצן אין אפיס .אבער נישט ווען זיי זיצן
א גרינער דינסטאג אונטערן בוים און פארייכערען א ציגערעטל
דערביי פארווערט ער וויצן צו זיין שותף'ס בלעקבערי.
אונזער קאנטרי האט אויפגעלאכטן פאר עטליכע טאג צוריק.
איינער האט געטוען די ריכטיגע ביזנעס דיסישאן און אינסטאלירט
א "סאדע-מאשין" הארט ביים אריינגאנג צום לאנדרי רום .עס איז
א זאך וואס איך וואלט אינ'מת'ן נישט געדארפט בכלל צו וויסן,
עס איז א פלאץ ווי איך זוך מיך נישט צו דרייען ,איך האב גאנץ
קנאפ מיט די לאנדרי און איך זעה עס ניטאמאל ,אבער אז איך
בין דא אין קאנטרי קומט מיר דער קליינער צו לויפן יעדע האלבע
שעה "טאטי ,כ'דארף א דאללער" וואס גייט פאר? די אייז קריעם
טראק איז דא? בכלל נישט( .איך האב געוויסט אז נישט ,דער אייז
קריעם טראק פארמאגט נישט קיין פראדוקט וואס קאסט בלויז
א דאללער) ער וויל פשוט א סאדע .נישט אז עס באדערט מיך
שטארק אז ער טרינקט סאדע ,איך בין אויך שטארק עדיקטאט
דערצו און ער איז מיינס א קינד ,אבער צוליב זיין אינגער יארגאנג
קען ער בשו"א נישט דערגרייכן ביזן גענויעם פלאץ ווי מ'לייגט
דעם גראדען דאללער ,ד.ה .אז איך ברויך מיטגיין מיט אום צום
סאדע מאשין יעדעס מאל .אהה ,דאס איז שוין א צווייטע געדאנק
אינגאנצן.
און אז מ'רעדט שוין פןן ביזנעס אין קאנטרי ,נעכטן  -בשעת
איך עס מיין פרישטאג – הער איך א מייק אויסריפן אין קאנטרי,
איך האב נישט געהעריג פארשטאנען וואס ער זאגט ,אבער צווישן
די שורות האב איך ארויסגעהערט אז ער סטראשעט אז ביז
צוויי מינוט גייט ער פארלאזן דאס פארקינג לאט! אין איילעניש
בין איך ארויסגעלאפן קוקן וואס אזאנס דא קומט פאר ,נו ,וואס
מיינט איר? דער בעקערי טראק! דאס ערשטע מאל איך זעה
אום ,א אינגערמאן מיט א קמץ בערדל זיצט פארנט ,ער האט א
ספעציעלער געלערענטער אויסריפער .יענער זינגט און שרייט
אז ער איז דא פארקירט יעצט און ביז צוויי מינוט פארלאזט ער
דאס מקום .און ווער וועט שאדן האבן? ער טענה'ט אז איך און איך
טענה אז ער .וואס מיינט איר?
אינטערסאנט איז אז אונזער קאנטרי-גבאי איז פונקט אזוי
פארנומען איבערן וואך ווי שבת .איך האב פארשטאנען אז
איבערן וואך בלייבט ער אן א שטאך ארבייט און ריעט זיך אויס,
יעצט וויילענדיג דא איבערן וואך זעה איך אז ער איז פונקט אזוי
פארנומען .ער דארף זיכער מאכן יעדן מנחה-מעריב אז ער האט
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טאקע  10מתפללים ,ער ארבייט און שוויצט ביז ער שלעפט דאס
צוזאם ,איך בין געווען א באנעס די פאר טאג.
איך האב טאקע געקריגן בשכר זאת דעם כבוד צו דאווענען
פארן עמוד איין מנחה ,וועלעכע איך האב אים געזאגט אז דאס
וועט שוין זיין אנשטאט די געפלאנטער קבלת שבת וואס ער האט
מיר שוין מכבד געווען אויף קומענדיגער שבת נחמו .צו דאס וועט
טאקע העלפן ווייס איך נאכנישט.
דער מענעדזשער האט זיך אויך געפריידט צום נייעם פנים
אינמיטן די וואך .ער האט גלייך אראנדזשירט א "וואלי-געים" .מיר
זענען טאקע געוואוינט אזוי פון יעדע וויקענד ,אבער דא האבן מיר
געמוזט שפילן איינער קעגן די אנדערע .בלויז א צוויי-שפילער
געים .עס האט נישט אנגעהאלטן לאנג ,ווארום שוויצן אין די ניין
טעג איז ניקס אויסגעהאלטן ,אויב קען מען נישט גיין אין שויער
דערנאך.
זאגט ער מיר אז ער האט איינגעהאנדעלט א נייעם רעוואלווער
צו הרג'נען די פולע סקאנסק'ס וואס דרייען זיך בתוכינו .ער צייגט
מיר זיין נייער טוי און בעת ער נעמט דאס ארויס פון באקס איז
ער מיר מסביר אז דאס איז לעגאל רעגאסטרירט אויף זיין נאמען
און לייסענס און נישט סתם קינדערישע מעשיות ,איך נעם דעם
רעוואלווער אין די האנט ,עס איז מער פון די שרעקעדיגע סארט,
גאר א לאנגער רייפל פון ברוינעם קאליר ,עס פארמאגט אויך א
גרויסן שפאקטיוו דעראויף .זיין פראבלעם איז אבער אז דער
שפאקטיוו איז נישט גענצליך גוט אנגעשטעלט און עס צילט
נישט גוט .ער לאדנט מיר איין טיף אין וואלד אריין ווי מ'גייט דאס
אויספראבירן און אנשטעלן עס זאל צילן גאר פונקטליך.
איך האב אויסגעמאלן עטליכע רינגען איינס גרעסער פונעם
צווייטן אויף א גרויסן פאפיר און דאס ארויפגעשטעלט אויף א
ברייטן בוים אינמיטן וואלד ,דא וועלן מיר דאס אויספראבירן.
העמער זעהן אויב עס וועט למעשה צוקומען דערצו ווייל ער איז
שוין געלאפן פארעכטן א סוער בעק-אפ ביי מיין שכן'ס באנגעלוי.
עס איז טאקע עטליכע טעג בעפאר תשעה באב ,אבער די
פארהאנדלונגען צווישן די פרויען גייען שוין פיבערהאפטיג ,ווער
וועט דאס ערשטע ניצן די וואש מאשינען נאך תשעה באב .עס איז
איינשטימיג אפגעמאכט געווארן אז א גורל וועט זיין דער מכריע
און לויטן גורל וועט מען דאס איינטיילן .איין פרוי וויל פארציילן א
מעשה וואס איז פארגאנגענע יאר פארגעקומען בעת די געשלעגן
איבערן וואש מאשין ,אבער אונזער שכן מאכט איר שנעל שטיל.
"לשון הרע" זאגט זי שטרענג און גלייך ווערט די ערצעהלורען
שטיל .זעהט זיך אויס אז דאס איז פארגעקומען אין די שעה וואס
זי רעדט נישט קיין לשון הרע .מי כעמך ישראל.
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א ליל שישי צום געדענקען
נאטורליך
און אזוי ווערט א גרינע דאנערשטאג נאכט
פארוואנדעלט צו א' סליחות אטמאספערע,
האלב נאך פיר פארטאגס דערוועק איך זיך
ווארטענדיג מיט נייגער וויאזוי די טעלעפאן
גייט זיך ָאט ָאט צוקלינגען נאך איידער די
האן טוט קרייען.
ָ
וואך ,דערוועקט זיך
האלב אויף האלב ַ
געדאנק א בענקעניש נאך די ישיבה
ַ
אין
קטנה יארן ווען איך פלעג אויפשטיין
אינמיטן די נאכט מיט ציטערניש אז די
ראבעווען
בא ַ
שטאט יונגען זאלן מיר נישט ַ
קוואדערס וואס די מאמע האט א
ָ
די צוויי
נאכט פריער אין טאש אריינגעלייגט ,איך
פאטעיטע טשיפ .די העמד
זאל קויפן א ָ
קנעפלעך האלב אפן ,די פיאות בלויז א
ווייכע דריי געטון ,קוים געקרייזעלט ,א
שאד די צייט .נאך די מקוה וועט מען זיך
שוין אריענטירען.

ה

יי יאר איז געקומען צו אונז אין קאנטרי א געוועזענע
חברותא מיינער מימי חורפי .נאכן זיך באגריסן און
ענטפערן אויף אלע שאלות ,וויפיל קינדער האסטו?
וויאזוי גייען די געשעפטן? אא"וו ,גיט ער מיר א זאג ,געדענקסט
נאך די אלטע גוטע ליל שישי'ס? "לאמיר אויספרובירן א ליל שישי
יאנקעל .סי'דאך יולי  4וויקענד..
לאמיר !
אדרבאָ ,
קאלען פארטאגס" זאגט ער ..איך גיב אים מיין נומבער
"כעל דעך ָ
און מ'וועלמיר זעהן.
איך לייג זיך ביינאכט פריער ווי געווענליך מיט'ן טרייבל ביים
נאכט קעסטל ,אלע אין שטוב ווייסן "טאטי גייט מארגן אויפשטיין
זייער פרי".
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נאגעניש אין הארץ נאך די
איי כאפט א ָ
לעכטיגע שעות פון יענע שטימע נעכט.
נאר דער וועקער האט געקלונגען
ווי ָ
בין איך אראפגעשפרונגען פון בעט ווי א
שלאנג געביסענער .ג'מודה אני'ט און אראפ
שמאלע הויז טרעפ צום דערנעבנדן שוהל.
ָ
געלאפן שטילערהייט די
ָ
א פיינער ריח דרינגט אריין ביז צו די קישקעס פון די שכנטע'ס
קאשען וואס ווערן געבאקן איידער די
קא ָ
געשמאקע חלות און ָ
קליינע שטייען אויף און צושלעפען אלעס נאך איידער ס'איז
אפגעבאקן .א רחמנות האט מיך אייביג באנומען ,ווער ווייסט ווי
מיד זי איז נעבעך שטייענדיג אויף די פיס אזוי פריה ,אין די שמאלע
לענגליכע קאך ווי עס הערשט אייביג א צוק ,שטייט דארט די דארע
פארטוך און האלב פארלאשענע
טריינא מיט'ן גרינעם שנה ראשונה ַ
אויגן איינצוקנעטן די י"ב חלות פאר די גרויסע משפחה קע"ה ,זי
מורמעלט תחינות פון אויסענווייניג איבער דאס חלה נעמען ווען די
פיס דינען קוים ,אלעס איז אבער כדאי ,די מאן איר'ס איז נאך אין
בארכעס און האבן כח צו
כולל זינט די חתונה ,זאל ער עסן פרישע ַ
דינען ג-ט .זי האט מיט אים אזוי שטאלצירט ווי א רעבעצין וואס
הערט זיך אינטער ווען מ'ברענגט דעם מאן א שאלה.
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ביז געציילטע מינוטן בין איך שוין געשטאנען אויפ'ן דריטן טרעפל
קאכעדיגן מקוה ווארטענדיג אז די פיס זאל זיך אביסעל
פונעם הייס ָ
בארטן צאפעלדיגערהייט
צוגעוויינען צום היץ .שטייענדיג ביים ָ
שאטן ווי א
דערזעה איך דורך די רויך פון וואסער מיין אייגענער ָ
שפיגל ,עס דערמאנט זיך גענוי ווי מען שטייט זימער ביים ברעג פון
סווימינג-פול קווענקעלנדיג יא אדער נישט אריינשפרונגען.

ניגון דערהערט זיך זיין הייזעריגע שטימע ,ער הייבט גיך אן דעם
יום תהלים מיט א פארגעסענעם שלוש סעודות ניגון וואס ער האט
זיכער מיטגעבראכט פון הודא נאנאש אז מיר ווערן פארשוויגן זיך
איינהערנדיג אינעם הימלישן תענוג וואס איז אויסגעגאסן אין קליין
שוהל'כעל .צומאל שטעלט ער זיך אפ און גיבט אזא קרעכטץ אז דו
ווענט צוטרייסלט זיך.

האר און
און ווען מיין קעפל ווערט פארשוואונדן אונטערן ים ָ
פארבליבענע אראפגעפאלענע באנדאזשען פון אלטע לייט ,האב
איך אינזיהן געהאט אז ווען דער אויבערשטער וועט מיר העלפן מתי
אבוא לידי ,און כ'וועל אויך א לאנגע בארד האבן וועל איך זיך פונקט
ווי זיי אויסשטרעקן אינטערן רואיגן פליס פון וואסער און הויך א
קרעכץ טאן ווי אט די אלע וואוילע לייט .ניטאמאל אין געדאנק איז
מיר געקומען דאן אז איך וועל נאך אמאל א ציפ טוען די הייליגע
בארד .הוי ווען די ליטוואקעס זאלען נאר איינמאל שפירן דעם טעם,
ָ
וואלטן זיי זיכער נישט צוגערירט.

ווען מיר הייבן ווידער אן לערנען שמייכלען אפילו די אמן
טעוועלעך אויף די ווענט צום גמרא ניגון וואס מיין חבר מיט'ן
קינדיש קול'כל שרייט
מיך אן ווען איך זאג אים
רואיג אז דער רבי האט
אנדערש געלערנט פשט.
ער דרייט מיט'ן גראבען
פינגער אבער איך לאז
זיך נישט פון אים .און
ווער רעדט נאך אז דער
מהרש"א טרעפט צי זיין
קשיא איז קיין גרעניץ
אין זיין פרייד נישטא.

בלאסער
ַ
נאך איידער ר' שימעלע דער איינגעהויקערטער
ווארצלען אויף זיינע העלע הויט האט
אלטיטשקער ,מיט פילע ָ
זיך געענדיגט מסדר זיין פאמעליך מיט נאכנאנדע זיפצערייען ,בין
איך שוין לאנג געשטאנען איבער א פריש געמאכטן שאל קאווע.
ארום זוכענדיג דעם ברכת התורה גארטל וואס כ'האב געזאגט
מיט פארמאכטע אויגן הינטערן בעל תפילה'ס שטענדער ביים
טאוול .צווישען
לאמפ און גאלדענער שוויתי ָ
אנגעצינדענעם ָ
די ליידיגע סודות-שטילע ווענט פון שוהל פליען ביידע נאסע
נאכנישט-געמאכטע פיאות פון דרום ביז צפון.
וואכעדיגע רייד פאר'ן דאווענען האט מיר מיין
נישט רעדנדיג ָ
חברותא געשאנקען א שטומע גוט מארגן מיט א ברייטן שמייכל און
דאן האט זיך אנגעהויבן די ריכטיגע קריגערייען פון רב און שמואל,
רב פפא מיט רב ששת .נישט איינמאל האט א שטיבל איד זיך
אריינגעמישט צו ווייזן קענטעניס ,מיט א ציפ אין דער גאמבע "וואס
לערנט עטץ? הע? ווען איז דער פארהער בחור'לעך? כאב אויך אזוי
געטון אין ענקערע יארן ..
מיין חבר האט זיך צומאל א שטעל אויף געטון מיט איין פיס אויפן
באנק און די צווייטע אויף דער ערד און מיר פרובירט איבערצייגן אז
ער איז גערעכט אין תוספות ,זיך געדרייט די פיאות לאנגע מינוטען
אויף צוריקוועגס אז ס'האט זיך שיעור נישט צוריסן.
פון הינטער'ן ווייבער שוהל דערהערט זיך שוין דאס קריקען פון
איינזאמע טריט אויף די פארצייטישע הילצערנע בית מדרש טרעפ,
ענדליך האט ר' שימעלע באוויזען אריינצוקריכן אין זיינע גרויסע
זיידע שיך און ארויס פון מקוה .מיט די ָאפענע שיך בענדלעך און
איבערגעדרייטע וואלענע ציצית דערשלעפט ער זיך אריין ביז
אונטער'ן באלעמער ,ווען דער לאנגער פאסיק הענגט אים אראפ ווי די
רצועות פון תפילין ,מיט אן אלט שליסל וואס דינט צו גארנישט ליגט
דארט לזכר עולם ,ער גיסט זיך אפ די הענט איינמאל און נאכאמאל
כמנין הוי' און מיט די וואסער וואס בלייבט אין טעפל גארגעלט ער
אין מויל בקול רם ביז מיר בלייבן שטיל א מינוט .פון אונזער גמרא
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הלל זיכט ַאן ָערֶב
פאר'ן גמ"ח און מיילעך
דער ראש הקהל'ס בן יחיד
שטייט מיט'ן טאשקע ביים
טיהר און זיכט א היטש
קיין מאנהעטען .חיים טובי'
ווינטשט לחיים איבער א
גלעזל ברוינפן פאר יעדן
פארבייגייער ,ווער עס
ענטפערט אים ,זאגט ער אז
ער זיכט א דירה פאר זיין
פריש פארפאלק.

ווי א שענעלער צוק
ליידיגט זיך אויס דאס
גלעזעל קאווע ,איינס
און נאך איינס .דאס
ביהמ"ד ווערט צוביסלעך
געדעכט פון עמך אידן
ֶ
וואס שטייען אויף ווען
די זון שיינט שוין אין
די בייכער .מיט'ן טלית
אינטער די ארעמ'ס
שפאצירן זיי גיכע טריט,
גוטמוטיג גריסט מען זיך
א ָיאגעדיגן גוט מארגן.
גוטע פריינט שמייכלן צוריק מיט נישט איבעריג געדולד ,מען האלט
שוין אט ביי כל הנשמה און חיים יאנקל קומט אריין פארסאפעט,
גנב'עט זיך אריין צום גרויסן מנין .אין אן אויגן בליק איז ער שוין
אונטער זיין דיקע טערקישע טלית מיט א זעלטענער פרייד ווי
אפגעפארענער באן.
ָ
איינער וואס האט דעריאגט דעם שיעור-נישט
פאליש ,דער הויעכער אברהם ברוך פארקאטשעט זיך
דארט אין ָ
די בארד מיט א פארצייטיק בערשטל ,מיט גרויס אייפער שלאגט ער
פאר א שידוך פאר'ן קליינעם נחום געציל .ער רעדט הויעך אז יעדער
ארום הערט ,נאכען פארציילען דעם יחוס און די מעלות פון יענע צד.
"מיין זוהן איז נאכנישט קיין זיבעצן" ענטפערט נחום געציל .אהה
עס האט מיך פארנערט זיינע ברייטע געשטעל ,מוז ער אין די מוטער
געראטן ...און לאכט אן אויפהער פון די אייגענע וויץ.
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הלל זוכט ַאן ָע ֶרב פאר'ן גמ"ח און מיילעך דער ראש הקהל'ס
בן יחיד שטייט מיט'ן טאשקע ביים טיהר און זוכט א היטש קיין
מאנהעטען .חיים טובי' ווינטשט לחיים איבער א גלעזל ברוינפן פאר
יעדן פארבייגייער ,ווער עס ענטפערט אים ,זאגט ער אז ער זוכט
א דירה פאר זיין פריש פארפאלק .אן ארץ ישראל אידל רוימט מיר
אריין אין אויער אז ער קלייבט צוזאם נדבות פאר זיין ברודער וואס
מאכט חתונה דאס זעקסטע קינד קע"ה ,ווען כ'זאג אים אז איך בין
נאך א בחור און כ'האב נישט ,גיט ער מיר א הארציגע ברכה אויף א
זיווג הגון מיט א געזונטען קוועטש אין די האנט.
איטשע דער בעל קורא וואס גייט אין זיידענע זשיבעצעס און
לאנגע וואלענע ציצית וואס דערציילט אונז תמיד איבער דאס
נאכטמאל פון די לעצטע פאר נעכט ,א איד מיט שטארקע הרגשים.
אלע צופרי שטייט ער מיט'ן כוס קאווע אין האנט ווען די הייסע
פארע צוגייט אים אין די נאז לעכער ,ער ליינט די צעטלעך פון די
וואנט מיט די שווארצע ברילן אויף'ן שפיץ נאז ,דאס איז זיין טעגליכע
שיעור ,ער ליינט יעדע צעטיל במתינות אפילו עס הענגט שוין 3
וואכן אויף די וואנט .צומאל ברימט ער אינטער מיט די מעביר סדרה
מאדנע ,מיט איין אויג אפען און די
טראפן .היינט צושמייכלט ער זיך ָ
צווייטע כמעט פארמאכט ליינט ער מיט גרויס התרגשות די הזמנה
צום טיי אווענט ווי ס'שטייט את אחי אנכי מבקש ,נישט מער נישט
ווייניגער מען רעדט דא צו אים פערזענליך "את אחי" .ער פרעגט
אונז בחור'לעך אויב מיר ווייסן פאר וועם מ'מאכט דעם טיי אווענט.
ער ליינט איטליכע חתימה מיט אויסערגעווענליכע דייקנות .אהה
זיידל פון הופער סטריט שרייבט אויך אינטער? און מעכיל רופט מיך
פערזענליך? איין מינוט עס שטייט מעכיל בן ר' "א"י .ווער איז דער
א"י ? -פרעגט ער סיי וועלכע פארבייגייער -אים קען איך נישט!
איך זאג אים שטענדיג ,ר' יצחק ווען משיח וועט קומען וועט איר
אוודאי זיין דער בעל קורא ,דאן וועל איך זעהן מען זאל דיר מאכן א
מי שבירך איז כסדר זיין אנטווארט.
איבער די לעצטע טראפן קאווע פאר'ן דאווענען ,מיט'ן טלית אויפן
איקסעל ווערן געפירט כל ערליי געשעפטן וואס גוים פירן דורך נאר
אין טייערע רעסטוראנטען איבער עטליכע הונדערט דאללאר'דיגע
סלייסעס סטעיק .אונזערע אידעלעך זענען פארטון און פארנומען
מיט אלס'דינג וואס נאר שייך און הערן אפילו נישט דעם פייף.
ווי נאר מיר האבן דערהערט דאס קוויטש פון ר' יאסל'ס געלע
באס ,האבען מיר פארמאכט די גמרות ,א קוש געטאן אין פנים און
ארויסגעלאפן פון שוהל כאפן דעם באס.
דער ברוינער יאסל האבן מיר אים גערופן ,דערפאר וואס זיין ווייסע
צושטרויבעלטע בארד איז פון אזויפיל רויכערן צוריק ברוין געווארן.
ראק
און צוליב וואס תמיד איז ער געגאנגען מיט א צוגעקנעפעלטן ָ
פעראסטע ברוינע שטיוול ,די וואס ליגן א גאנץ זימער און
ָ
און הויעכע
קאלטן קעלער .גערייכערט האט ער א היימיש געמאכטן ציגרעטל,
וואס ער האט ביי יעדן רויט לייט שטייטעלעך פארוויקעלט אין
אזא ספעציעלע פאפיר .א רחמנות איז געווען אויף די קארס וואס
זענען פארהאנקערט געווארען אינטער זיין באס בשעת ער האט
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פארפארטיגט אריינצולייגען די ברוינע אש אין די פאפיר.
ַ
נאכנישט
נאכן פארענדיגן אפלעקן די עקן פון פאפיר האט ער פארויכערט זיין
לילקע מיט קענטיגע זעלבסט הנאה .דערנאך האט ער אונז מזכה
האפטשע אז די גאנצע באס האט א שוידער געטון.
געווען מיט אזא ַ
פון גרויס דביקות אין ציגרעטל האט ער צומאל פארגעסען זיך
אפצושטעלן נאך א קינד ,וואס האט דערנאך געמוזט זוכן אן אנדער
וועג אנצוקומען אין ישיבה.
עס האט אונז אויסגעזעהן ,אז דער גאנצער ציהל זיינער פון
פירען דעם באס איז ליבערשט צו קענען רואיג רייכערן די היימיש
געמאכטע ציגארעטלעך ווי איידער פארדינען די פאר גראשן .אין די
גרעסטע היצן איז ער געגאנגען מיט א היימיש געשטריקטע שאהל
ארום זיין גענאק ,מיר קינדער האבן באהויפטעט עס ליגט דערין
פארנייט עפעס א קמיע פון א פריערדיגן צדיק.
אויב האט זיך געמאכט א שטיקל טראפיק האט ער תמיד
געבייזערט אז ס'גייט שוין פארביי די צייט פון פרישטאג ,און
געסטראשעט אז ער וועט באלד ארויסנעמען זיין סענדוויטש און
עסן פרישטאג אויפן באס למען ידעו .איינמאל האט ער טאקע אזוי
געטון ,אויפאמאל האט ער אפגעשטעלט די באס ,אריינגעלאפן אין
פאפא בית המדרש זיך געוואשן נטילת ידים ,אלע קארס אונטער
אונז האבן געפיפן אבער ער האט זיך נישט גערירט איידער ער איז
צוריקגעקומען און געשריגן נו נו ,דעמאלס האט ער צועפנט דאס
ברוינע בעג ,ארויסגענומען דאס פארוויקעלטע פאמפעניקעל
ברויט און געגעסן די כזיתים ,צובייסענדיג אפאר אינגע ציבעלעך.
איי ווי אויפגעלייגט איז ער דעמאלס געווארן ווי ביים יום הולדת.
איינמאל ווען מ'האט ביי אונז אין שטוב געמאכט פעקלעך לכבוד
א שמחה האב איך אים א פעקל געבראכט ,עס האט אים זייער
געשמעקט ,און מיר אזא קניפ אין בעקל געטון אז ס'איז מיר רויט
געווען די באקן צוויי טאג.
ער האט יעדן און אלץ געדענקט .אויב איך האב אמאל געשפעטיגט,
האט ער דריי וואכן שפעטער נאך געדענקט און מיך דערמאנט אז
כ'האב געשפעטיגט מיטוואך משפטים .זיכער געהאט א חתונה? יא?
פרייליך איז געווען ,ווען זיין פרוי האט געדארפט אנקומען
ערגעץ וואו .ער האט איר דאן מיטגענעמען מיט אונז אויפ'ן באס,
ווארענען די קינדער זיך נישט
אין די פאדערשטע רייע .ער פלעגט ָ
אראפזעצען דריי שורות הינטער איר ,צוליב וואס מ'טאר נישט זיצן
מאחורי .געשמועסט האט מען ביי אונז אין שטוב אז די פרוי זיינע
קען אפשפרעכן עין הרע'ס .זאל איר נשמה זיין צוגעבינדען בצרור
החיים.
נאך אזא לאנגען חלום האט דער ליל שישי געהאט אזא סוף ווי
דאס קלינגען פון וועקער זייגער .א חוזק בין איך אין שטוב ווען מיין
חנה'לע פרעגט מיט סארקאזאם טאטי שלאפסט נאך?
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לכה דודי אויף
לכה דודי אויף ביידע זייטן
פונעם האדסאן
טייך ...זייטן פונעם
ביידע

האדסאן טייך...
פליגל

עס איז אזא אומגעשריבענע כלל וואס די שמועסן זאלן זיין ,אבער דאס איז נאכן אונטערהערן
שמועסערייען ביי עטליכע פלעצער אויף ביידע זייטן האדסאן און דאס'ז איבעראל דאס זעלבע.

מחנה טריי היצט ,קאנטרי נ.י.
אין קאנטרי ביי לכה דודי מיטן גרויסן געניץ נאכן טיפן שלאף,
צעפלאטשקעטע שווים ,און א פעטע טועמי' ,שוין פיינעלי
אנגעקומען דער זמן און מ'איז שוין אין שוהל'כל:
מושי :ווען ביסטו געקומען?
זאבי :בעסער (א געניץ) דו פרעגסט נישט ,איך בין געקומען מיטן
עף די אר און די דזשי דאבעליו עס האט זיך קוים גערוקט .כ'אב
גענימען דעם פאהר פרעג נישששששט (נאך א געניץ -א ריזיגע
דאס מאל) יוש עס איז געווען א שווערער טרעפיק כ'אב געמיינט
כ'ווער ציפיצלט...
די געז סטעישאן איז געווען עד אפס מקום שויניש געווען מער
קיין אייז קריעם ,געזאלין האב איך גראדע אנגעפילט ערגעץ
אנדערש פאר  1סענט ביליגער פון דעם ,די טראוועי איז גראדע
געווען גאנץ כמעשה אבער די  17איז געווען פחדים נוראים עס
האט מיר גענומען די וועג ארום א גוטע  ½ 4שעה.
מושי :חאכעם ,ווער האט דיך געהייסן נעמען דעם וועג ,כ'אב
גענימען די פאליסיידס ביז מאנרא און כ'האב גענומען א שארט
קאט אריין צום  208און מיטן  52און שוין ,עס האט מיר גענומען
אינגאנצן  ¼ 3שעה.
זאבי :וואף! קאאאאל!
חיימי :כ'ווייס ניטאמאל ווילאנג ס'אט גענומען ,כ'אב באקומען
עפעס אויף א גרופע און כ'אב'ם געפאלגט ,כ'אב פון קיין צרות
נישט געוואוסט צי זאגן...

"באט היינט נאכמיטאג גייט זיין א זיכערע כאזעריי ,אויב
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איינער פארט יא ארויס היינט זאל מיטנעמען:
א גרויסע באטל וואסער.
א ריזיגע קאקאש קעיק.
א  20אונס קאפי.
א לארדזש פעסטראמי סענדוויטש.
א באטל קאלטע דזשינדזשער קעיל.
און א באטל טיילענאל.
ווי אויך זאל מען אנפילען ס'טאנק מיט גאזאלין נאך אין
ברוקלין.
מארגן ביי לכה דודי וויל'ך נישט הערן ווילאנג די וועג
האט גענומען"..
יאנקי :חחח! ס'יז ארום געפארן וויירעל אויף אלע גרופס ,דער
ברויך זיין א געריבענער לץ...
מושי :כ'האב מיך אפגעשטעלט ביים געז סטעישאן דארט און
מ'האמיר שיעור געמאכט א מנין פאר קבלת שבת אזא לאנגע
רייע איז דארט געווען.
מעכי :ווער האט דיך געהייסן קויפן דארט?
מושי :איך בין געווען לאו ,די גאנצע געז איז מיר אויסגעגאנגן
ארויפקריכענדיג די וועסט סייד הייוועי.
מען דרייט זיך אויס צי בואי בשלום.
שמאלי :איך בין געקומען נאך נעכטן נאכט ארום '12ער
אאאהההה( ....א געניץ-פ"וו?) איך האב זיך געשפארט די גרויסע
טרעפיק ,.כ'אב אויך געסטאפט אינמיטן פאר א טשאלענט און
קישקע ביי אינטערסטעיט דעלי ,מען ,איז דאס געווען האק! ,געז
פיל איך אן אויף מיין קאמפאניס אקאונט עניוועיס ,ס'האט מיר
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גענימען ס"ה א גוטע  2שעה.

יענקל :דער עולם איז אין קאנטרי...

יונה מיטן אלטן עראו-סטאר :כ'בין גראדע יא געקומען היינט לעיזער :א מחי' דא ...נישטא קיין טרעפיק ,האסט געהערט? כ'אב
כ'אב נישט קיין דזשי פי עס ...און
גערעדט צי זרח ער זאגט ס'אט אים גענומען עפעס מער ווי 4
שעה .איך למשל האב געכאפט א געזונטן דרימל היינט ,איי
דאונט בעליוו אויב מושי אדער זאבי זאלן האבן געשלאפן היינט,
מען דרייט זיך צוריק אויס.
נישט מיט דעי טרעפיק.
שמעון :יא אלעס איז געווען אנגעזעצט כ'באקום די טרעפיק
יונה :אבער כ'בין געפארן מיט אפאר זייטיגע ראודס אין ניו אלערטס פון ראוד אינפארם (פארוואס? ער ווייסט אויך נישט)
דזשערסי (ס'פארט אריין און ארויס פונעם  )17עס האט מיר כ'אב געזען עז איז געווען ביטער שווער.
גענומען א קארגע  3שעה.
הערשל :מיין פריינט עס גייט נאך זיין מנין? כ'מיין אז נעקסטע
יודי :און מיין קאר איז געווארן אווערהיטעד כ'אב געמיינט אז וואך זאל מען דאוונען פריער ,וואס זאגסטו?
דארט בלייביך ,שוין ב"ה כ'אב'ס געמאכט כ'אב אן אקאונט ביי
ר' זלמן :זאג ,ביסט אויך פון די אוירלי שאבעס אידען?
טריפל-עי ,ער האט מיר פארשטאפט די ליעק און ציגעגאסן
פנחס :איינער זאל ארויס גיין זיכען א צענטען.
אביסל וואסער ,באט כ'אב'ס געמאכט.
יונה :אין טרעפיק אדער אויף א בארג האביך אויסגעלאשן דעם לעיזער :באלד באלד ,קיינער גייט נישט אהיים גיין אומגעדאווענט.
עי-סי.
יענקל :איינער האט געברענגט בילקעלעך?
זלמן (ווענדט זיך צי שמואלי) :איך בין ארויס געפארן פארטאגס שלום (נארוואס אריינשפאצירט) :גוט שבת ,גוט שהבהת! יוהוש
כ'בין ארויסגעפארן '5ע און שוין דא געווען אויף '7ע כ'בין געוען ס'היייייססססס ....שיא הא ,ווי דער זומער גבאי?
גוט אויסגערוט די ראודס זענען נאך פריש כ'אב אריינגעכאפט א הערשל :אין קאנטרי די וואך.
פיינעם....
שלום( :מיט אזא ציניקער שמייכעל) ער איז דאך טאקע זוממער
ר' לייבל דער גבאי :נאאאא! מקולות מים רבים אדירים משברייי גבאי...חחח
ים....
ר' מענדל דעם דיין'ס זוהן (נישט גערעדט די גאנצע צייט) :נא
***
מ'קען שוין דאווענען? (נעמט שוין דעם טלית רעדי טא גאו)

ביהמ"ד דקהל אנשי ברוקלין,
וויליאמסבורג נ.י.
מ'קומט אין ביהמ"ד:
שמעון :הערשל ס'עט נאך זיין מנין דא היינט?
הערשל :טשיל ,איינמאל א יאר מעגסטו זיין פון די עשרה
ראשונים...
פנחס :אה שמעון ביסטא? ס'עפעס גייסטו טאקע נישט אין
קאנטרי?

פנחס :עעםם ס'פעלט נאך איינעם ...ווי דיין טאטע?
יענקל :אל-רייט רבותי מארגן זאל מען זען צי טרינקן קאפי
אינדערהיים ווייל דער קעסל איז נישט אנגעשטעלט.
שלום( :טעמפארערי זומער גבאי) (קוקט צום טיר באמערקט א
איד אריינקומען) אה דא א גאסט! שוין האמיר צען ,שלום עליכם,
גוט איר זענט געקומען איר וואוינט דא? לעצטנס אהער געמופט?
וויזוי הייסטיר?
גאסט :ניין ביי מיין רעגולער ביהמ"ד איז נישט געווען קיין מנין
סאו בין איך אהער געקומען.
שלום :ווי זענען די איבריגע?

שמעון :האסט טאקע נישט געהערט די טרעפיק? א רחמנות אויף גאסט :זיי קומען שוין א-חוץ איינער ער זאגט אז ער טרעיט נישט
די אידן נעבעך זיך געשלעפט אין טרעפיק ס'געווען א חורבן ,די אריין דא.
וועגן האבן זיכער גענומען א יאר און א מיטוואך ...נאכא מזל אז שלום :שוין! האמיר גרויס מנין WOW ...שוין איבער א שעה
נאכן זמן.
כ'פאר נישט ס'נישט פאר מיינע געהירן דאס מער.
פנחס :אה שוין דא זיבן ,וואס גייט פאר היינט?
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ר' מענדל :הודו לה' כי טוב ...כי לעו...
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גריל
א
מיט חברים
א גריל מיט חברים
חברותה

חברותה

מ

ושי ,גיימיר היינט גרילן? נחמן מיט בנימין
זענען "פאלי אין" .יענקי דארף עס נאך
ארלעדיגן מיט זיין שטוב ,ווייסט דאך אז
ביי אים דארף מען זיך איינשרייבן א וואך פאר ער וויל
אוועקגיין פאר סאפער ,טאמער נישט באקומט ער
די שיריים פון שבת פאר דריי טעג ,נישט נאר צוויי
טעג ...און סאכי קומט אויך ,ער גייט נאר אנקומען ווי
געווענליך גלייך פארן ענדיגען.
מיר האבן עס געפלאנט צו מאכן אין פארק ,אבער
ישראלי'ס גרופ גייט היינט אהין ,און איך וויל נישט
ס'זאל הייסן אז אונז טוה מיר זיי נאך ,סאו גיי מיר עס
מאכן ביי אברמי אינדערהיים .בנימין גייט קויפן די
גריל מיט די טשארקוילן און די אייזערנע שטעכערס
וואס ער גייט מארגן צוריקטראגן ,און דו דארפסט
נאר אויסלייגן די געלט פאר די פלייש .מאך זיכער
דו קויפסט בשר ושליו ודגים ,סטעיק ,פרענקס און
סושי ..סאכי גייט ברענגען צושניטענע טאמעיטאס,
קעטשאפ ,זויערע קרויט ,און זויערע אוגערקעס ,נחמן
גייט ברענגען די וויין אין וואס צו ווייקן די פלייש .ער
זאגט אז אויב ער וועט נישט טרעפן קיין גוטע וויין
אין וואס צו ווייקן וועט אויך זיין גוט תירוש גרעיפ
דזשוס ...איך גיי ברענגען פאפיטעס מיט די צוויבל און
מארשמעלאוס צו גרילן ,און חיים פישל גייט זיין די
קעכער .ס'לעצטע מאל וואס ער האט געקאכט איז
געווען אין צעירים קעמפ ווען מ'האט זיך איינגעבראכן
ליל שישי אין קאך מאכן אייערשפייז ...די אייערשפייז
איז טאקע נישט געלונגען ,אבער אז דו קוקסט אים
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נאר אן זעהסטו שוין אליינס אז חיים פישל פארשטייט
צו עסן ...ער וועט זיין דער מבין ...עני וועי ..לעטס גאו..
וואף גייט זיין פאן...
אונז קום מיר אן צו אברמי'ס הויז מיט די סחורה,
אברמי וואוינט פרייוועט .נישט ממש פרייוועט ,ער
האט א פרייוועט ענטרענס צוזאמען מיט נאר נאך
צוויי שכנים ,זיין פארטש איז מיטן פנים צום גאס,
אונז דארף מיר זיך סיי ווי נישט געפעלן פאר קיינעם...
מ'גרייט אן די גריל מיט די קוילן ,חיים פישל גיסט אריין
די געז בשפע אז די קוילן זאלן גוט ברענען ,מיר האט
מען מכבד געווען אנצוצינדן די הדלקה ,פייער האב
איך נישט געהאט ווייל איך פיר זיך נישט צו רייכערן
אויף קיין פראנט פארטש משום מעשה שהי' אלס
בחור ...ביז אברמי האט געברענגט פייער האט חיים
פישל גע'עצה'ט אז אזוי ווי די זון שיינט נאך ,קען מען
טרייען עס אנצוצינדען מיט א פארגרעסערונג גלאז...
ביזדערווייל וואס די קוילן האבן זיך אנגעווארעמט
האט מען איינגעווייקט די פלייש אין די תירוש קאלעי
וואסער ,סאכי איז געקומען גאנץ אין צייט ,האט דער
עולם געהאט וואס צו עסן בשעת'ן פרעגלען ,מ'האט
אויפגעגעסן די גאנצע סאוער פיקעל מיט טאמעיטאס.
חיים פישל האט אנגעהויבן ארויפצולייגן די
פלייש אויפן גריל ,פארשטייט זיך אז דער עולם
האט געהאלפן ,יעדע האלבע מינוט איז א צווייטער
געגאנגען איבערדרייען די פלייש זעהענדיג אז די
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אנדערע זייט איז נאך מער רוי ...חיים פישל האט
זיך מכבד געווען און אריינגעריקט די ערשטע דריי
שטיקלעך בשר.

פאר אברמי'ס קינדער האבן מיר געגעבן געבראטענע
מארשמעלאוס און א קאפ פאפיטעס שאלאכטס ...זיי
זענען דאך די הויפט מחותנים דא.

אדם יודע בשר בהמתו .אין אידיש :יעדע קעכער
ווייסט ביי זיך ווען די פלייש איז נישט געלונגען ...חיים
פישל האט עס אויפגעכאפט ביים דריטן שטיקל אז
ס'איז נאך רוי ,ער האט מסביר געווען אז ס'קומט אזוי
ווייל דער עולם עפענט אגאנצן צייט די גריל ,אדער
פשוט ווייל ער האט עס ארויסגענומען ווען ס'איז נאך
געווען רוי ...האט ער באשלאסן אז פאר צוואנציג מינוט
גייט קיינער נישט צוגיין צום גריל .אינטערצוהאלטן
דעם עולם ביזדערווייל ,וועט
מען מאכן לעמאנעיד ביי אברמי
אין קאך ,חיים פישל האט
געקוועטשט די לעמאנס און
איך האב געגאסן די צוקער,
צוויי גלעזער צוקער פאר יעדע
האלבע קאפ וואסער...

אינמיטן איז אריינגעקומען א טעלעפאון קאל פון די
אונטערשטע שכנ'טע פרעגן צו ביי אונז אויפן פארטש
איז אויך דא מייז ,ווייל ביי איר איז דא מייז און זיי עסן
עפעס שווארצע זאכן...

מיט די לעמאנעיד אין די
האנט גיימיר צוריק צום
פארטש ,יעצט וועט די פלייש
זיין גוט! עפענענדיג די דעקל
איז ארויסגעקומען א פיינע
רויך ,די פלייש איז געווען
אינגאנצן פארברענט ,נאך א
מזל די פארטש האט לעכער
פון אונטן ,האט מען געקענט
מעביר זיין די גאנצע גרופה
וקטימה...

יעדע קעכער
ווייסט ביי זיך
ווען די פלייש איז
נישט געלונגען...
חיים פישל האט
ע
ס
א
וי
פ
ג
ע
כ
א
פ
ט
פלוצלינג הער מיר אונז די בעל קלינגען,
ביים דריטן אברמי איז אריינגעלאפן אינדערהיים פאר
אפאר מינוט ,ער קומט ארויס און בעט אויב
שטיקל אז
ס'איז אונז קען מיר שוין ארויסגיין פון פארטש
דורך די סטעפס ,פארשטייט זיך מיר האבן
נאך רוי

די דריטע שיפמענט איז יא געלונגען ,פשוט ווייל
חיים פישל איז שוין געווען זאט פון די רויע פלייש,
איז ער מער נישט געשטאנען ביים גריל ...דאס איז
געווען די פלייש אויף וואס איך האב געהונגערט גאנץ
תשעה באב .יענקי וואס עסט נישט אונזער פלייש
האט באקומען אפגעבראטענע סושי ,ער האט נאר
געוואלט וויסן ווי אזוי מ'נעמט אראפ די שווארצע
שאלאכטס ארום...
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דאן איז דער עולם אריין אין די גיסטע און זיך
גענומען זינגען ,שטילערהייט פארשטייט זיך כדי
נישט ארויסצורופן פארדאכט ,חיים פישל האט זיך
אבער נישט געקענט איינהאלטן און
זיך הויעך צוברימט מיט זיין שטארקע
עלעפאנט קול ,די נאכווייען האבן נישט
געשפעטיגט ,די קינדער פון גאס האבן
אנגעהויבן ארויפצושיסן באטלעך מיט
שמוץ ,פון וואס מיר האבן אויך געהאט
בריווח צוריק צו ווארפן ,בקיצור ,אונז
האמיר זיך געפילט ממש ווי אין ישיבה,
נישט ווי די בחורים וואס ווארפן עסן ,נאר
ווי די גוים וואס וואפן צוריק...

געפאלגט ,ס'איז פשוט גרינגער איבערלאזן
די גאנצע חאזעריי אויפן פארטש ...דאן האט
זיך די מעמד הגריל געענדיגט.

פאר אונז ענדיג מיר די מעשה איז כדי צו וויסן אז
אברמי האט געבעיביסיט יענע נאכט ...זיין רעביצין
איז געגאנגען צו זייער א וויכטיגע צדקה פלעי וואס
מ'קען קויפן מיט מעשר געלט ...און זי איז דעמאלס
אהיימגעקומען ...די ליינער קענען זיך אליינס
פיקטשערן די שמועס וואס איז פארגעקומען נאכדעם
ביי אברמי אינדערהיים.......
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זאדן פון איינע פון
עפי
עס קיין מאראקא
מיינע רייז
שניידן אתרוגים.
פאטאגראפירער

וו

או אימער אין די וועלט איר
זאלט נאר פארן וועט איר זיך
באגעגענען מיט פארשידענע
מענטשן און קולטור'ן ,וואס וועט ביי אייך זיין
ווילד פרעמד און מאדנע ,כ'האב שוין היבש
גערייזט איבער די וועלט און זיך אנגעטראפן
מיט מאדנע און אינטערעסאנטע מענטשן,
אבער וואס איך טרעף זיך אן אין מאראקא
און אויפן וועג אהין געפינט מען ווייניג.
דיסקלעימער מיר גייען דא אינגאנצן נישט
בארירן די נושא פון פרייזן פאר אתרוגים,
אדער פרובירן זאגן אז דעריבער צאלט איר
כך וכך ווייל עס איז אזוי שווער אד"ג ,ניין!
ביטע האט הנאה ליינענדיג ,עס איז בלויז
מיינע אבזערוואציעס פון איין אזא רייזע.
יענס יאר בין איך קודם געווען אין
איטאליע שניידן אתרוגים ,און פון דארט
געברויכט אנקומען קיין מאראקא ,דאס
מיינט אז כ'האב געברויכט נעמען דריי
פליגערס; איינס פון די שטאט אין איטאליע
וואו איך בין געווען ,קיין רוים ,ס'הויפט
שטאט אין איטאליע (איבער דאס פוילקייט
און אינטערעסאנטקייט פון די איטאליענער
קען מען באזונדער באשרייבן) ,פון רוים
נעמט מען א פליגער קיין קאסאבלאנקא
ס'הויפט שטאט פון מאראקא ,פון דארט
נעמט מען א דריטן פליגער קיין אגאדיר ,די
נענסטע שטאט צו די אתרוגים פעלדער.
דער וועג קיין רוים איז גאנץ פיין אריבער,
דער עירפארט אין רוים האט בלויז איין
מעלה וואס כ'האב געפינען דערין ,די
סמאקינג עריע ,אבער איידערן גיין רייכערן

32

מי
מנוחות
#9
דורך שרייבער אין אידישע וועלט פארומס

גיי איך זעהן די געיט פון וואו כ'דארף כאפן
ס'נעקסטע פלייט ,זעהן צו עס איז נישטא
קיין דילעי וכדומה ,ובפרט ווען די עירליין
איז רויעל עיר מאראק ,אנקומענדיג צום
באשטימטן געיט איז מיר געווארן גוט אין
וואויל ,עס זענען געווען אנגעלייגט מיט
אונזערע קאזינ'ס און קאזינעס בני אברהם
ותרח ,ארומגענומען מיט שלייערס ,בערד,
טורבאנס און פאטשיילעס ,און וואס נישט,
צופיל חשק האב איך נישט געהאט דארט צו
פארוויילן ,האב איך געמאכט מיין וועג צו די
רייכערן אפטיילונג מיטן ציל צו פארבלייבן
דארט ביז ווען מען וועט אנהייבן באורדען,
פארשטייט זיך ווען איך בין צוריק געקומען
זענען שוין געווען פיל מער מענטשן און מען
האט שוין אפגעשטופט דאס באורדן מיט
פופצן מינוט יעדע פופצן מינוט ,ענדליך
האט מען אויסגערופן אז דאס מאל גייט
מען באמת שוין ארויפגיין צום פליגער.
דא מוז איך מאכן א שטיקל הקדמה,
בדרך כלל ווען מען ווארט אין עירפארט
ביים געיט אויפצושטייגן צום פליגער איז
שוין יעדער אומגעדולדיג ,מען ווארט שוין
היבש לאנג ,און יעדער וויל ארויף גיין וואס
פריער צו כאפן פלאץ אין די איבערן קאפ
אפטיילונג ,געווענליך גייט עס אין א געוויסע
רייע פארשטייט זיך קודם די ערשטע קלאס
דערנאך קומען די אלע ערליי גאר טייערע
פאסנזשירן ווי גאלד ,זילבער ,פלאטניום
מעמבערס וכדומה ,דערנאך משפחות מיט
קינדער און עלטערע מענטשן דערנאך צו
לויט די זאנעס וכדומה ,אלס מאכט זיך
איינער צוויי וואס פראבירט זיין מזל זיך
ארויפכאפן פאר זיין רייע ,עטליכע שטייען

אויסגע'שורה'עט פון ביידע זייטן ווי זעלנער
מיט איין אויג אויפן בארדעינג פעס און איין
אויג צו די ארומיגע גייען צו נענטער ,אא"וו.
ביי מיר ווענד זיך עס לויט מיין זאנע,
כ'פראביר צו באקומען א וואס פריערע
זאנע אזוי אז כ'זאל קענען האבן מיט מיר
מיין באגאזש מיט כשר'ס און דאס טו"ת,
דאסמאל איז מיר ב"ה געלונגען כ'האב
געהאט א זיץ גאנץ אנהויב פונעם פליגער
וואס וואלט ווען געמיינט אז כ'ווען קענען
ארויף גיין גאנץ שנעל ,אבער וואס איז
פארגעקומען דערנאך גיבט מיינונג צו די
מימרא פון חז"ל "כל דאלים גבר".
ווי נאר די מעלדונג איז געקומען אז
מען גייט אויסרופן ארויף צו גיין לויט די
קלאסן ,האט זיך אנגעהויבן א שטיפעניש,
ערוואקסענע מענטשן אויפאיינמאל
צענדליגער פון זיי פראבירן זיך דורכשטיפן
דאס שמאלע דורכגאנג ,פארשטייט זיך
אז מען קען נישט ,פאלט מען צוריק צו די
ברכה פון אברהם אבינו אז "ידך בכל תהיה",
טאטעס און מאמעס צוגלייך האבן זיך
גענומען טיילן קלעפ במלוא מובן המילא ,יא
דו ליינסט גוט ,גרויסע טאטעס און מאמעס
זיידעס באבעס טיילען קלעפ איינער פארן
צווייטן ,די געשרייען און געבעטן פון די
עירפארט ארבעטער זענען געפאלן אויף
טויבע אויערן ,פארשטייט זיך אז בלויז
געציילטע איז געלונגען דורכצוגיין אין די
פינף זעקס מינוט ,און עס האט אויסגעזעהן
ווי אט אט פאלן עטליכע חלשות ,נישט
האענדיג קיין ברירות האבן די ארבעטער
באשלאסן אז גענוג איז גענוג און האבן
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פארשפארט די טיר און אריבערגערופן הילף,
מיט א פרישע פלאטע פון צען ארבעטער
האט מען קלאר געמאכט אז ווער עס
שלאגט נעקסט גייט ארויף דאס לעצטע .זיך
נישט שטיפן אז נישט ארויף אויפן געדאנק,
מען קען נישט טוישן א פאלק איבער נאכט.
דורכאויס די גאנצע צייט בין איך
געשטאנען אין א זייט פארלוירן ,פון די
ערשטע וועל איך שוין נישט זיין ,כ'האף נאר
אז נישט דער לעצטער ,נאכן איינשטעלן
ארדענונג האב אנגעהויבן זוכן אן עפענונג
צווישן די מענטשן .ענדליך האב איך עס
געפונען און זיך געגעבן א שטופ אריין און
בחסדי השם אנגעקומען גאנץ אויפן פליגער.
נאך א שטיק צייט פליען האט מען
אנגעהויבן אויסטיילן דאס עסן ,דאס איז
א געשפרעך פאר זיך ,האט איר שוין אמאל
גענומען אין באטראכט אז אויב באשטעלט
איר אן אנדערע מעניו ווצב"ש כשר וכדומה,
וועלן זיי עס ברענגען אדער דאס ערשטע,
אז יעדער זאל דיר אריינקוקן אין טעלער
מיט הונגעריגע אויגן וויסענדיג זיכער אז
די אידן האבן אלץ בעסערס צו עסן ,אדער
וועלן זיי דאס ברענגען ס'לעצטע ווען ארום
דיר שמעקט און רינט פון אלע זייטן.
ברענגען זיי מיר א שאכטל גראדע שיין
איינגעפאקט און מיט גאנץ גוטע הכשרים,
נישט אז כ'האב עס געגעסן אבער כאטש
בעסער ווי אנדערע ,צו מיין איבעראשונג
טרעף איך דערין א קליין פלעשעלע קדם
קאנקארד גרעיפ מבושל וויין ,אינטערעסאנט
וועגן צוויי זאכן ערשטנס די עירליינ'ס
פארקויפן וויין אויפן פליגער פאר א שיינע
מטבע ,ווי האבן זיי ערלויבט אריין לייגן
פאר אומזיסט ,צווייטענס די גלויביגע זענען
פארבאטן צו טרינקען און לאזן נישט טרינקן
אפילו די כופרים אין די עפענטליכקייט,
נאכמער ,מען קען נישט סתם אזוי קויפן קיין
אלקאהאלישע געטראנקען אין מאראקא.
מיר זענען אמאל געגאנגען זוכן א ביסל
וואדקע צו קויפן ,זעמער אנגעקומען אין א
ריזיגן סופערמארקעט וואס האט פארקויפט
אלקאהאל ,איז עס געווען אינגאנצן
אפגעטיילט פון די געשעפט ארומגענומען
מיט מחיצות ווי א שטייג ,און ביים באצאלן
האט מען געמוזט ווייזן א פאספארט אז דו

ביזט איין אויסלענדער .הכלל אבער אויפן
פליגער ווייס איך נישט פארוואס כ'האב
עס באקומען ,אבער קודם האמיר וויין אויף
קידוש ,נעם איך די וויין און די איינגעפאקטע
פלאסטיק עסצייג און כשר'ע קרעקערס און
אריין אין מיין האנט באגאזש .דאס עסן
האט מען שיין אויפגעפליקט זאלן זיי מיינען
אז כ'האב עס געגעסן.
נאך עטליכע שעה זענען מיר ב"ה
אנגעקומען קיין קאסאבלאנקא ,און כאטש
וואס דאס איז נישט געווען מיין לעצטע
סטאנציע ,האב איך געמוזט אויספילן
פאפירן און דורכגיין ענדלאזע זיכערהייט
סטאנציעס ,ביי איינע דערפון וויל דער
פאליציאנט אינטערזוכן מיין פעקל ,נו נו ער
טרעפט דאס וויין און ווערט צולאזט ,ווייסט
נישט אז דא מעג מען דאס נישט האבן ,זאג
איך אים שיינערהייט קוק אהער כ'האב עס
באקומען פון ענקער עירליין אויפן פליגער
אהער ,ער קען עס אויך נישט פארשטיין
וויאזוי .זעה איך אז ער איז אין א גוטע מוד
נעם איך די חוצפה און לייג אים צו ,כ'וועל
קיינעם נישט אויסזאגן קענסט עס רואיג
נעמען פאר דיר ,לאכט ער און זאגט נע ער
קען נישט ס'איז כאראם (עבירה) ,טוה איך
מיך אויף פאר אים אז יא כ'ווייס דערפון און
האמיר אביסל געשמוסט גיב איך אים א
פרעג אפשר צייגסטו מיר ווי די סמאוקינג
עריע איז ,שמייכעלט ער און נעם ארויס פון
טאש א ציגרעטל צינד עס אן ציהט אריין א
טיפן אטעם און פרעגט מיך ,האסט נאך א
פראגע ,האב איך אים נאכגעטוהן ,זאגט ער
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מיר אז אפציעל איז איבעראל נאו סמאקינג
אויסער אין די ספעציעלע עריע ,אבער
קיינער האלט עס נישט איין ,און אויב האב
איך מורא צו רייכערן ,זאל איך זעהן אויב א
פאליסמאן רייכערט קענסטו רואיג רייכערן,
האב איך זיך געזעגענט און פארגעזעצט צו
די נעקסטע סעקיורעטי.
נאכן דורכגיין אלע זיכערהייט אינסטאנצן
און טיקעטינג און בלאנדזשען בין איך
אנגעקומען צו די חלק טערמינאל פון וואו
עס פארן ארויס די דאמעסטיק פליגערס
פון רויעל עיר מאראק ,וואו זאל איך
אנהייבן דערמיט?! די אינטערנאציאנאלע
טערמינאל איז א פרשה פאר זיך ,אבער עס
טראגט פארט א פנים פון אן עירפארט ,ווי
נאר אבער כ'האב אריינגעטראטן אינעם
דאמעסטיק טערמינאל ,איז געווען דא
לדא נקשן יא כ'האב ס'ערשטע מאל באמת
געציטערט פאר מיין לעבן ,כ'בין געווען
זיכער אז כ'געפון זיך אין א מאסק ,זייערס
א בית תיפלה ,גאלדענע (שטארק שמוציג)
באדעקטע ווענט מיט טויערן ארום און
ארום ,צוויי שטאקן די אויבערשטע חלק
ווי א גאלערי צו ווייבער שול ,אינמיטן איז
געווען א מיניטאר מאסק ארום גענומען
מיט גלאז וואס דער קעניג כאסאן האט
אויפגעבויעט אין קאסאבלאנקא און
טראגט זיין נאמען ,נישטא קיין געיטס,
נישטא קיין עירליין ארבעטער ,נישטא מער
וואו א גרויסער זאל מיט צוויי טירן אויף איין
זייט ,געדרייעט האבן זיך אסאך מענטשן,
ניינציג פראצענט זענען געווען אנגעטוהן
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מיט ווייסע נאכט העמדער און ברייטע
בייכער ,צו זיצן איז דא עטליכע בענק אלעס
באזעצט אדער אויסגעלייגט ,זיי שפאנצירן
ארום וואו ביים טאטן אין געשעפט ,קום איך
אזוי אריין א חסידישער איד מיט די בארד
און פיאות ,זאגט מיר אמאל איינער ,אלץ
א חסידישער איד לייג דיר ארויף די פיאות
אינטער א היטל ,א בארד האבן זיי דאך
אויך זעה'סט באלד אויס ווי א זייעריגער,
ס'איז אבער נישט אזוי ערשטענס זיי גייען
נישט מיט קיין ווייסע העמדער אדער היטל
דערנאך האבן ס'רוב פון די וואס טראגן שוין
יא א בארד איז עס אנע וואנצען.
הכלל וואו זיך צו באהאלטן איז נישט
געווען ,גייט מען טרעפן א ווינקל און
רייכערן ,איי ווער זאגט אז מען מעג ,אז
יעדער רייכערט אבער און מען טרעט
בלויז אויף דיקע שיכט ציגרעטלאך( ,אגב,
כ'ווייס נישט ווען מען האט דארט ס'לעצטע
מאל אויפגעוואשן ס'פלאר ,און דאס ריח,
אוי!) מעג מען אוודאי ,האב איך זיך אראפ
געזעצט אויף די טרעפ אויבן פארשטופט
און באטראכט מיין מצב ,כ'דארף דאווענען
מנחה די פראגע איז נאר וואו ,פלוצלינג
הער איך אזא מאדנע געשרייע אויף די
הויכהילכער זייער א מאדנע רוף ,מיין הארץ
האט פראפעלט א קלאפ ,די וואס וואוינען
נעבן אראבער אדער זייערס א בית תיפלה
ווייסט וואס איך מיין ,דאס איז אזא מין
נוסח געמישט פון א דערמאנונג ,ווארענונג,
און דערשרעק ,פינף מאל א טאג פערפלען
זיי און פינף מאל א טאג קען מען דאס הערן,
אזוי ווי דאס רוף איז געקומען האבן זיך אלע
געגעבן א לייג ארינטער אויף דער ערד און
געטוהן וואס זיי האבן געטוהן ,פארשטייט
זיך יעצט קען איך א וודאי קיין מנחה נישט
דאווענען.
ווען די חברה זענען פארטיג געווארן ,האב
איך זיך גענומען שטילערהייט ארום דרייען
אפשר וועל איך עפעס ערגעץ טרעפן ,וואס
כ'האב געטראפן אין א ווינקל איז אזא
נעבעכדיג פלאץ וואס דארף פארקויפן
עפעס טרינקן וכדומה ,פאר א פארשטויבטע
ביסל געטראנק בעטן זיי באלד פינף טאלער,
אפי' די אלט געזעסענע האבן געוואוסט
אוועק צו שטיין ,ס'האט מיך דערמאנט פון
א יאר בעפאר ווען איך בין דארט געווען
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אום ראמאדאן ווען זיי פאסטן א גאנצן
טאג און עסן נאר ביינאכט ,האבן זיי נישט
איינגעפלאגט די געטראנק רעפרידזשדער
נאר נאכן צאת ,הלמאי מען פאסט דאך ,אה
דער טוריסט/טרעוועלער דארף דאך עפעס,
נו זאל ער טרינקען ווארימע סאדע.
נאך א שטיק צייט ווארטענדיג ,האבן זיי
ענדליך באשלאסן צו אויפשטייגן אונזער
פליגער ,נישט אז זיי האבן עס אויסגערופן,
נאר די טעוועלע העכערן טיר האט געוויזן
די שטאט וואו איך דארף גיין האב איך
צוגעטראפן און געהאפט ,גיימיר צו די צוויי
טירן און פון דארט ארויס אויפ'ן גאס ,האט
אונז דארט אפגעווארט צוויי באסעס וואס
וועט אונז פירן צום פארקירטן פליגער וואו
מיר וועלן אויפשטייגן ,פארשטייט זיך די
באסעס זענען געווען אנגעפילט ביז ארויס,
זיצן האב איך סיי ווי נישט געוואלט ,האב
איך זיך געשטעלט נעבן טיר צו קענען
ארויסגיין פון די ערשטע ,פארשטייט זיך
איך בין נישט געווען דער איינציגסטער
מיט דעם בריליאנטענעם געדאנק ,זענען
מיר געשטאנען צוקוועטשט און זיך
אנגעהאלטן אין א זויל.
אנקומענדיג צום פליגער קום איך ארויס
און וויל ארויף גיין אויף די שטיגן ,קוק
איך זיך אום אויפ'ן פליגער זעה איך די
קאקפיט פענסטער זענען אפן ,האט איר
געוואוסט אז מען קען עפענען די קאקפיט
פענסטער?! איך נישט .טראכט איך אפשר
פאררעכטן זיי עפעס ,קוק איך בעסער זעה
נישט מער און נישט ווייניגער דער פילאט
זיצט אויף זיין פלאץ מיט א ציגרעטל אין
מויל און רייכערט אפקלאפענדיג די אש
דורכן אפענעם פענסטער ווי איך אין מיין
קאר .וואס זאל ענק זאגן כ'האב אים אביסל
מקנא געווען און געטראכט צו מיר ,נאר אין
מאראקא.
אויפן פליגער האב איך געהאט גאנץ
א פיינעם זיץ אין די ניינטע רייע ביים
פענסטער ,אינטער מיר האבן זיך באזעצט
דריי עלטערע אראבער ,דער עולם גייט
צוביסלעך ארויף ,קומען ארויף צוויי
באשלייערטע און בלייבן שטייען א רייע
אינטער מיר ,זיי קוקען אויף זייער בארדינג
פעסס און דערנאך קוקען זיי אויף די קליינע

טעוועלע העכער די זיץ ,פארוואונדערט,
איינמאל אין נאכאמאל ,זיי האפן אפשר
וועלן די דריי כאפן וואס דא גייט פאר,
כ'האב שוין גלייך פארשטאנען וואס דא
גייט פאר ,אבער די דריי וועלן זיך אוודאי
נישט אויפשטעלן פון אזא באקעוועמע זיץ
אויבנאן  -וואס זיי האבן אליין געכאפט ווי
קינדער אויפן באס "איך האב עס ערשט
געכאפט"  -ובפרט פאר פרויען ,גייען זיי
ווייטער אן מיט זייערע ביזנעס ווי גלייך זיי
זעהן נישט און ווייסן נישט.
די צוויי באעוולטע גייען רעזיגנירטע
פרעגן די פליגער סטוארדעס ווי צו זיצן,
בעט זי זיי זייערע בארדינג פעס ,געווענליך
טרעינירט מען די איינגעשטעלטע זיך צו
באגיין מיט די פאסענזשירן אויפן פליגער
מיט די גרעסטע מאס העפליכקייט ,זעהט
אויס אז זיי האט מען אויך צוגעלערנט נאך
א סעיף קטן ,קומט זי צו צו די דריי אינטער
מיר און בעט זייערע בארדינג פעסעס ,כאפ
איך א בליק שטייט דארט  ,24נו נו פרעגט
זי מיט קולות זאגט נאר וואספארא נומער
זיץ שטייט דא? און זאגט איז דאס  !?24מיט
אזא מאס אויפגערעגטקייט אז כ'בין זיכער
געווען אט פליעהט אראפ צוויי פראסקעס
פאר איטליכען ,מיט אראפגעבויגענע אויגן
און פארשעמטע בליקן ,ווערענדיג בעל
באטעוועט דורך א פרוי גאר ,כ'בין זיכער אז
ביי זיי אין שטוב וואלט שוין געגאנען מכות
רצח בלויז פארן אויפהייבן ס'קול ,האבן זיי
זיך נעבעך געברויכט שלעפן ביז צו סוף ,און
פארשטייט זיך אויך די פעקלעך ,איי ווען זיי
קענען ווען דעם ראה עניי ועמלי.
ב"ה די קורצע רייזע איז דערנאך
אריבער בשלום ,פארשטייט זיך אז אין
אגאדיר האב איך פריש געמוזט ענטפערן
אויף זייערע פראגעס ,אבער ב"ה גאנץ
שנעל האב איך זיך געטראפן אויפ'ן וועג
ארויס פון עירפארט וואו מיין חבר האט
שוין געווארט אויף מיר ,און מיר זענען
געפארן צום האטעל ,די האטעלן ברויכן אן
עקסטערע באשרייבונג ,אזוי אויך די שול,
און פארשטייט זיך דאס אתרוגים שניידן
און די סצענעס דארט ,אבער אי"ה ביי אן
אנדערע געלעגענהייט
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ד

י מיסטעריע ארום די עשרת השבטים איז עפעס
וואס באגלייט כלל ישראל אין איר היסטאריע שוין
העכער צוויי טויזנט יאר .אומציילבארע פיקציעס
איז שוין פאנטאזירט געווארן אין ליכט פון די פארהוילעניש,
און גנבים און בלאפער האבן אין דעם געזעהן א קוואל צי
ציען חיונה.
אט היינט זענען מיר דא מיט די פארנעפלטע צומישעניש
און אומקלארער געשיכטע פון "דוד הראובני".
ליינענדיג דעם קעפל האט איר שוין געוויס אויפגעכאפט די
נישט באנוצטער ווארט 'הראובני' וואס האט געוויס געהויבן
אייער ברעמען ,אט ליינט וואס אלס ליגט פארשטעקט
אונטער איר.
***
חודש אדר שנת ה' אלפים רפ"ד .די גאסן פון
ווענעציע ווירבלען מיט שיפלעך פון אלע סארט ,ווען די
אויגפארכאפענדע זונען שטראלן שפיגלען איר אפ אין
א הערליכע מאלעריי ,די איינוואוינער וואס זענען שוין
געוואוינט דערצו נוצן זייערע שיפלעך אינעם טאג טעגליכן
רוטין רייזענדיג דערמיט אין די הערליכע גאסן פון שטאט.
דאן האט אין ווענעציע – איטאליע עקזעסטירט א ריזיגע
אידישע קהילה מיט טויזענטער מיטגלידער.
ביים בארטן פון שטאט ,דארט ווי דער האפן פאר די
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אונזער
פארבינדונג מיט
די

עשרת
השבטים

גרעסערע שיפן איז סטאנציאנירט קומט צו פארן א שיפל
וואו עס זיצט דארט א איד ,א קורץ געוויקסיגער מיט פעך
שווארצע הויט ,פייערדיגע אויגן און א מאגערע געשטאלט
און קומענדיג נענטער אוון נעטער צום שטאט ריכט ער זיינע
רודער צום בית המדרש פון שטאט.
אנקומענדיג אין בית המדרש איז ער גראד אויפגענומען
געווארן דורך די ווענעציער איינוואוינער און שמועסנדיג
איבער איהם און זיין ארום האט ער דערציילט דאס
שטוינענדע.
"איך הייס דוד בן שלמה און איך שטאם פון שבט ראובן פון
די עשרת השבטים ,איך קום פון די באהאלטענע פלעצער
וואו אונז וואוין מיר בשלום ובמנוחה נכונה .יעצט קום איך
אין שליחת פון מיין ברודער דער מלך וואס געוועלטיגט אויף
זייער גאנצע אידינטהום כדי צו מקרב זיין די גאולה שלימה
און זעהן אז אידישע קינדער זאלן שוין קענען ארויפגיין קיין
ארץ ישראל גאר אינגיכן".
זיין פנים האט געווארפן א פחד ,זיין קורץ געשטאלט און
ברענענדיגע אויגן האט איינגעהילט זיין וועזן ,ווען אגאנצן
טאג איז ער נאר שרוי בתענית אויספאסטענדיג נאר שפעט
אין אווענד ,ווען ער איז עסוק א גאנצן טאג בלויז בתורה
ועבודה ,און לאנגע תפילות.
די ווערטער פון דוד האט אנגעמאכט א אומבאשרייבליכע
שטורעם אין די שטאט ,מענשטן האבן געשמועסט,
דעבאטירט ,און שפעקאלירט זיין געשיכטע און בעיקר
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זיין יחוס .זיין פאנטאסטישע געשיכטכ האט מוראדיג
אויסגענומען אין די אויגן פון די אידן און די רבנים און
האט פאראורזאכט א רודעריי צווישן די אידישע געמייינדע.
וואספארא זכיה ,נישט קיין פשוטע געשעהניש ,א איד פון די
עשרת השבטים.
גלייך האט זיך ווענעציע געשטעלט צו דוד מיטן גאנצן
אייפער ,עס איז מסודר געווארן א רייכע אכסניא ,טייערע
קליידער ,און מען האט איהם צוגעשטעלט כבוד מלכים ,עס
האבן זיך פארזאמעלט ארום איהם פון אלע שיכטן ארום די
שטאט ווען די אויגן און אויערן זענען אפן צו הערן און זעהן
ווי מער פון דעם וואונדערליכע איד.
עטליכע טעג האט דוד געוויילט אין ווענעציע ,וואס אין
די צייט האט ער שוין איינגעזאמעלט ארום זיך הונדערטער
און טויזענטער הייסע אנהענגער ,ווען ער האט געמאלדן
אז ער דארף ווייטער גיין ערפילן זיין שליחות צי וואס ער
איז געקומען ,און ער רישט זיך צו פארלאזן דעם שטאט
און אפרייזן גראד צום ..פויפסט .אבער ער קען זיך נישט
פארזוימען צולב וואס פארן גיין צום פויפסט מוז ער פארן
קיין ירושלים אראפנעמען א געוויסע שטייין פון די חמוה
ואס ווילאנג די שטיין געפונט זיך דארט קען משיח נישט
קומען ,און פון דארט וועט ער גראד פארן קיין רוים מיט זיין
שליחות וואס קומט אנגעבליך פון די עשרת השבטים.
די ווענעציער אידן האבן זיך זייער שווער געזעגנט פון
דעם צדיק וואס האט ביי זיי געוויילט ,מען האט איהם
איינגעקויפט א ריזיגע קעניגלייכע ווייסע פערד ,מיט גינוני
מלכות און אריסטאקראטישע באצירונג ,און מיט כבוד האבן
זיי איהם ארויסבאגלייט פון שטאט ,מיט מחשבות פון תפילה
און תקוה צי ער איז טאקע די ריכטיגע שליח פון השי" ת
ארויסצונעמען אידישע קינדער פון אונזער לאנגע גלות יאך.
דוד האט זיך ארויסגעלאזט אויף זיין רייזע ווען אין די צייט
האט די שמועה איבער דעם וואונדערליכן איד געטראגן
פליגלען ,וואו ער איז אנגעקומען האבן איהם אידן מקבל
פנים געוווען מיט כבוד מלכים ,און ווען ער האט ענדגילטיג
דערגרייכט די ברעגען פון רוים האט איהם שוין אפגעווארט
טויזענטער מענטשן ביים ברעג פון ים ,ענטפאנגענדיג מיט
שירה וזמרה און אויסטערלישע פרייד.
ווען דוד האט אראפגעטרעטן זיינע ערשטע טריט אין רוים
האבן שוין מענשטן גלייך געזעהן אין איהם עפעס העכערס
עפעס היייליגער ,זיין וועזן האט ווי גערעדט פארכטיגקייט,
און ער האט פונעם פארט גראד געריכטעט זיינע טריט צום
וואטיקען ,זאגענדיג אז ער האט א הייליגע שליחות און ער
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קען דאס נישט אפשטופן אפילו איין טאג.
אנקומענדיג צום וואטיקאן רייטנדיג אויף דעם הויעכן
ווייסע פערד ,האט ער געבעטן אן אוידענץ ביים פויפסט,
אנגעבנדיג זיך אלס א שליח פון די פארהוילענע עשרת
השבטים .און למרבית הפלא האט די פויפסט אנגענומען זיין
בקשה און האט מסכים געווען זיך צו טרעפן מיט דוד.
ווי דוד אליינס דערציילט אין זיינע מעמוארן..." :הלכתי
בבית האפיפיור (פויפסט) ,ואני רוכב על סוס לבן ,והמשרת
שלי לפני ,וגם היהודים באו עמי ,ואח"כ נכנסתי לבית החשמן,
ובאו כל החשמנים לראות אותי" ...
די פויפסט האט אנגענומען דוד מיט גרויס אינטערסע און
עקסטערע כבוד ,זיך נאכפרעגנדיג פונקטליך איבער זיין יחוס
און זיינע בקשות און בעיקר איבער זיינע ציהלן.
דוד האט איבערגעבן זיין בקשה" :איך בין געקומען מיטן
איינעם ציהל און הייליגע שליחות דירעקט פון מיין ברודער
דער מלך ,מיין ציהל איז צו ארויצופגיין קיין ארץ ישראל
אייננעמען דאס לאנד פון די ארבער וואס טוען דארט
באוועלטיגן.
דוד האט געבעטן פונעם פויפסט אז ער וויל זיך צוזאמענען
אינאיינם מיט די קריסטן להבדיל און אזוי מיט פאראייניגטע
כוח ארויפגיין קיין ירושלים און עס אוועקנעמען פון די
אראבער .אזוי אויך האט ער געבעטן פונעם פויפסט אז
וויבאלד ער דארף דאך האבן כלי מלחמה און געווער זאל
דער פויפסט איהם גיבן א בריוו צו אלע קעניגן אונטער די
הערשאפט פונעם וואטיקאן און עקסטער צום קעניג פון
פארטיגאל אז ער זאל איהם צושטעלן וואפן ,כלי מלחמה,
פערד ,שיפן ,און אלע אנדערע קריגס געצייג וואס וועט זיך
אויספעהלן צו די שווערע מלחמה.
נישט זאגענדיג בכלל פארן פויפסט איבער זיין ענד ציהל פון
ארויפגיין מיט די אידן האט זיך דער פויפסט זייער שטארק
צוגעכאפט צום פלאן .אבער וויבאלד ער קען נישט שלום
מאכן צווישן די אלע קעניגן האט ער מסכים געווען איהם
ציגעבן א בריוו צום קעניג פון פארטיגאל ווי ער בעהט אז ער
זאל שטיצן דוד און אים צושטעלן אלעס וואס פארלאנגט זיך
צי די מלחמה.
ווי דוד אליינס פארציילט ווייטער" :ואם אתה תצטרך
לעזרה הרי המלך פורטיגאל יספיק לך ,ואני אכתוב לו ,והוא
יעשה הכול"...
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די עצם פאקט אז די פויפסט איז איינגעגאנגען פאר אן
אוידיענץ האט נאר צוגעגעבן צום דראמא און מער און
מער מענטשן סיי ארום איטאליע און אפילו ווייטער האבן
אנגעהויבן זיך אויפוועקן צום פאקט אז עס איז אנגעקומען
א שליח פון די עשרת השבטים וואס גייט אויסלייזן כלל
ישראל .קיינער האט נישט חושד געווען אז דאס איז אפשר
א שפיל ,און די געשעעניש איז איבערגעדרייט געווארן צי די
געשפרעך פון טאג.
די ראשי הקהילה אין איטאליע האבן זיך צוזאמגעזעצט
און אויסגעארבעט א פלאן אפגעבענדיג דעם גרעסטן עהרע
פאר דוד .ווען אין די צייט האט די באקאנטע אידישע נגידה
די פרוי 'בנבדויה' די פרוי פון ר' שמואל אברבנאל געלאזט
אויסנייען פאר איהם א האנד געמאכט הערליע פאן פון גאר
גאר טייערע זיידן קונצליך אויסגעשטיקט דערויף די ווערטער
די עשרת הדברות פון ביידע זייטן ,איינגעפלאכן מיט ריין
גאלדענע פאדים .אויך האט זי איהם געשיקט אסאך געלט און
טייערע חפצים ,און דאן האט דוד עפענטליך ארויסגעלאזט
זיין פלאן אויך פארן פובליקום אין איטאליע אז בקרוב וועט
מען ארויפגיין קיין ירושלים און עס איבערנעמן וואס עס
וועט זיין נאר פאר די אידן.
דוד איז נאר געגאנגען מעלה מעלה ,זיין הצלחה האט
איהם געשיינט און ער איז געווען אנגענומען און אהוב לכל.
פארט האבן די ערליכע אידן געציטערט און געקוקט מיט א
חשדות'דיג אויג אויף דוד ,און די הייליגער ספורנו זצ"ל וואס
האט דאן געוואוינט אין איטליע איז געקומען צו דוד כדי צו
טאפן דעם דפק און שפירן וואס ליגט אונטער די פייערדיגע
אויגן און אויסגעדארט פון תענתים'דיגע געשטעל.
פאר דוד איז עס אבער געוון א גרויסע קלאפ ,און זיין כבוד
האט זיך געשפירט באדרויעט ,און זיינע חסידים וואס זענען
געגאנגען אין פייער פאר איהם האבן ליידער מלשין געווען
אויפן ספרונו ביי די ממשלה און מען האט איהם פארשיקט
אין תפיסה.
במשך די צייט האט דוד געווארט בכליון עינים אויף די
בריוו פונעם פויפסט ,ווען אין די צייט ווערט זיין נאמען
נאך מער פארשפרייט ,האט ער אבער אין די צייט שטארק
געשתדלט אז מען זאל באפרייען דעם ספורנו און די איבריגע
רבנים פון תפיסה ,וואס מע האט זיי אדאנק זיין שתדלנות
אין די ענדע באפרייט.
נאך א גאנצע יאר ווארטן ,איז ענדליך אנגעקומען דעם
לאנג ערווארטעטער בריוו פונעם פויפסט און מיט דעם
בריוו האט זיך דוד גלייכט ארויסגעלאזט מיט א שיף קיין
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פארטיגאל .דוד איז אנגעקומען קיין טאווירא ,פון ווי ער האט
אפגעשריבן א בריוו אין צוגאב צי די בריוו פונעם פויפסט
וואס ליינט זיך ווי פאלגענד:
"הוד קדושת רוממותו המלך המהולל של פורטוגל ,שלום.
הנני כותב זאת רק כדי להודיע להוד-רוממותך איך שאנוכי
עבדך הגעתי לכאן בארץ רוממותך הקדושה ,ונשלחתי לכאן
ממדבר חבר במצוות המלך יוסף אחי ושישים הזקנים,
יועציו ושופטיו אשר כולם יסורו למצוות הוד-רוממותך.
לאדנותו [למלך יוסף] יש קרוב לשלוש-מאות אלף לוחמים
טובים והוא עוסק בענייני הצדק והיושר שלהם כל יום שני
וחמישי .ובהסכמת מלכי יוסף הנ"ל ושבעים יועציו נשלחתי
אנוכי ,איש חדש לשירותך ,למסור להוד-רוממותך עניינים
של חשיבות וסוד אשר הוד-רוממותך ישמח לדעתם כאשר
יואיל לשמוע אותי ,שכן הדבר יהיה לכבוד ולתפארת להוד
רוממותך .והרי עבדך יהיה תמיד מוכן מאוד לשרת את הוד
רוממותך הקדושה"...
די קעניג פון פארטיגאל האט אבער נישט געוואלט אזוי
שנעל אפקויפן זיינע מעשיות ,נישט גלייבנדיג אין זיין
ערליכקייט .דוד אבער פון זיין זייט האט זיכער געמאכט
אז מען הערט פון איהם ,און איין טאג ווען איינער פון די
מקורבים אין די מלוכה איז געווען ביי איהם באזוכן און האט
אפגעשפעט פון איהם האט דוד אין אן אויגנבליק איהם
געגעבן א טראסק ארויס פום פענסטער ,וואס דאס האט שוין
איבערגעלאזט א רושם אלס א געטליכער מאן ,באווייזנדיג
אזא גבורה.
***
די מעשה – ווי געשריבן – האט אויפגערידערט די אידישע
וועלט .זיינער צייט .די אידישע וועלט איז געווען אויף מיט
די אנטוויקלונגען ,אידישע קינדער האבן זיך געהויבן צום
באשעפער זעהענדיג אן אתחלתא דגאולה ,ישראל קדושים
האבן אנגעהויבן טוהן תשובה ,פאסטן תעניתים פאר די
גאולה וואס איז אט אט ביים שוועל ,און אין אלע שטעט
האט מען איינגעפירט א ספעציעלע מנהג צי פאסטן שני
וחמישי ,ווי אויך הא מען מסדר געווען א ספעציעלע תפילה
וואס מען האט אריינגעלייגט אינעם שמו"ע וואס איז מסוגל
אויף מקרב זיין די גאולה.
אין סידור רבי הירץ "סידור התעוררות הגאולה" ברענגט
ער אז די רבנים און גדולי ישראל האבן געבעטן די בעלי
תפילה צו מכוון זיין ספעציעלע שמות און כוונות ביים
דאווענען פארן עמוד אלעס כדי ארויסצוהעלפן מקרב זיין
ביאת המשיח.
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אבער ספעציעל האט די ערשיינונג פון דוד הראבנו
ערוועקט א אויסטערלישע ערוואכונג צווישן די אנוסים אין
פארטיגאל ,די אנוסים וואס האבן לפנים געלעבט א גוי'איש
לעבן און בשוגג צי באונס עובר געווען אויף אזויפיהל מצות
התורה אונטערן שלייער פן קריסטנטהום ,ביי זיי איז דוד
געווען ווי א מלאך מושיע ,זיי האבן פשוט געזעהן אין איהם
דמות משיח .הונדערטער אנוסים האבן פשוט אנגעהויבן
קומען צו איהם ער זאל זיי מחזיר בתשובה זיין ,אויסלערנען
אביסעל תורה און מצווץ און זיי מקרב זיין צו אידישקייט.
דוד פון זיין זייט האט מורא געהאט .סיי פון די אנוסים
און ווער זיי זענען ,און עקסטער אז דער מלך פורטיגאל זאל
נישט געוואויר ווערן פון די רעוואלוציע
וואס ווערט געשאפן אונטער זיין נאמען.
אבער וויפל ער האט נאר פרובירט צי
מרחק זיין די אנוסים און זיי אינגנארירן
אדער אוועקשטופן האט עס נאך מער
אויפגעפלאקערט זייער ווילן ער זאל
זיי אננעמען ,עס האט נאר מוסיף
געווען צי די פלא ארום דוד  -און זיין
אהערגעשטעלטע בילד אלס איש פלא,
זיי האן עס ווי געזעהן אלס א צייכן פון
הימל אז מען האט נאך נישט מקבל
געעווען זייער תשובה ,און אין רעזולטאט
האבן זיי זיך נאך מער אנגעשטרענגט צי
קומען צו איהם און קלאפן אויף זיינע
טירן ער זאל זיי אננעמען און ווערן זייער
פריוואטע מורה דרך.
***

דיאגא איז געווען א יונגער ענערגישער בחור קוים צוויי
און צוואנציג יאר ,מיט שטארקע אמביציעס און גלענצענדע
כשרונות ,ער איז אויפגעוואקסן שוין צוויי דורות אנוסים ,אין
וואס אין רעזולטאט האט ער שוין כמעט נישט געוויסט פון
קיין אידישקיט נאר האט זיך אריינגעווארפן מיט לייב אין
לעבן אין זיינע שטודיעס .דיאגא האט נישט אנטוישט זיינע
לערער און אין גאר א קורצע צייט האט ער זיך שוין דערזעהן
ביים שפיץ ,ווערנדיג דער פריוואטע שרייבער און יועץ פארן
מלך.
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ווי נאר דוד איז אנגעקומען קיין פורטיגאל האט אבער
אין דעם יונגן לייב זיך ערוועקט א פונק פייער ער האט זיך
דערמאנט זיינע אפשטאמען און מיט א פעסקייט באשלאסן
אפצולאזן זיינע גליקן און זיך מקרב זיין צום אידישן פאלק
מיט איר אפענע און גאנצע פראכט צי זיין גרייט פארן טאג
פון ביאת המשיח.
דוד האט איהם פרובירט אפצוווארפן ממש מיט געוואלד,
וויסענדיג וואס עס ווארט איהם אויב
דער מלך ווערט געוואויר דערפון ,אבער
דיאגא האט זיך נישט אפגעשראקן פון
אזעלעכע קלייניגקייטן ,ער האט זיך
געדראפעט און געשלאגן ביז ער איז
געווארן א פולקאמער פרומע איד ,און
איז אנטלאפן – ווי פארשטענדליך – קיין
סאלונקי ווי ער איז אריבער א ברית און
זיך אנגעשלאסן אין זיין הייליג פאלק.

דוד אבער פון זיין
זייט האט זיכער געמאכט
אז מען הערט פון איהם,
און איין טאג ווען איינער
פון די מקורבים אין
די מלוכה איז געווען
ביי איהם באזוכן און
האט אפגעשפעט פון
איהם האט דוד אין אן
אויגנבליק איהם געגעבן
א טראסק ארויס פום
פענסטער

צווישן די טויזענטער אנוסים אין
פורטיגאל וואס האבן דעמאלטס
געלעבט נאך פארשלייערט ,איז געווען א
יונגער קלוגע בחור ,א חריף מיט א געריבענעם שכל ,דיאגא
פירסט.
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זייענדיג אין בית המלכות האט ער נאר איבעראשט
זיינע הארן ,און די מלך האט זיך זייער באליבט אין איהם
הנאה'האבנדיג פון זיינע בייפעלער ,ראט ,און ידיעות.

דיאגא האט זיך געטוישט זיין נאמען
צי שלמה מלכו ,און זיך פלייסיג געזעצט
לערנען די תורה און חז"ל אין די
ישיבה פון רבי יוסף טייטשיק זצ"ל ,און
שפעטער אויך ביים הייליגן בית יוןסף
זצ"ל ,ווי ער איז געשטיגן העכער העכער
אויך אין תורת הנסתר.
***

ווי נאר די מלך פארטוגאל איז געוואויר
געווארן פון זיין דורכפאל און פון זיין
פארלוסט אויךף זיין באליבסטן יועץ וואס איז פון דיאגאו
געווארן שלמה מלכו איז ער אריין אין א געוולאדיגע כעס,
און ער האט געזוכט נקמה צי נעמען אין דוד הראבני ,וואס
האט אין די לעצטע רגע געכאפט הענט און פיס און אנטלאפן
פון פארטיגאל עוד נשמתו בו.
עס איז דורך א לענגערע תקופה וואס דוד איז געצווינגען
געווארן צי לויפן פון איין פלאץ צום צווייטן ,אבער צי דעם
איז בכלל נישט אפגעשוואכט געווארן די באגלייבקייט פון
אידן אין איהם ,דוד האט זיך גענומען האלטן לאנגע דרשות
פול מיט פלפולים אין נגלה און רמזים אין נסתר ,זיין לשון
למודים און כאריזמאטישע צוגאנג האט געפאנגען הערצער
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און ער האט אנגעהויבן ארומפארן פון שטאט צי שטאט
און פון לאנד צי לאנד און מעורר געווען אידן אז די צייט
פון גאולה איז נאנט און אט אט וועט מען הערן דעם לאנג
ערווארטעטן קול שופר.
אינצווישן איז ער נאכאמאל געפארן קיין ארץ ישראל אוון
האט זיך באזעצט אין צפת ,דארט האט ער געשריבן א ספר
איבער קבלה און אויך מעמוארן איבער זיינע נסיעות ,און איז
געזעצן דארט במנוחה.
אין שנת רפ"ט האט זיך אין די וועלט געטוהן אן
איבערקערעניש ,עס האט אויסגעבראכן א ווילדע מלחמה
אין איטאליע ווי עס האט אויסגעקוקט אז די וואטיקאן און די
מלוכה אין רוים וועלן פאלן ,דאן האט דוד זיך ארויפגעכאפט
אויף די גאלדענע געלגעגנהייט און איז גראד אפגעפארן
קיין רוים ,און האט אנגעהויבן דערציילן איבער די מפלה
פון מלכות אדום וואס איז נענטער ווי ווייטער און ער וויל
פשוט עס צוזעהן מיט די אייגענע אויגן ,א שמחה האט זיך
פארשפרייט אין די גאסן צווישן זיינע אנהענגער.
פון דארט איז ער געפארן צוריק קיין ווענעציע ווי ער האט
אנגעטראפן זיין תלמיד שלמה מלכו וואס איז שוין דאן
געווען בקי בתורה ובחכמה ובנסתר ,און אינאיינעם האבן זיי
אנגעהויבן ארומפארן נאכמאל אין אלע אידישע ישובים ,און
האבן געהאלטן פייעדיגע דרשות אויף די התקרבות הגאולה.
אזוי פארענדיג און גייענדיג אינאיינעם זענען זיי אנגעקומען
קיין דייטשלאנד ווי מען האט נאכנישט געהאט געהעריג
געהערט איבער די צוויי ,און זיי האבן אויך דארט אנגעהויבן
צי מאכן א מהפיכה אין די אידישע וועלט ,אבער דא האט
שוין די מזל נישט מיטגעשפילט און דער קעניג קאר"ל האט
זיי חושד געווען אויף שפיאנאזש.
ביידע זענען אריינגעזעצט געווארן אין תפיסה ווען אינצווישן
איז די קעניג פון פורטיגאל געוואויר געווארן אז שלמה מלכו
איז געפענגעניש אין דייטשלאנד ,און האט געפאדערט אז
מען זאל איהם אהיימשיקן אלס מורד במלכות.
די קעניג קאר"ל האט זיך נישט געקענעט קעגן שטעלן די
דרוק פון פארטיגאל און שלמה מלכו איז אפגעפירט געווארן
צוריק קיין פארטיגאל ווי ער איז ליידער אומגעקומען אויף
קידוש השם דורך די פארשאלטענע אינקוויזיציע.
דוד איז ווייטער געבליבן אין תפיסה וואס זיין גורל פון
דארט און ווייעטער איז נישט באקאנט .עס איז דא וואס
זאגן אז ער איז אוועק מיט פיהר יאר שפעטער דארט אין
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תפיסה ,אנדערע זאגן אז ער אז אויך געהארגעט געווארן
דורך די אינקוויזיציע.
***
די מיסטעריע ארום דוד (אלרואי) איז פארנעפלט .נישט
וואס מען ווייסט פון ווי ער שטאמט און נישט אז מען ווייסט
גענוי ווי ער איז אהינגעקומען .ווארשיינליך איז ער געווען
א איד מיט נישט ווייניג מאגנל און אויפמערקזאמקייט און
א רייכע געבענטשטע פאנטאזיע וואס האט מיט זיין טונקל
הויטיגע מאסקע אהערגעשטעלט א פאנטאזיע ארום די
עשרת השבטים.
אנדערע זאגן אז זיינע כוונות זענען יא געווען ריכטיג און
ער האט באמת געהאלטן אז מיטן מעורר זיין אידן וועט
עס צוברענגען א רצון עליון צי די גאולה ,נאר עס האט
זיך אויסגעלאזט אזוי ביטער .אבער זיין יחוס צו די עשרת
השבטים און צי שבט ראובן (לויט מאנכע שבט לוי) איז לפי
הסברא סתם אויסגעזויגן פון פינגער ,און עס האט פשוט
מער צוגעגעבן צום הרוצה לשקר ירחיק עדותו.
אבער שרייבנדיג איבער שלמה מלכו איז כדאי
ארויסצוברענגען אז עס איז נישט קיין ספק אז ער האט זיך
מקדש געוווען און זיך צוגעבינדען צום אידישן פאלק מיט די
ריכטיגע שטריקן און קשרים ,זיין קרבן פון אוועקגעבן זיין
גאנצע רייכטוהם אוןן כבוד פאר השי"ת איז זיכער אנגעקומען
בשמי מעל ,און ער האט דערגרייכט צו די מדריגה פון במקום
שבעלי תשובה עומדים ,און איז געשטארבן א מת קדושים
על קדושת שמו יתברך.
דער הייליגער בית יוסף אין זיין ספר מגיד מישרים וואס ער
האט געלערנט מיט א מלאך פון הימל דערמאנט איהם איהם
לשבח שרייבענדיג אז די מלאך האט איהם געזאגט" :תזכה
לקדש שם שמים כשלמה בחירי דאתקריא מלכו"...
אויך ווערט ער דערמאנט אין מגן אברהם סימן י"א ס"ק כב':
"שבציצית של ר' שלמה מלכו היה באיזור בראש י' כריכות
ואח"כ ה' וכו' כשם הוי"ה" .נישט ווי אונזערע ציצית וואס די
כריכות גייען אנדערשט .זעהען מיר אז די גדולי ישראל האבן
זיך מתייחס געווען צי איהם.
מיט דעם שליסן מיר נאך א רינגעלע אינעם קייט פון
מיסטעריעס ארום אונזערע פארלוירענע ברודער .וואס מיר
וועלן זיך בקרוב טרעפן אינאיינעם ובאו האובדים בארץ
אשור ,בביאת מלכא משיחא בב"א.
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די אטאקע אויף די
ליבערטי
יו .עס .עס.
אויסערן מיניסטער
אויסערן מיניסטער

א

ינעם '8טן טאג אין יוני ,1967 ,אינעם סאמען ברען
פונעם  6טאג מלחמה צווישן מדנ"י און אירע אראבישע
שכנים ,עגיפטן ,ירדן און סוריא ,די גאר אנגעצויגענע
אטמאספער און די מלחמה לופט האט פארטריבן יעדן איינעם פון
די גאנצע אומגעגנט.
יעדן איינעם? המממ ...נישט ממש .איין שיף גראדע ,די
פארגעשריטנסטע שיף אין יענע יארן ,איז געווען אויף די נישט
ריכטיגע פלאץ אין די נישט ריכטיגע צייט.
די שפיאנאזש שיף מיטן נאמען "יו עס עס ליבערטי" איז גענוצט
געווארן אין משך פון די '1960ער יארן דורך די אמעריקאנער
מיליטער צו אונטערהערן רעקארדירן און אניליזירן "ווייערלעס
קאמיוניקאציע" פון פארשידענע לענדער .אלע שיפן אין די מלחמה
זאנע זענען געווארן אנגעזאגט צו שטיין ווייט פון די געגנט ,אבער
די ליבערטי האט למעשה נישט באקומען די דאזיגע מעסעדזש
(די מיליטער זאגט אז זיי האבן יא געשיקט עטליכע מעסעדזשעס
פאר די ליבערטי אז זי זאל זיך אוועקרוקן פון דארט טיפער אריין
אין די וואסערן ,אבער סאיז נישט אנגעקומען נאר נאך די אטאקע
אויף איר .גיי גלייב ,)...און זי איז געווען אין די מלחמה אומגעגנט,
אבער נאך אין די "אינטערנאציאנאלע וואסערן".
מדינת ישראל זאגט אז זי האט געזאגט פאר אמעריקע אז
אלע שיפן וואס זענען אין די אומגעגנט ,דארף זייער פונקטליכע
לאקאציע ווערן אנגעגעבן ,אויף וואס אמעריקע זאגט אז זי האט
באקומען אזא מעלדונג הערשט נאך די אטאקע אויפן ליבערטי.
אבער לאמיר גיין אביסל אויף א סדר .די ליבערטי האט אין יוני
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 5געשיקט א מעסעדזש אז אזוי ווי די מלחמה האט אויסגעבראכן
דארף זי האבן עפעס פארטיידיגונג כוחות נעבן איר ,אלזא האט זי
פארלאנגט א דעסטרויער זאל איר קומען צו הילף.
די תשובה וואס זי האט באקומען:
" Liberty" is a clearly marked United States ship
in international waters, not a participant in the
conflict and not a reasonable subject for attack by
any nation. Request denied.
אין קורצן אויף אידיש" :די ליבערטי איז קלאר געמארקד
אלס אן אמעריקאנע שיף אין די אינטערנאציאנאלע וואסערן ,זי
נעמט נישט אנטייל אין די קאנפליקט און ס'איז נישטא קיין שום
סיבה פארוואס זי זאל ווערן אטאקירט פון סיי וועלכע לאנד ,דיין
פארלאנג (פאר א דעסטרויער אלס סעקיוריטי) איז צוריקגעוויזן!
אבער אין פאל די ליבערטי ווערט אטאקירט ,איז דער קאפיטאן
געווארן פארזיכערט אז ביז  10מינוט דערויף וועלן לופט כוחות פון
די '6טע בריגאדע זיין דארט צו העלפן ,ווען למעשה זענען די אלע
פליגערס און שיפן פון די זעקסטע בריגאדע געווען עטליכע 100
מייל אוועק.
אין די נאכט פון יוני  7וואשינגטאן צייט ,יוני  8אינדערפרי
לאקאלע צייט ,האט די פענטעגאן ארויסגעשיקט א מעסעדזש
פאר די ליבערטי אז זי זאל נישט צופארן נאנטער ווי  120מייל
צו עגיפטן אדער סוריא און די גאנצע אומגעגנט ,אבער צוליב
פארשפעטיגונגען איז די מעסעדזש ארויסגעשיקט געווארן נאר
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נאכדעם וואס די אטאקע איז שוין דורכגעפירט געווארן.

ביי די עיר קאנטראלער אויב ער זאל אטאקירן ,ווייל עס קוקט אויס
ווי אן אמעריקאנע שיף ,די תירוץ איז געווען :אטאקירן!

אין די אינדערפרי פון יוני דער '8טער האבן מדינת ישראל פליגער
אנגעפאנגען צו פליען העכער די שיף ,עטליכע מאל .איינמאל איז א די ליבערטי איז געקומען אונטער שווערע פייער! די צוויי פליגערס
פליגער געקומען אזוי נאנט ,אז די דעק האט זיך געשאקלט און די האבן אויסגעשאסן ראקעטס און באמבעס מיט א שטארקייט אויף
די שיף 8 ,מענטשן זענען אויפן פלאץ אומגעקומען און איבער
מאטראזן האבן געקענט זען די פיילאטס פונעם פליגער.
 100זענען פארוואונדעט געווארן ,די אטאקע איז אנגעגאנגען
אין די זעלבע צייט  -שוין נאכדעם וואס די שיף איז מיט שטארקע כוחות ,ווי נאר די פליגערס זענען געווארן ליידיג
אידענטיפיצירט געווארן אלס אן אמעריקאנער שיף  -זענען פון אמוניציע זענען צוויי פרישע פליגער געקומען און מיטן גאנצן
אריינגעקומען פארשידענע שמועות און דמיונות פון מדנ"י כח ווייטער אטאקירט די שיף ,פאר גאנצע פערצן מינוט איז די
פיילאטס אז די שיף האט געשאסן אויף זיי און אזוי אויך אויף די אטאקע אנגעגאנגען!!! איבערלעבער האבן פארציילט ווי זיי
יבשה ארויף ,די אינפארמאציע איז געווארן איבערגעגעבן פאר האבן געשפירט ווי זיי ווערן אינגאנצן צולאזט פון די היץ פון די
פארשידענע דעפארטמענטס אינערהאלב די מדנ"י מיליטער ,און באמבעס לויט ווי זיי פארציילן האט אויסגעקוקט ווי די חברה גייען
זיי האבן רעאגירט דורכן ארויסשיקן עטליכע טארפידא שיפן.
נישט אויפגעבן ביז זיי גייען זען די שיף זינקען ,שווערע קוילן און
ראקעטן זענען געפלויגן פון אלע זייטן ,גאנצע  12פליגערס זענען
די טארפידא שיפן האבן געמערקט דעם טארגעט ,און געקומען "אפלאדענען זייערע סחורה"!...
אויפגעפאסט אז ער פארט אויף א שנעלקייט פון  30נאטס
( 35מפ"ש) .זיי האבן געפארווערד
נאך עטליכע מינוט איז געווארן
די אינפארמאציע פאר זייערע
א שטיקל שטילקייט ,די שיף האט
אויבערהארן ,די לעצטע האבן געבעטן
שוין נישט אויסגעקוקט ווי א שיף...
און פון אלע זייטן האבן געברענט
עס איבערצורעכענען און זיכער מאכן
פייערן פון די באמבעס ,אבער עס
אז דאס איז טאקע די ריכטיגע ספיד
האט אויסגעקוקט ווי דאס ערגסטע
וועלכע די שיף פארט.
איז שוין פאריבער ,און טראץ די
אין יענע יארן האט א ציווילע שיף
טויטפעלער און די גאר שווערע
נישט געקענט אנציען שנעלער ווי
שאדנס וואס די שיף האט געליטן,
 20נאטס ,נאר א מלחמה שיף .אלזא
ווי למשל די איבער  280לעכער אין
יעדע שיף אין די אומגעגנט וועלכע איז
די שיף ,איז עס אבער נאכנישט
געפארן שנעלער ווי  20נאטס האט עס
געווען אינגאנצן דערנאך.
געמוזט מיינען איין זאך ,אז עס איז א
מלחמה שיף .למעשה אבער זאגט די אמעריקאנע נעווי אז די שיף די ליבערטי האט געשיקט נויט מעסעדזשעס ,אבער די פליגערס
וואס זענען ארויסגעשיקט געווארן זיי צו העלפן זענען צוריקגערופן
איז דאן געפארן אויף די ספיד פון  5נאטס!
געווארן.
אלזא די טארפידאס וועלכע האבן געזען א מלחמה שיף
פארן אין די ריכטונג פון עגיפטן ,און זיי האבן עס נישט געקענט און דאן  20מינוט שפעטער נאכדעם וואס די פליגערס האבן
נאכיאגן ,האבן איבערגעגעבן אז מען זאל ארויסשיקן פליגערס צו שוין נישט געשאסן ווייל זיי זענען געוואר געווארן אז דאס איז
א אמעריקאנע שיף איז געקומען די צווייטע חלק ...די איזראעלי
באמבארדירן די "עגיפטישע" שיף.
טארפידא שיפן האבן ארויסגעשאסן  5טארפידאס איינע האט
צוויי פליגערס זענען געווארן ארויסגעשיקט און זענען אנגעקומען געכאפט די שיף שאפנדיג א גרויסע  40פיסיגע ברייטע לאך ,און די
ארום  2אזייגער צו די שיף ,איינע פון די פיילאטס האבן אנגעפרעגט שיף האט גאר מזל'דיג אויסגעמיטן די אנדערע .4
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די טארפידא האט אומגעברענגט נאך  25מאטראזן און א קוואוט פון איינער וואס האט אויסגעפארשט די ליבערטי
פארוואונדעט אומצאליגע! אום  4:00אזייגער ,ארום  2שעה פון אטאקע:
ווען די אטאקע האט זיך אנגעפאנגען האט די מדנ"י מיליטער
געמאלדן פארן אמעריקאנעם אמבאסאדער אין תל אביב אז אן The evidence was clear. Both Admiral Kidd and
I believed with certainty that this attack, which
אמעריקאנער שיף איז "בטעות" באשאסן געווארן...
killed 34 American sailors and injured 172 others,
דער פרעזידענט איז איינגעמאלדן געווארן דערוועגן ,און ער was a deliberate effort to sink an American ship and
האט זיך פארגעשטעלט אז יד הסאוויעטן באמצע ,אבער ער האט
murder its entire crew. Each evening, after hearזיך צוריקגעהאלטן פון א קאנטער אטאקע ביז זאכן ווערן קלאר.
ing testimony all day, we often spoke our private
למעשה האט ער טאקע גאר שנעל געהערט די נייעס אז דאס thoughts concerning what we had seen and heard. I
איז גאר געווען א פאטש פון א פריינד ,און מדנ"י האט פארזיכערט recall Admiral Kidd repeatedly referring to the Is-
raeli forces responsible for the
אז זי גייט צוריקצאלן פאר די משפחות
וועלכע האבן פארלוירן זייערע נאנטע .זיי
'attack as 'murderous bastards.
האבן טאקע באצאלט  3.3מיליאן דאללער
It was our shared belief, based
( 22מיליאן אין די היינטיגע געלטער) פאר
on the documentary evidence
די באטראפענע משפחות ,און עטליכע יאר
and testimony we received first
שפעטער האבן זיי באצאלט א ענליכע סומע
hand, that the Israeli attack was
פאר די אלע פארוואונדעטע ,און אין 1980
planned and deliberate, and
האבן זיי באצאלט  6מיליאן דאלאר אלס
could not possibly have been
סעטלמענט פאר די שאדן וואס זיי האבן
an accident.
אנגעמאכט פאר די שיף.
מען זעט ווי די אלע זאגן מיט אזא
זיכערקייט אז דאס איז בכלל נישט
געווען קיין טעות .וואס איז אבער טאקע
פשט אין די אטאקע? אויף דעם זענען
דא עטליכע השערות ,אבער דאס איז א
שמועס פאר זיך ,אפשר אין א צווייטע

די אמעריקאנער גאווערמענט האט
קיינמאל נישט אנגענומען די תירוץ פון
די א.ג" .בטעות'דיגע" אטאקע .זיי האבן
געטענה'ט ,און מיט רעכט ,אז די אמעריקען
פלעג האט די גאנצע צייט געפלאטערט
אויפן שיף ,און די שיף האט גאר גרינג
געקענט אידענטעפיצירט ווערן אלס פריינטליך .ווי למשל דער געלעגנהייט.
סעקרעטערי אף סטעיט וועלכער האט זיך אויסגעדרוקט אז ער
האט זיי דעמאלט נישט געגלייבט און ער גלייבט זיי נישט ביזן ווי מיר זעען אבער דא ,ליגט נישט קיין סאך געטריישאפט/
היינטיגן טאג! אדער ווי איינער פון די איבערלעבער אויפן ליבערטי פריינדשאפט פון מדנ"י צו אמעריקע ,און דאס האט מען זיך
האט זיך אויסגעדרוקט :אויב איז עס געווען א טעות דאן איז עס איבערצייגט ביי די פאלארד מעשה אויך ,און אין נאך פעלער.
געווען די בעסטע אויסגעפלאנטע טעות וואס איך האב נאר אמאל
דער וויל אלעס באקומען און נישט נאר אז ער גיבט נישט צוריק,
געזען...
נאר ער פאטשט נאך אין פנים!
א ביטער געלעכטער ,אבער די איזראעלי תירוץ איז זייער א
שוואכע תירוץ ,זיי האבן פאר סיי וואספארא סיבה אטאקירט די זאל דער באשעפער העלפן אז די מלכות הזלה זאל שוין בטל
שיף און יעצט טרעפן זיי תירוצים...
ווערן ,און מיר זאלן שוין זוכה זיין צו ביאת משיח צדקנו בב"א.
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גרופ! .האסט עפעס? געב א שיק .פרעג
נישט וואס די גרופע קען טון פאר דיר,
פרעג וואס דו קענסט טון פאר די גרופע.
נישט אלעס וואס דו שיקסט מוז זיך
לייגן אויפן שכל ,נישט אלעס מוז האבן
א הסבר ,קענסט שיקן מדרש פליאות,
א צעטל ,א בילד ,א וויץ .נישט קיין
חילוק .פארשטייסט נישט? פרעג נישט
איבער .דו שיק עס ווייטער! עס נעמט
א סעקונדע ,דיין שיקן וועט שוין נישט
אויסמאכן ,עס איז שוין סייווי פאבליק.

די
מעסעדזש
פון
"וואטס-
עפפ"
גרויסע-האמער

ז

יץ איך מיר אין מיין קיוביקעל
אפיס און איך טוה מיין טעגליכע
רוטין אויפן קאמפיוטער ,ווען צו
מיינע אויערן גרייכן א קול.
יא ,כמעט אזא קול וואס האט
דערגרייכט צום אויערן פונעם צדיק אין
די מחניים ביכלעך פון א צובראכענע
אלמנה אין וואלד אן קיין האלץ צו הייצן...
נישט ממש ,אבער אן ענליכקייט האט
עס.
דער קול איז מיר קענטליך ,דער
קול קומט ארויס גלייך פונעם אייפאון,
גלייך פונעם "וואטסעפ" אפליקאציע
וואו וואויס-נאוטס זענען א גאנגבארע
ארטיקל.
דארט ,אינעם וואטסעפ פלאנעט,
האלט מען שוין נאך אלעם ,די אלע נייע
געזעלשאפט תקנות פון די אינטערנעט

עפאכע איז שוין היפש אלטמאדיש .אט
נעמט למשן דעם ענין פון "רעפלייען" -
ענטפערן צו א מעסעדזש ,דאס איז שוין
לאנג אפגעפרעגט .נוצן די פוילע LOL
צו צייגן געלעכטער איז שוין לאנג ארויס
פון סטייל (איר האלט נאך בעפאר יענע
צייטן? איר לאכט באמת ווען איינער
מאכט א וויץ? וועלכע דור לעבט איר?) .די
מהלך המחשבה האט באקומען א טאטאל
נייע ווענדונג ,ליבערשט צו רעאגירן ווי
א פארפרוירענעם אייז-בארג צו אלע
ערליי סיטואציעס .דו שיק צום "גרופע"
אינטערסאנטע קליפס פון א אינגערמאן
וואס ליגט פארבלוטיגט ,און איך וועל
צוריקשיקן א וואויס-מעסעדזש וואס א
פרוי האט געלאזט אויף מיין טעלעפאן,
און אלץ א עקסטערע באנוס וועל איך
שיקן ווייטער דיין קליפ פאר אלע מיינע
וואטסעפ גרופס.
געפיל? שכל? הארץ? נע! ארויס פונעם
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אויב שפירסטו אז דו האסט יא בויך-
קוועטשערייען ,פעלט נישט גארנישט
אויס מער ,דארפסט נישט זיין קיין
שרייבער ,ניטאמאל קיין רעדנער.
רעקארדיר דעם מעסעדזש אויף
וואטסעפ ,און דער וואויס נאוט גייט
פאבליק .דארפסט נישט מקדים זיין
גארנישט ,דארפסט נישט אויסקלארן
דיין קול "עחעחעחחם… איך האב מיך
נישט צוגעגרייט ,אבער אז מען איז מיך
מכבד וועל איך רעדן" ...פארקערט ,ווי
מער אומפראפעסיאנאל די מעסעדזש
איז טראגט עס מער געוויכט ,וויפיל מער
"היפי" קללות ווערטער דו לייגסט אריין
דערין וועט עס טראגן דעם ארגינעלען
כאראקטער ,און איז אויפן וועג צו גיין
"וויירעל".
פארגעס פון די אלטע צייטן ווען מען
האט דיך איינגערעדט אז ווייל דו האסט
נישט געלערנט און אויסגעוואקסן א
וויסטן עם הארץ ,אומוויסנד ברוחניות
ובגשמיות אין עטיקס און געזעלשאפט
וועגן דעם האסטו נישט קיין ווארט אין
די סאסייעטי .לעבן זאל פרייהייט פון
טיפשות!
אט פון דעם קול רעד איך",הקול"
דער באקאנטער קול מיט'ן ה"א הידועה.
אט אזא וואטסעפ קול איז דערגאנגען
צו מיינע אויערן ,דעם קול ה'וואויס-
נאוט' ,דעם באקאנטן כאראקטער ,וואס
אפשר דעם פיזישן קול איז נישט אייניג
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ביי אלע אזאלכע וואויס-נאוטס ,אבער
דעם גייסטישן קול איז מער ווייניגער
כמעט ביי אלע די זעלבע ,אזא סארט
מדבר שממה קול וואס לאזט דעם דמיון
שווימען גאר ווייט און זיך אויס'משל'ן
גענוי וויאזוי דער יעניגער קוקט אויס
און מאהלט אפ א פונטקליכע בילד פון
זיין יוגנט און זיין יעצטיגע לעבנס-סטיל,
פון הונטערגרונט הערט מען א גאר
ווייטאגליך געוויין ,בערך אזאנס ווי דער
אויבנדערמאנטער געוויין פון די אלמנה,
אדער פון די טלית'ל פונעם דובנע'ר מגיד,
אזא אומקלארע אבער דורכגרונטליכער
געוויין ,מיט א דורכשניידנדער ווידער-
קול.
"הערטס אויס חברה" זאגט יענער מיט
א נידעריגע ראדיא בארי-טאון ,ווען ער
האלט דעם אייפאון נאנט צום שניפסל,
און דרוקט עס צוזאם מיט זיינע פינגער
פאר שוימיגע כעס.
"לאמיך ענק איין זאך זאגן"...

אויפגערעגטקייט צו אן עקסטרים ,אבער
וויפיל מאל רעד איך די זעלבע שפראך?
און אייגענטליך ,וויפיל מאל טראכט איך
די זעלבע?
זייט מיר נישט חושד אז איך גיי דא
אריינגיין אין די דעטאלן פונעם מעסעדזש
און מודה זיין אדער אים אפווענדן .איך
רעד פון גאר עפעס אנדערש.
*
צוצוקומען צו מיין נקודה ,לאמיר מאכן
אן עקספערימענט מיט די ליינער יעצט.
איך וועל פרעגן א שאלה און איר וועט
טראכטן דעם ענטפער.
די "עף די אר" איז א גוטע הייוועי?
איר דארפט נישט אויסשרייען אייער
ענטפער ,איך ווייס פונקטליך וואס
איר האלט וועגן דעם טראגי-קאמישן
פ'רענקלין ד'י ר'וזעוועלט הייוועי.

די לשון דא קען זיך צוטיילן אויף
אסאך דירעקציעס ,אבער מער ווייניגער
אויף דעם שניט :די אלע רבנים ,די
סיסטעם ,אידישקייט ,זאלן זיי גיין אין…
פיינט האבן… ליבשאפט… סיסטעם…
ליבשאפט! ...העיט… עס ארבעט מער
נישט… סאו פארקויף נישט קיין…

ווען איך וועל אייך הייסן זיך יעצט נעמען
צו טרייבן ליצנות פונעם הייוועי ,און
אפ'חוזק'ן דערפון ,וועט עס בכלל נישט
זיין שווער .הרבה קולמסין נשתברו .עס
וועט אייך ארויפקומען גלייך אויפן זכרון
די טאנעלן ,די ווילדע געטאנצערייען ,עס
איז דא אסאך פון וואס צו רעדן.

זייט מיר מוחל ,איך קען נישט
נאכברענגען די גאנצע טוץ קללות .אבער
ער איז אנגעווייטאגט!

אבער וואס וועט זיין ווען איך וועל אייך
הייסן אויפקומען מיט א גוטע עצה וואס
די שטאט זאל באטראכטן וויאזוי דאס
מתקן צו זיין?

לבי לבי על חלליהם ,מעי מעי על
חלליהם! טייערע איד ,איך האב מיטלייד
מיט אייך! יא!
אבער…
הערנדיג אזא מעסעדזש סטימיולירט
דאס מיין מח ,און איך הייב אן
קלערן :יענער נעמט מעגליך זיין
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אה… דאס גייט נישט על רגל אחת…
עס וועט פארלאנגען טיפע מחשבות ,זיך
ארומדרייען מיט די לינקע פיאות אין די
מויל מיט א שיפע קאפ ,דאס איז בכלל
נישט גרינג.
אויפקומען מיט פאזיטיווע עצות איז
"ארט" .עס פארלאנגט
א קונסט! עס איז ַ

שעפערישקייט .ווידעראום די גרינגסטע
וועג ארויס איז צו זאגן וואס איז נישט
גוט.
דאס זענען בכלל נישט קיין חידושים.
די טבע האנושי איז גלייך אפצואווענדן
יעדע זאך ,די ניין מחשבות שטייגן איבער
די יא מחשבות מיט  80פראצענט.
קול מבשר וואלט געקענט אנפילן
מיליאנען שעות אינטערוויוס מיט
מענטשן וואס ווייסן וואס נישט צו טון,
און וואס עס טויג נישט .עס איז דא בשפע!
איך האב אמאל געהערט ווי א
גרויסע אנגענומענע פסיכלאג מיט
אסאך עקספיריענס ענטפערט פאר א
אינגערמאן ,דער אינגערמאן האט זיך
אויסגערעדט אז ער איז ל"ע אדורך אסאך
אין זיין איגנט מיט שווערע פאמיליע
פראבלעמען ,און ער האט באשלאסן אז
נאך זיין חתונה וועט ער זיכער מאכן אז
זיין שטוב גייט נישט אזוי אויסזעהן ,און
זיינע קינדער גייען נישט מיטמאכן וואס
ער האט מיטגעמאכט .אבער ווען עס
קומט למעשה ,ווען ער באגעגנט זיך פנים
אל פנים מיט די שוועריגקייטן אין לעבן
פאלט ער נעבעך דורך ,ער רעגט זיך ,ער
שרייט אן די קינדער ,א.א.וו .וואו איז מיין
כלומר'שטע איינגענעמע אטמאספערע
וואס איך האב אזוי געגלוסט דערצו?
דער פסיכלאג האט אים אויפגעקלערט
אז ווען מען וויל טרעפן א פתרון צו א
פראבלעם איז אייביג וויכטיג זיך צו
קאנצעטרירן אויפן "יא" ,וואס וועל איך
"יא" טון ווען דאס און דאס וועט פאסירן,
ווען די נסיון וועט קומען בקומה זקופה.
ווייל וואס דו וועסט "נישט" טון ווייס מיר
שוין אלע.
דו וועסט זיך "נישט" רעגן ווען דיין זון
רעד חוצפה'דיג צו דיר .פיין .אבער וואס
וועסטו "יא" טון? דא ליגט די קונסט! דא
ווערט שוין דער מח צומישט און קומט צו
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אן אפשטעל .וואס טאקע? וואס טוט מען
"יא" ווען א קינד רעד חוצפה'דיג? טאקע
א שווערע קשיא .וועסט האבן א תירוץ
דערויף וועסטו זיין א געהאלפענער.
אבער ווילאנג דו ווייסט נאר וואס "נישט"
צו טון איז דיין פלאן א דורכפאל.
*
דאס נאך מער צו באשטעטיגן קען
מען אביסל אריינבליקן אין די פעלד פון
מארקעטינג און אדווערטייזינג .יעדע
גרויסע פירמע וואס האט א לייזונג צו
א פראבלעם האט א סיבה פארוואס זיי
זענען בעסער פונעם קאנקורענט .מען
דארף נישט צופיל מחשבה אויפצוקומען
מיט אזא מעסעדזש" .אונזער ציין פוץ
וועט נישט אנשמירן אייערע קליידער"
"אונזער סאדע האט נישט די שעדליכע
קעמיקאלן" "אונזערע סוטס צורייסן זיך
נישט נאך א האלבע יאר" וכהנה וכהנה.
זייער גאנצע הצלחה ליגט באמת אין דעם
וואס עס איז נישט.
דער טשאלאנדזש ליגט אבער וויאזוי צו
זאגן דעם "יא" פאר'ן קליענט ,מען דארף
ארומקונצלען מיט ווערטער ,מען צאלט
טויזנטער דאלארן פאר מארקעטינג
עידזשענסי'ס זאלן אויפקומען מיט א
מעסעדזש וואס זאל זיין פאזיטיוו ,וואס
זאל ארויסברענגען די מעלה ,און דערפון
זאל מען זיך קענען אויסדרינגען  -ווער
עס וויל דוקא  -מכלל הן אתה שומע לאו,
וואס די קאנקורענט איז נישט גוט .עס
איז א שווערע מלאכה ,און די מארקעטינג
ריזן לאזן זיך גאר שיין באצאלן דערפאר.
פארוואס? ווייל ווען א קאסטומער זעט
דעם "נישט" פארשטייט ער איין זאך ,דו
ביסט דא פאר "נישט" ,אין הכי נמי אז דו
ווייסט פונקטליך וואס איז "נישט" גוט,
אבער מאן יימר אז דו ווייסט וואס איז
"יא" גוט? הונטערן באוואוסטזיין שפירט
מען זיך אומזיכער און אומבאקוועם מיטן
קויפן ביי אזא פירמע.

ווען דו קומסט אויף מיט א "יא" ביסטו א
העלד ,עס צייגט אז דו טראגסט געוויכט,
האסט אינוועסטירט חכמה ,שעות ,געלט,
און גענוצט אלע דיינע מעגליכקייטן .ווען
דו קומסט אויף מיט א "ניין" גייסטו נאך
דעם שטראם ווי א טויטער פיש .יעדע
פירמע קען אויפקומען מיט א נישט.
*
נחזור לעניננו ,דער אויבנדערמאנטער
וואטסעפ מעסעדזש מאכט מיר באמת
רחמנות האבן אויף יענעם ,ווי נישט
ריכטיג ער גייט .מען קען זיך ארומדרייען
א גאנצן טאג מיט "ניין'ס" ,מיט טענות
ומענות ,מען ווייסט פונקטליך וואו דער
גייט נישט ריכטיג ,וואו דער גייט "ראנג".
ער האט די ברירה צו האבן א רואיג לעבן
טראץ זיינע הארץ עסענישן ,ווען ער זאל
ווען זיך קאנצעטרירן און טראכטן :וויאזוי
וויל איך יא אויסזעהן ,וויאזוי וויל איך יא
אז מיינע קינדער זאלן אויסזעהן ,וויאזוי
וויל איך יא אז אידישקייט זאל בליען,
און וואס גיי איך יא טון ,פאזיטיוו ,נישט
נעגאטיוו .ארויסשיקן אן אנגעגעסענער
וואטסעפ מעסעדזש איז דער ערשטער
גרויסער שריט אויף די פארקערטע
ריכטונג.
די ליסטע פון אומרעכטן אויפן
ערד קוגל וואלט געמאכט קראכן סיי
וועלכע קאמפיוטער פראגרעם .עס איז
מעגא ריזיג .די גאנצע עולם הזה איז
אנגעשטאפט מיט אומרעכטן און דברים
הצריכים תיקון.
עס איז גרינג ,זייער גרינג ,גאר גרינג ,צו
אויפקומען מיט זאכן וואס זענען נישט
גוט!
א קינד וואס ווערט געבוירן וואס טוט
ער די ערשטע זאך? ער וויינט! ער מיינט
אז עולם חשך בעדו ,וואו בין איך דא?
עס נעמט א שטיק צייט ביז דאס קינד
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באקומט צו עסן און ווערט באקליידעט
מיט אביעקטן פון די "יא" וועלט וואס
מען האט זייער שווער געארבעט דערויף.
עס נעמט אסאך קוראזש דאס
אויסצואוואקסן ,און רעאליזירן אז מען
דארף נוצן אסאך מחשבה זיך גרינג צו
מאכן דאס לעבן .עס איז ביטער שווער
זיך צו קאנצעטרירן און אויפקומען מיט
א זאכליכע מהלך וואס יא צו טון .אבער
דאס איז דער איינציגטסער וועג.
עס איז אבער גרינג צו זאגן פאר יענעם
ווען מיר אלע זענען אויף דעם געשלאגן,
כאטש נישט יעדער רעדט גלייך ארויס
פון מח אריין צום וואויס-נאוט צו
הונדערטער דארשטיגע צוהערער .עס
איז דער טבע האנושי נישט צו וועלן צופיל
אנשטרענגען דעם מח ,נישט צו וועלן
אינוועסטירן מחשבה ,נישט צו מאכן
קיין צילן וואו מען וויל אנקומען .נאר
ליבערשט אידענטעפיצירן פראבלעמען
און זיך פארמאסקעווען דערמיט.
א "דיפאלט" לעבן איז זייער געשמאק
מאמענטאל ,אבער איז א שטילער רוצח.
א לעבן וואס ווערט דיקטירט פון וואס עס
פאסירט יענע מינוט און פון די מחשבות
וואס קומען אויטאמאטיש ארויף  -איז
זייער געשמאק .אבער מען לעבט אפ נאך
א יאר און נאך יאר ,און פאר וואו וואס ווען
טרעפט מען זיך אובד עצות ,בגשמיות
וברוחניות.
א לעבן וואס ווערט אביסל פלאנירט,
מען האט צילן ,מען טראכט אביסל אויף
פאראויס וואס "יא" צו טון טראץ די און די
שוועריקייט  -איז טאקע שווערער אינעם
קורצן טערמין ,אבער די רעזולטאטן
זענען שטוינענד  -פארשטייט זיך בעזרת
השם יתברך ,דעצידירנדיג די חילוק פון
הצלחה אדער דורכפאל ,געשמאק אדער
גרויזאם.
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קונצן
מאכער
דער קונצן מאכער

מתבונן

אינטרעסירט צו הערן און זען וואס דער קען באווייזן .אין
זיין יוניווירסעטעיט לערנט מען ,פארשטייט זיך ,פיזיקס.
אלעס האט זיך זיינע כללים .א סאלידע זאך פאלט אראפ
מיט די כח פון גראוועטי ,און עפעס וואס איז גרינגער פון
די לופט ,ווי למשל רויעך ,וועט ארויפפליען אין די לופט .אז
א ווייכע שטיקל פאפיר זאל קענען איבערשניידן א שטיקל
האלץ ,פון דעם האט ער נאכנישט געהערט ,און ס'איז אים
געווען העכסט אינטרעסאנט אז זיינע סטודענטן זאלן זיך
אויסלערנען וויאזוי מען מאכט דאס.
די ערווארטעטע טאג איז אנגעקומען.
אויפן סטעידזש שיינען שוין אלע סארט בליטשקעדיגע
קאלירטע לעקטערס ,מיט אלע טעלעוויזיע סטאנציעס
אויסגעשפרייט מיט זייערע קאמרעס ,ווען יעדער שטופט
זיך אריינצוגיין אין זאל צו קענען זעהן וואס דער גייט
באווייזן קעגן די אלגעמיינע נאטור.

ד

י זאל איז געווען איבערגעפאקט מיט מענטשן ,אז
קיין ליידיגע זיץ-פלאץ האט מען נישט געקענט
געפונען.

היינט גייט מען זען די אומגלויביגע.
יעדער ווייסט אז לאגיק און א מציאות איז זייער שווער
איבערצוקליגן.
אבער נישט מיטן גרויסן קונצן-מאכער.
דער קונצן-מאכער פראקלאמירט אז ער קיין באווייזן
דאס וואס קיינער קען נישט באווייזן .פון צוברעכן א
הארטע סאלידע געלע בליי מיט א פשוטן פאפיר ,ביזן
אריבערשטיפן א ליידיגן באטל דורך א האלצערנעם טיש.
זיינע כוחות האבן צוביסלעך אנגעהויבן ארויסצוגיין אין
די גאס אלטס א מייסטער קונץ-מאכער וואס באווייזט
וואונדער ווי קיינמאל בעפאר.

דער פראפעסער קומט אריין אין זאל ,א הויכער מאן ,מיט
א שיינעם אנצוג און א קליינעם שניפסל ביי די קראגן ,ווען
הונטער אים אפלאדירט מען מיט קלאטשקעדיגע הענט
און א הויכע 'וועלקאם!'
"ווער וויל וואלונטירן ארויפצוקומען העלפן מיטן
עקספערימענט?" רופט ער אויס הויך אויפן מייק.
א יונגער סטודענט האט זיך אנגעגעבן ,און בשעת יעדער
האט אים אפלאדירט איז ער ארויף אויפן סטעידזש.
דער פראפעסער באטראכט אים פון קאפ ביז פיס ,נעמט
ארויס א פשוטע בליי ,און א איין-דאלערדיגע ביל ,און
שטעלט אים אהער אפאר פראגן.
"דער דאלער ביל קען צוהאקן דעם בליי?" פרעגט אים
דער פראפעסער.
"אוודאי נישט" ,ענטפערט דער סטודענט אינסטינקטיוו.
"פארוואס נישט?" פרעגט אים דער פראפעסער ווייטער.

זיין נאמען האט אויך דערגרייכט א גאר פרעסטיזשפולער
יוניווערסעטי אין איינע פון די גרעסטע שטעט אין אמעריקע.
דער דיען פונעם יוניווערסעטי איז געווען גאר שטארק
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"וואס הייסט ,דער בליי איז זייער הארט ,און דער דאלער
ביל איז צו ווייך עס צו קענען דורכהאקן" ,האט דער
סטודענט געענטפערט ווי א געניטע פראפעסער.

דורך שרייבער אין אידישע וועלט פארומס

"אהא" ,פירט דער פראפעסער אויס" ,דאס איז וויאזוי
דו לערנסט דא אין יונעווירסעטי ,אבער וואס איז אויב איך
וועל דיר ווייזן ווי דער דאלער קען יא צוהאקן דעם בליי?"

רעדעריי און שמועסעריי האט אנגעהויבן צו ווערן אביסעלע
העכער צווישען דעם עולם.
חוץ איינער.

דער סטודענט האט נישט געוואוסט וואס צו ענטפערן און
געבליבן שטיין מיט א אפענע מויל.
דער פראפעסער נעמט דעם בליי און הייסט דעם
סטודענט עס האלטן אויסגעשטרעקט שטארק פון ביידע
זייטן .ער נעמט ארויס א דאלער און צוקנייטשט עס אויף
האלב אויפ'ן לענג (אזוי אז עס ווערט א לאנגע רעקטענגל).
ער הייבט עס אויף ווי א זעג ,און גיבט א האק אויפן בליי.
גארנישט האט פאסירט.
פיזיקס האט געטון זיינס ,און דער דינע פאפיר האט נישט
געקענט דורכשניידן די הארטע בליי.
דער עולם האט זיך אנגעהויבן ווינקן מיט די אויגן נישט
וויסענדיג וואס דא גייט זיך אויסקאכן .האט זיך דער
פראפעסער סתם באנארישט? קיינער האט אים נישט
מקנא געווען די בושות וואס ווארט אים אפ.
אבער פאר דעם פראפעסער האט עס גארנישט בארירט.
מ'האט אפילו געקענט זען א דינע שמייכל אויסגעשפרייט
אויף זיינע ליפן ,כאילו נישט אים מיינט מען דא .זיין רוהיגע
געלאסענע געזיכט ,האט געוויזן אז ער ווייסט גאנץ גוט
וואס ער טוט.
כדי אונטערצוציען דעם עולם נאך אביסל ,רופט ער זיך אן
הויך' ,נאפס! נישט געלונגען דאס מאל ,זעט אויס אז דער
פאפיר איז נאך נישט גענוג שארף' .און אזוי נעמט ער דעם
דאלער און מאכט דעם קנייטש נאך שארפער ,מאכענדיג א
אנשטעל ,אז אפשר יעצט וועט עס בעסער געלונגען.
ער ענדיגט עס איינשארפן ,און גיבט נאך א האק אויפן
בליי ,און ...גארנישט.
דא איז דער עולם שוין געווארן אביסל נערוועז .היתכן,
סתם חוזק מאכן פון אזא ריזן עולם? מ'רופט דא צאם
טויזענטער מענטשן אין א זאל צו זען עפעס וואונדערליך,
מ'האלט עס מיט אויף טעלעוויזיע אויף א האלבע וועלט,
און דערווייל ,גארנישט! וואו איז דאס געהערט געווארן?! די
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עס איז געווען איין מענטש צווישן די אלע טויזענטע
מענטשן וואס האט אנגעהויבן כאפן אז עפעס מאכט נישטא
קיין סענס .איז דער אויפן סטעיזש טאקע אזוי משוגע? וויל
ער סתם אזוי משוגע מאכן דאס מענטשהייט? ער זאגט
אז ער קען באווייזן וואונדער ,און דא לאזט ער עפעס דעם
עולם פייפן? איז דא עפעס א קאנעקשען צווישן די צוויי
זאכן? עפעס האט אים געזאגט אז עפעס אינטרעסאנט
גייט זיך דא אפשפילן.
ער ריקט זיך צו שטילערהייט נעבן דעם סטעידזש ,און
מיט זיינע שארפע אויגן האט ער גוט באטראכט יעדן ריר
פון דעם פראפעסער מיטן דאלער אין די האנט .און אט זעט
ער ווי דער פראפעסער גייט פראבירן צום דריטן מאל.
און ...וואונדער איבער וואונדער...
האק!!! טראאאאאאך!
דער בליי האט זיך צושפליטערט אין האלב פארן דאלער,
פארנט פון די אויגן פון אלע באטייליגטע.
אויסטערליש!
דער ביז יעצט צוטומעלטער עולם איז שטיל געווארן אין
שאק ,די מיילער אפן און אראפגעלאזט ,נישט גלייבנדיג
וואס זייערע אויגן האבן נארוואס געזען.
פיזיקס האט זיך געבראכן.
חוץ איינער איז געשטאנען אין א זייט און זיך
אונטערגעשמייכלט.
דער יענער וואס האט געהאט די קאפ אויפן פלאץ און
באטראכט דעם פראפעסער פון די נאנט' .איי איז ער א
פיפיגע סוחר' ,האט ער געטראכט צו זיך' ,אזוי פשוט האט
ער עס געטון אונטער יעדן'ס נאז? קוים וואס די נאקעטע
אויג קען דאס אפילו באמערקן ,אבער אין דעם טאראראם
וואס ער האט דא אנגעמאכט האט עס טאקע קיינער נישט
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געקענט זען'.

שייך.

ער איז א פשוטער מעזשישן און ס'איז א הוילער דמיון,
און דער גאנצער עולם איז פארגאפט.

נו ,אויב אזוי ווערט דאך די קושיא נאך שווערער ,זאל
דער באשעפער מאכן אז דער מענטש זאל נישט קענען
פארפארן און טון עבירות?

איז וויאזוי האט עס דער קונצן מאכער טאקע באוויזן?
ווארטס אויס.
***
ס'איז יעצט געווען תשעה באב  -א טרויעריגע טאג אין די
היסטאריע פון כלל ישראל .מיר האבן פארלוירן א טייערע
פלאץ ווי מיר האבן זיך געקענט באגעגענן פנים אל פנים
מיטן אויבערשטן .פארוואס האבן מיר דאס פארלוירן? ווייל
מיר האבן זיך נישט אויפגעפירט ווי עס באדארף צו זיין,
און די תוצאות דערפון איז צער און עסענישן מיטן פארלירן
דעם ביהמ"ק.
אבער האבן מיר זיך דען אויסגעלערנט זיך אויפצופירן
אינגאנצן ווי עס באדארף צו זיין?
נישט עכט.
מיר גייען ווייטער אן ,מיר מאכן טעותים ,און מיר ליידן
ווייטער ,ביז מ'כאפט זיך צוריק ,וחוזר חלילה.
למה ככה עשה ה' לנו? פארוואס לאזט אונז דער
באשעפער זיך אזוי צו פארקירעוון ,און די נאכפאלגענדע
ליידן און קאנסעקווענצן?
איך האב אמאל געהערט א שניידנדיגע ווארט פארוואס
דער באשעפער לאזט דעם מענטש פארפארן מיט זיין
אייגענעם ווילן.
דער באשעפער האט געגעבן א כח פאר א מענטש צו
קענען אנקומען די ווייטסטע וואס איז שייך .מיט די בחירה
וואס א מענטש האט ,קען ער טון וואס ער וויל! מיט דעם
פרט האט דער באשעפער געמאכט דעם מענטש פונקט
אזוי ווי אים אליינס  -אן קיין הגבלות ,ער קען טון וואס ער
וויל .די סיבה פארוואס דער באשעפער האט אזוי געמאכט
א מענטש ,איז ווייל דער באשעפער וויל אז א מענטש זאל
קענען אויפטון אויף דער וועלט דאס מאקסימום וואס איז
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דער תירוץ איז ,אז אויב איז דער באשעפער מגביל דער
מענטש אז ער זאל נאר טון גוטס ,ווערט דער מענטש
בהכרח א 'מוגבל'! דו קענסט נישט גיין קרום! דו קענסט
נאר גיין גראד!
דאס שטעמפילט אפ דעם מענטש אלטס א מוגבל!
סאיז דא עפעס וואס דער מענטש קען נישט טון ,ער קען
נישט גיין קרום ,און דאס נעמט אוועק די עצם שורש פונעם
מענטש  -אז ער קען טון אלעס וואס ער וויל.
אבער אויב קען מען טון אלעס וואס מ'וויל ,וועט מען
בהכרח אויך גיין אמאל קרום .די בחירה פונעם מענטש
איז ,אז ווען ער כאפט זיך גיין קרום ,דרייט ער זיך שנעל
אויס און גייט צירוק ארויפ אויף די גראדע שינעס ,ווייל ער
פארשטייט אז ער האט א אפענע וועלט פאר זיך ,און ער
מוז נישט גיין ווייטער קרום  -ער קען דאך טון וואס ער וויל.
דאס איז מער ווייניגער די ראולער קאוסטער פונעם לעבן.
מפארט גראד ,מגייט אביסעלע קרום ,מדרייט זיך אויס ,און
צוריק אויפן הייוועי.
און וואס איז אויב איינער כאפט זיך נישט ווען ער איז
קרום אז ער גייט קרום? פארפאלן ,ער וועט ווייטער גיין
קרום און טון וואס ער וויל ,ביז ער וועט זיך כאפן און זיך
צירוק אויסדרייען .דער באשעפער טוישט אבער נישט
זיין מהלך וויאזוי ער פירט די וועלט .ווען איינער גיבט אן
אומריכטיגע 'דריי' אין לעבן ,וועט דער באשעפער ווארטן
מיט געדולד ,ביז יענער וועט זיך כאפן אויף א נישט גוטע
וועג ,און ליידן די קאנסעקווענצן.
פארפאלן ,אנדערש וועלן מיר זיין מוגבלים.
די גוטע נייעס איז אבער ,אז מיר קענען כאפן וואס 'דער
אומריכטיגע דריי' איז ,און עס געבן אין איין מינוט א דריי
צוריק כאילו לא היה.
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און ווייטער טון וואס ער וויל.
מיר זענען אלע אין א וועלט פון 'מעזשיק'.
מעזשיק איז דמיון ,און דער מעדזשישן וויל ווי מער
צודרייט מאכן דעם עולם כדי זיי זאלן מסיח דעת זיין פון
וואס ער וויל באמת טון ,און אזוי קענן זיי אויספירן זייערע
דמיונות אן דעם וואס איינער זאל כאפן ,און יעדער ווערט
פארגאפט.
אין מעזשיק איז אלעמאל דא דער 'סיקרעט מאוו' ,ד"ה,
די 'ריר' וואס דער מעזשישן מאכט וואס מאכט דער דמיון
אויסזען זייער עכט .אבער אויב איינער וויל באמת ,קען
ער האלטן א גאר נאנטע אויג אויפן מעזשישן ,און זען ווי
אלעס איז זייער פשוט און ס'איז ממש נישטא פון וואס צו
כאפן התפעלות.
דער באשעפער מאכט אונז אויף א ריזיגע וועלט ,און מיר
קענען ווערן איבערגערעדט פון אלעס וואס גייט פאר .מיר
קענען לעבן אין דמיון און לעבן אין עוה"ז ,און מיר קענען
לעבן רעאליסטיש .אונז קענען לעבן וויאזוי אונז ווילן.
מיר דארפן אבער האלטן די אויגן אפען אז אויב כאפט
מען עפעס איז פישי ,זאל מען זיך קענען געבן א שנעלע
דריי ארויס ,ווייל אויב וועט מען קיינמאל נישט כאפן די
'אומריכטיגע ריר' ,דעמאלטס בלייבט מען פארגאפט אין
דמיון ,און מזעט זיך נישט ארויס ביז מ'דערזעט זיך מיט די
קאנסעקווענצן פון לעבן אין דעם דמיון.
דער איינער וואס האט נאכגעקוקט יענעם קונצן-
מאכער ,איז נישט אריין אין קיין פאניק ווען זאכן זענען
נישט געגאנגן פונקטליך ווי ער האט געמיינט ,ער האט
פארשטאנען אז עפעס טיפערס ליגט דא באהאלטן ,און
ער האט מחליט געווען נאכצוקוקן דעם 'סיקרעט מאוו' ,און
ווען ער האט עס נאכגעקוקט מיט אפענע אויגן ,האט ער
געזען אז אלעס איז זייער פשוט.
לאמיר געבן א פשוטע דוגמא וואס איך מיין מיט דעם
'סיקרעט מאוו'.
איך האב געשמועסט אמאל מיט א יונגערמאן ,מיר וועלן
אים רופן יענקל ,וואס האט געהאט א שיינע פאזיציע אין
א באקאנטע ריעל עסטעיט פירמע ,און מיט די צייט האט
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ער אנגעהויבן שפירן אז ער קען שוין גיין אויף די אייגענע
פיס ,און האט אנגעהויבן מאכן די נויטיגע הכנות צו מאכן
זיין טרענזישן צום נייעם לעבן.
אבער ווי מער נענטער סאיז געקומען די צייט האט
ער אנגעהויבן שפירן שרעקליך נערוועז .ווי לענגער ער
האט געלעבט אזוי ,האט ער אנגעהויבן צו פילן כל מיני
מיחושים אין זיין גוף ,רוקן ווייטאג ,פיס ווייטאג ,און ער
האט אנגעהויבן דאגה'נן אז ער איז שטרעבליך קראנק .פון
די מינוט וואס ער איז אויפגעשטאנען אינדערפרי ,איז ער
נאר געווען פארנומען דאגה'נן' ,בין איך קראנק אדער נישט,
דארף איך גיין אין שפיטאל אדער נישט'.
יענקל איז פון אייביג געווען פון די מענטשן וואס זענען
מער אויף די נערוועזע זייט און פון איין זייט האט ער
געוואוסט אז די אלע זאכן זענען איינרעדענישן ,אבער אזוי
ווי יעצט האט ער נאך נישט געהאט.
איינע פון די מעטאדן וואס יענקל האט שוין געוויסט פון
דעם ,און האט עס יעצט אויך פראבירט צו נוצן ,איז געווען
די 'סארנא מעטאדע' .וואס דאס איז פונקליך איז נישט
יעצט די צייט אריין צוגיין ,אבער אויפן שפיץ גאפל טענה'ט
דר .סארנא ,אז מדארף פארשטיין אז די ווייטאגן זענען
פראדעצירט פון די אונטערבאוויסט זיין פונעם מוח ,אבער
עס איז נישט קיין דיירעקטע סכנה .מדארף חזרן צו זיך
אז עס איז גארנישט ,און וויסן אז עס קומט נאר צו 'מסיח
דעת' פון אנדערע שווערערע פראבלעמען .הגם יענקל איז
טאקע יעצט דורכגעגאנגען א שווערע טויש אין לעבן ,האט
עס אים נאך אלץ נישט געהאלפן דאס סתם 'וויסן' אז דאס
איז די סיבה.
איינע פון די הויפט סיבות פארוואס די סארנא מעטאדע
ארבעט נישט אלעמאל ,ווייל אנדערש ווי דר .סארנא לערנט
אויס ,אז עס איז גענוג צו וויסן אז עס איז א היסח הדעת,
און מען דארף זיך סתם אויסלאכן פון דעם ,איז דאס נישט
אלעמאל ריכטיג .מען דארף יא וויסן וואס דער 'סיקרעט
מאוו' איז ,וואס איז דער געפיל וואס טרייבט די ווייטאגן
זאלן אנהאלטן ,און ווען דער מענטש כאפט וואס דער
פונקטליכע געפיל איז ,און זעט איין אז עס איז דא א וועג
ארויס ,און מוז נישט זיין אינגאנצן אמת ,דעמאלטס הערן
אויף די ווייטאגן צו פארפירן.
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און דאס האט טאקע פאסירט מיט יענקל'ן.
נאכן האבן א שיינע שמועס מיט אים ,איז אויסגעקומען,
אז יענקל איז געווען אין א גאר מאכטפולע קאנפליקט
אין זיך אליין .פון איין זייט האט ער געוואלט מאכן גבולים
צו קענען ארבעטן אויף זיין אייגנארטיגע וועג מיט א
רוהיגקייט און קענען אנקומען צו טון די זאכן וואס זענען
געווען באמת וויכטיג פאר די ביזנעס .אבער פון די אנדערע
זייט ,האט ער אלץ מורא געהאט צו עפענן זיין מויל ,אלס
פחד אז מגייט אים קריטיקירן און אים אפילו אפזאגן פון
זיין פאסטן .יעצט ווען ער האט געוואלט ענדיגן זיין ארבעט
אין זיין אלטע פלאץ ,און אנפאנגן פון דאסניי ,איז דער פחד
ארויפגעקומען  -פארשטייט זיך אונטער זיין באוואוסטזיין
 אז ער גייט האבן אזויפיל צו טון ,אבער גייט קיינמאלנישט מעגן עפענען זיין מויל .היות אבער סאיז געווען
מורא'דיג וויכטיג ער זאל עפענען זיין מויל ,בפרט ווען ער
גייט ארויס אויף זיין אייגענע פיס ,האבן אים אלע זיינע
ווייטאגן ממש צוריקגעהאלטן פון שרייען ,און ענדערש
האט ער זיך גערעגט אויף זיך אליינס ,ווי זיך צו רעגן אויף
זיינע בעלי בתים און מיטארבעטער.
דער געפיל איז געווען א חידוש פאר יענקל'ן ,ער האט
דאס קיינמאל נישט ארויסגעהאט ווי בעפאר.
איך האב אראפגעשריבן אויף א צעטל וואס ער זאל
ליינען פאר זיך ווער ער איז אין אפיס ווי פאלגנאנד:

יענקל האט דאס ערליך אנגעקוקט ,און וואונדער איבער
וואונדער ווען איך האב זיך געטראפן מיט אים א וואך
שפעטער ,האט ער נישט געקענט גלייבן פאר זיך ווי רוהיג
ער איז געווען די לעצט וואך ,און אלע דאגות און פחדים
וועגן זיין געזונט איז נעלם געווארן.
ווי ערשטוינט איז ער געווען פאר זיך אליינס ,אז ער האט
אנערקענט ,אז פאקטיש קען ער 'יא' עפענען זיין מויל און
מאכן זיינע אייגענע גבולים אז ער זאל קענען אנקומען
דאס וואס ער דארף אנקומען ,און ...מהאט אים נישט
ארויסגעווארפן פון די ביזנעס .גאר פארקערט ,מהאט אים
פארשטאנען און רעספעקטירט זיינע פארלאנגען ,אזוי אז
עס האט זיך אים נישט אויסגעפעלט צו האלטן דאס מויל
פארמאכט ,און האט געקענט ארבעטן רוהיג אן קיין שום
ווייטאגן.
דאס איז א קלאסישע דוגמא ,ווי איינער האט נישט
כאפענדיג ,זייענדיג אויף א מיסיע אין לעבן וועלענדיג
אויפטון לויט זיין פאטענציאל ,פארזען א געוויסע 'סיקרעט
מאוו' וואס ער דארף און קען מאכן אן קיין שטערונגן.
אבער פאר ער האט זיך געכאפט איז ער בטעות אריין אין
א קרומע וועג ,און געליטן פאר דעם זיינע קאנסעקווענצן.
מיט סייעתא דשמיא האט ער געכאפט דעם פשוטן 'דריי'
אין לעבן וואס איז אים אנגעקומען זייער גרינג און זייער
איבערראשענד ,ווי ער האט זיך אויסגעדריקט' ,דאס איז די
גאנצע וואס דארף זיך דא טוישן?'

לאמיר אפ! געב מיר מיין ספעיס! קיפ בעק  200פיט!
געב מיר מיין צייט איך זאל זיך קענען מסדר זיין און טון
וואס 'איז' וויכטיג!
אבער אויב גיי איך עס זאגן פאר מיינע מענטשן,
דעמאלטס גיי איך פארלירן מיין ביזנעס ,און ס'גייט זיין א
דיזעסטער,
סוי די איינציגסטע וועג וויאזוי איך האלט מיך איין עס צו
זאגן פאר אנדערע ,איז נאר אויב איך וועל מיך טענסן מיין
באדי זייער טייט ,ווייל נאר אזוי בין איך פארזיכערט אז איך
גיי נישט רעדן ,און אזוי בלייבן מיט מיין פרנסה.
ס'איז נישט באקוועם צו האבן פיזיקעל פעין ,אבער נאר
אזוי בין איך זיכער צו האבן מיין פרנסה.
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***
איז וואס איז טאקע דער 'סיקרעט מאוו' צו צוברעכן א
בליי מיט א צוקנייטשטן דאלער?
זייער פשוט.
בשעת מען לאזט אראפ די האנט אויפן בליי מיט א
שנעלקייט ,שטעקט מען שנעל אריין די אינדעקס פינגער,
און אזוי שנייד מען דורך דעם בליי מיט איין זעץ .ס'טוט
נישט אזוי וויי ,און ס'האט גענוג כח צוצוברעכן דעם בליי,
און קיינער וועט עס נישט באמערקן.
פרובירט עס אויס ביי די מלוה מלכה דעם מוצ"ש נחמו
פאר אייער משפחה ,יעדער וועט זיין פארגאפט.
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גערעכטער

דער באניץ פון
DNA
אין פאליציישע
אויספארשונגען
DNA fingerprinting/DNA profiling

נ

אוועמבער  1983 21אין א קליין שטעטל אין ענגלאנד איז
א פופצן יעריגע מיידל 'לינדע מען' פארלוירן געווארן נאכן
פארלאזן איר הויז אויפן וועג צו א חבר'טע ,נאך א זיכעניש
אין די גאנצע ארומיגע געגנט איז זי געפונען געווארן די נעקסטע
צופרי ברוטאל ערמארדעט אין די פעלד אונטער די'Carlton
 'Hayessפסכיאטער שפיטאל אין 'נערבאראו ענגלאנד' (�Nar
 ,)boroughאויספארשער וואס זענען אנגעקומען אויפן צענע
האט געטראפן איבערבלייבעניש פון דער מערדער ,און נאך א
פראצעדור גערופן  Forensic scienceהאט עס געוויזן אז
דאס איז אזאנס וואס טרעפט זיך נאר ביי  %10פון די מענטשן,
אויך האבן זיי געזעהן אז דאס איז פון איינער מיט 'בלוט טייפ ,'A
אבער זיי האבן נישט מצליח געווען צו טרעפן דער מערדער ,און
די קעיס איז געבליבן אומפארענפערט.

א שטיק צייט שפעטער האט די פאליציי באקומען א 'טיפ'
א 'ריטשארד באקלענד' א זיבעצן יעריגע מאן מיט לערנען
שוועריקייטן וואס האט געארבייט אין די קארלטאן שפיטאל ווי
די ערשטע מיידל איז מיט דריי יאר פארדעם געפונען געווארן
טויט ,איז געזעהן געווארן נעבן די צענע פון די מארד אויף
'דאון עשווארט' ,נאך א אויספארשונג פון די פאליציי האט זיך
ארויסגעשטעלט אז ער האט געוויסט אסאך אינפארמאציע
איבער די מארד ,נאך שווערע אויספארשונגען האט ער זיך מודה
געווען אין די מארד פון 'דאון עשווארט' אבער האט געלייקנט אז
ער שטייט אויך אינטער די מארד אויף 'לינדע מען' ,דאס האט
אריינגעלייגט די פאליציי אין א פארלעגנהייט ,נאכדעם וואס
די באווייזן צייגן קלאר אז די צוויי קעיסעס זענען דורגעפירט
געווארן דורך דער זעלבע מערדער.

דריי יאר שפעטער יולי  1986 31איז א צווייטע פופצן יעריגע
מיידל 'דאון עשווארט' פארלוירן געווארן אויפן וועג אהיים,
און זי אויך איז צוויי טעג שפעטער געטראפן געווארן אן קיין
צייכענעס פון לעבן אין די שטעטל 'ענדערבי' (( ,Enderbyאון
די איבערבלייבענישן געפונען אויפן צענע האבן געוויזן אז דאס
איז דער זעלבע פארשוין וואס שטייט אונטער די ערשטע מארד
אויף 'לינדע מען'.

עלעק דשעפריס  )Alec jeffreys) 1א פראפעסער אין
דער דערנעבדיגע  ''Leicester Universityוואס האט יארן
שטודירט די  DNAפון דער מענטש צו זעהן וואס פאר א ניצן
מען קען האבן דערפין ,איז אין  1984צוויי יאר פאר די צווייטע
מארד אויפגעקומען מיט א וועג ווי אזוי צו קענען זעהן פון
וועלעכע מענטש די ספעציפישע  DNAקומט און צו קענען
צוזאמשטעלן צוויי  DNAביישפילן צו זעהן אויב זיי קומען פון
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דער זעלבע מענטש.

דער סעקרעטערי אוו סטעיט האט געשטעלט זיין מינימאלע
צייט צו זיצן אויף דרייסיג יאר ,אין May 14 2009האט ער
אריינגעגעבן א אפיעל אין די 'ראיעל קארט אוו דשאסטיס' אין
לאנדאן ,ווי די ריכטער האבן עס אנגענומען און אראפגענומען
צוויי יאר פון די מינימום און עס גענידערט צו  28יאר ,וואס מיינט
אז קומענדיגע סעמפטעמבער  2015קען ער אריינגעבן א ביטע צו
ווערן באפרייט.

די פאליציי האבן זיך געוואנדן צו דעם פראפעסער ער
זאל באשטעטיגן מיט זיין נייע ' DNAפינגערפרינטינג
אידענטיפעקאציע סיסטעם' אז די צוויי מארדן זענען טאקע
דורכגעפירט געווארן דורך די זעלבע מערדער ,און צו זעהן אויב
דער 'ריטשארד בעקלענד' איז טאקע דער מערדער ,נאכן דורפירן
די נויטיגע טיסטן אויף די  DNAהאט ער באשטעטיגט אז די
צוויי מיידלעך זענען ערמארדעט געווארן דורך איין מענטש ,אבער ***
ער האט אפגעווארפן די באשולדיגונג קעגן 'ריטשארד בעקלענד'
נאכדעם וואס א סעמפל פון זיין  DNAהאט נישט געשטימט (מיר נישט אריינגיין אין אלע פרטים זינט עס איז זייער א
מיט די  DNAוואס די אויפארשער האבן גענומען פון צענע גרויסע און קאמפליצירטע נושא ,אבער גענוג אז מען זאל האבן
פון די מארדן ,דאס איז געווען די ערשטע מאל אין היסטאריע א שטיקל ידיעה ווי אזוי עס ארבייט).
וואס א מענטש זען ווארן באפרייט פון קלאגעס א דאנק 'DNA
יעדע  DNAאיז צוזאמגעשטעלט פון קעמיקלס וואס וואס
פירגערפרינטינג'.
ווערט אידענטיפיצירט מיט אותיות ,יעדע מין קעמיקל איז א
די פאליציי האט אבער נישט געהאלטן דערווייל ביים אויפגעבן ,אנדערע אות ,אין דער DNAזענען דא געוויסע חלקים וואס
אין יאר  1987האבן זיי געבעטן יעדער איינער אין די גאנצע די אותיות וואס זענען אויסגעשטעלט אין א באשטימטע סדר
געגנט צו גיבן א  DNAסעמפל דורך אויסווישן די מויל אויף איינמאל און נאכאמאל (לדוגמ ה �ACGTACGTACG
א ספעציעלע געצייג ,וואס זיי האבן דערנאך אפגעפירט צו די  TACGTACGTACGTוואס איז  4אותיות 'ACGT' 6
יאנעווערסיטי צום פראפעסער וואס האט אנאליזירט די אלע מאל איבער און איבער) ,עס קען אנטהאלטן ביז  80אותיות וואס
ביישפילן צו זעהן אויב איינע פון די זענען די זעלבע  DNAווי גייען איבער ,און ביז אזוי פיל ווי  30מאל די זעלבע צוזאמשטעל
די ביישפיל פון דער מערדער ,נאכן אנאליזירן  4,000ביישפילן פון פון אותיות איינס נאכן אנדערן ,דאס ווערט אנגערופן ''VNTR
מענטשן אין די יארגאנג פון  17ביז  34האט ער נישט באקומען  ,((Variable number tandem repeatאלע מענטשן זענען
 99.9%ענדליך אין די הינזיכט דהיינו צו האבן די זעלבע אויסשטעל
קיין שום שפירן פון דער מערדער.
פון אותיות ,דאך איז  0.1%ביי יעדע מענטש אנדערשט ד.ה .קיין
אין אגוסט  1987 1האט א פרוי איבערגעגעבן פאר די פאליציי איין מענטש האט נישט די זעלבע ' 'VNTRאון עס איז אנדערשט
אז זי האט געהערט א קאלעגע ארבייטער 'איען קעלי' זיך פון אנדערע מענטשן מיט  ,0.1%נאנטע משפחה האבן ענדליכע
אויפטיען אז נאכן באקומען  200$האט ער געגעבן זיין  'VNTR' DNAאבער דאך ענדערשט ,און דאס גיבט די מעגליכקייט
סעמפל אויף די נאמען פון זיין חבר 'קאלין פיטשפארק' (( Colinצו איידענטיפיצירן די DNAפון א יעדע מענטש דורך די 0.1%
 Pitchforkוואס האט געזאגט אז ער האט שוין געגעבן זיינס וואס ער איז אנדערשט (עס איז דא נאך וועגן צו קוקן אויף די
אויף א צווייטנס נאמען ,סעפטעמבער  1987 19האט די פאליציי חלקים פון דעם  DNAווי STR ( (Short tandem repeat
זיך אראפגעלאזט צו זיין הויז און ארעסטירט דעם 'קאלין אדער ()Restriction fragment length polymorphism
פיטשפארק' א בעקעריי ארבייטער אין די געגנט ,נאכן נעמען זיין  RFLPאבער מיר וועלן נישט אדורך גיין אלע זינט עס איז זייער
 DNAאון עס טעסטן האט זיך ארויסגעשטעלט אז ער שטייט ענדליך צו '.)'VNTR
אונטער ביידע מערדערייען.
די וועג ווי אזוי מען אנאלעזירט די DNAאיז ווי פאלגנד,
יוני  1988איז 'קאלין פיטשפארק' אנגעקלאגט אויף צוויי מען נעמט דער  DNAסעמפל ווי בלוט ,שטיקער הויט ,האר,
מערדערייען קלאגעס און נאך הארבע קלאגעס אויף וואס ער וכדומה ,מען צוטיילט עס אין קליינע שטיקלעך מיט א געוויסע
האט באקומען א 'לעבנס לענגליכע טורמע' אורטייל ,דאס איז ענזיים גערופן א 'ריסטריקשאן ענזיים'(  (�restriction en
געווען די ערשטע מאל אין היסטאריע וואס איינער זאל ווערן  ,)zymeלויט די אויסשטעל פון די ספעציפישער ' 'VNTRאזוי
אנגעקלאגט נאך  DNAבאווייזן אז ער איז שולדיג.
ווערט עס צוטיילט ,נאכן צושניידן דער  DNAלייגט מען אריין
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דער DNAאריין אין א ספעציעלע מאשין  2וואס האט אין זיך
א געוויסע דשעל וואס מען לייגט אריין אין איהם אז דער DNA
זאל נישט לויפן צו שנעל (ווי שפעטער ערווענט) און דערנאך גיבט
דער מאשין אריין א עלעקטארישע שטראם אין דעם דשעל ,און
וויבאלד  DNAהאט די 'נעגעטיוו' ( )negativeעלעקטראנישע
כח דהיינו ווי דער שווארצע ווייער פון א עלקטראנישע מאשין
וואס גייט פארקערטע זייט ווי דער 'פאזיטיוו' (( positiveוועט
דער DNAאנטלויפן פון די 'נעגעטיוו' און לויפן צו די 'פאזיטיוו'
ווי דער טבע פון עלעקטריק( ,בעסער צו פארשטיין ,עס איז אזוי
ווי א מאגנעט ,אויב וועט מען לייגן צוויי מאגנעטן איינס קעגן די
צווייטע וועט עס אנטלויפן ,אבער אויב וועט מען לייגן איינס אויפן
צווייטן וועט זיך עס צוזאמקומען ,אזוי איז אויך ביי עלעקטריק,
(וואס ווערט אויך פראדוצירט מיט מאגנאטישע כוחות ואכמ"ל)),
די DNAשטיקלעך וואס זענען קלענער ווייל זיי האבן א קליינע
' 'VNTRד.ה .די נומערן גייען נישט איבער אזוי פיל מאל ,וועלן
לויפן שנעלער און אנקומען ווייטער ווייל צוליב זייער קליינקייט
האבן זיי נישט אזוי פיל אפהאלט פון דעם דשעל ,ווידער די
גרעסערע שטיקלעך וואס ווערן מער אפגעהאלטן ביי די דשעל
3
וועלן לויפן שטייטער און נישט לויפן אזוי ווייט.
נאך ארום א האלבע שעה וועלן אלע שטיקלעך DNAזיך
האבן אפגעטיילט און יעדע וועט זיין אויף אנדערע פלאץ,
איינמאל עס איז אפגעטיילט וועט מען ארויפלייגן א קאליר וואס
וועט מאכן דער  DNAזעהבאר און נאכדעם וועט מען צושטעלן
די אלע ביישפילן פון  DNAוואס מען האט און מ'וועט זעהן
וועלעכע ביישפיל איז דער זעלבע ווי דאס וואס מען האט פון דעם
'פארברעכן צענע' און אזוי ווייסט מען ווער ס'איז דער שולדיגע
4
פארברעכער.
לעצטנס ניצט די  FBIאביסל א מער פארגעשריטענע מעטאד
פון  DNAפראפיילינג וואס ערמעגליכט זיי צו איידענטיפיצירן
 DNAאויך פון גאר א קליין שטיקל  DNAאפי' אזוי קליין
ווי א שטויב דורך א מעטאד גערופ ן �polymerase chain re
 )action) PCRוואס נעמט א קליין שטיקל DNAאון מאכט
א 'קאפי' דערפין אפאר מאל ,דורך עס אנהייצן און עס אפקילן
אפאר מאל ,וואס יעדע מאל ווארט עס געדאפלט פון די פריעדיגע
אזוי קענען זיי מאכן אין א קורצע צייט מיליאנען קאפי'ס פון
איין ( .DNAאפשר אין א אנדערע געלעגנהייט וועלן מיר מער
פארברייטערן אין די נושא)
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אפהאנדלונג איבער

זיוואטאפסקי
קעיס
יואב בן צרויה

מאנטאג שלח האט די סופרים קאורט
ארויסגעגעבן איר לאנג ערווארטעטע אורטייל
אינעם היבש באקאנטן זיוואטאפסקי קעיס.
אנדערש ווי געווענליכע סופרים קאורט
קעיסיס האט די קעיס געצויגן אסאך העדליינס
צוליב וואס איר אויסקום איז געשטאנען צו
אנטשיידן די סטאטוס פון ירושלים אונטער
אמעריקאנע געזעץ :איז זי א טייל פון מדינת
ישראל [און גאר איר הויפט שטאט] אדער
איז זי אן אינטערנאציאנאלע שטאט? די
געשיכטע אונטער די קעיס איז זיך פארלאפן
ווי פאלגאנד :אין  2002האט קאנגרעס
דורכגעפירט איר יערליכע פאנדינג ביל פאר
די סטעיט דעפארטמענט פאר פיסקעל
יאר  2003וואס האט זיך שוין אנגעהויבן אין
אקטאובער פון 02׳ .סעקשאן (סימן)  214פון די
ביל האט געטראגען די קעפל ,״פאראייניגטע
שטאטן פאלעסי בנוגע ירושלים אלץ די הויפט
שטאט פון איזראעיל״ .דארט זענען געווען
סעיפים וואס האבן קלארגעשטעלט  )1אז די
אמעריקאנע אמבאסאדע דארף געריקט ווערן
אויף ירושלים און  )2אז אן אמעריקאנער
געבוירן אין ירושלים קען שרייבן ׳איזראעיל׳
אלץ די געבורט ארט אויף זיין/איר פאספארט.
די ערשטע טייל פונעם סימן איז אבער בלויז
געווען אין פארעם פון א קאנגרעסיאנאלע
ביטע פונעם פרעזידענט און נישט געזעץ.
פרעזידענט בוש האט אנערקענט די ביטע,
אבער ער האט נישט געזעהן פאר וויכטיג
צו וועגן דעם רוקן די אמבאסאדע און די
אמעריקאנע אמבאסאדע איז טאקע היינט אין
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תל אביב .א גרעסערע פראבלעם איז געווען
די סיעף וואס האט געזעצליך פארלאנגט די
סעקרעטערי או סטעיט צו שרייבן ׳איזראעיל׳
אויף פאספארטס פון אמעריקאנע קינדער
געבוירן אין ירושלים .דער פרעזידענט
האט נישט געהאלטן ביים פאלגן .ער האט
אונטערגעשריבן די ביל ,צולייגענדיג אבער אז
קאנגרעס׳ אקט איז בלויז סימבאליש און ער
אלץ פרעזידענט איז קאנסטיטוציאנאל נישט
געבינדען דערצו.
מער האט נישט אויסגעפעלט און ווען
עטליכע יאר דערויף האט זיך אין ירושלים
געבוירן למז״ט מנחם זיוואטאפסקי האבן זיינע
עלטערן געשיקטערהייט פארלאנגט פונעם
סטעיט דעפארטמענט צו שרייבן איזראעיל
אויף די פאספארט זיינעם .זיי האבן אים
אפגעזאגט און זיינע עלטערן זענען געלאפן
אין געריכט מיט די טענה אז די דעפארטמענט
טרעט אויפן געזעץ .דער וועטעראן פרומע
לויער נתן לעווין האט אנגענומען די קעיס
אויף די זייט פון די זיוואטאפסקי׳ס און דער
סאליסיטאר דזשענעראל דאן ווערילי האט
אנגענומען די קעיס פאר די רעגירונג .צו ערשט
האט די רעגירונג געשלעפט מיט די טענה
אז די געריכטן קענען אפי׳ נישט דן זיין אויף
דעם קעיס צוליב א געוויסע דאקטערין וואס
ערלויבט נישט די געריכט אריינצורעדן אין
א ׳פאליטיקעל קוועסשאן׳ ,אבער די סופרים
קאורט האט אין אן איבערוויגענדע מערהייט
געאורטיילט דערקעגן און צוריקגעשיקט

דעם קעיס צו די נידעריגע געריכטן דן צו זיין
אויף די ערנסטערע שאלה צו דער פרעזידענט
קען זיך אנפייפן אויפן געזעץ.
פארוואס זאל אבער זיין א הוה אמינא
אז דער פרעזידענט זאל קענען פייפן אויף
די געזעץ? איז דען נישט די מעלה פון
אמעריקאנע פאליטיק אז דער פרעזידענט איז
נישט העכערן געזעץ? אט ליינט.

קאנסטיטוצאנאלע
קאנווענשין.1787 ,
די ערשטע פראבע צוזאמצושטעלן א
רעגירונג האט זיך נישט גוט אויסגעארבעט
פאר די נארוואס געגרינדעטע לענדל די
פאראייניגטע שטאטן פון אמעריקע .די
אונטערליגענדע רעגירונגס דאקומענט ,׳די
ארטיקלס או קאנפעדערעישאן׳ ,האט נישט
פארמאגט א פרעזידענט און האט געגעבן גאר
אסאך אטאנאמיע פאר די פולע שטאטן .ווען
קאנגרעס האט געמאכט א געזעץ איז זי געווען
אנגעוויזן אויף די גאווערנארס פון די סטעיטס
עס צו אינפארסירן ,א זאך וואס איז אסאך מאל
נישט געשעהן .נאך א פראבלעם איז געווען
אז די שטאטן האבן פאקטיש אפערירט ווי
עקסטערע לענדער איינע נעבן די אנדערע און
האבן ארויפגעלייגט עקספארט-אימפארט
א.נ .שטייערן איינע אויף די צווייטע .די
צווייטע חלק האט כמעט צוגעברענגט צו
קריג צווישן ניו יארק אין אנדערע סטעיטס
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און די קנאקערס אינערהאלב די רעגירונג
האבן באשלאסן צו אויפלעהזן די רעגירונג און
מאכן א קאנסטיטוציע.
עס איז פאררופן געווארן א גרויסע
קאנווענשין אין פענסילוועניע ווי פון-פריער-
באשטימטע דעלעגאטן פון אלע שטאטן
(אויסער ראוד איילענד) האבן זיך באטייליגט
אין שפיץ פון דער בארימטער גענעראל
און שפעטער פרעזידענט דזשארדזש
וואשינגטאן .ביי די קאנווענשין האט זיך
ארויסגעשטעלט א שארפע צוטיילונג צווישן
די דעלעגאטן .אלעקסאנדער העמילטאן ,א
פילאזאף און מלחמה העלד ,האט שטארק
געשטיצט א מאכטפולע צענטראלע רעגירונג
מיט א שטארקע עקסעקיוטיוו ברענטש וואס
זאל באשטיין פון בלויז איין מענטש .פון די
אנדערע זייט איז געשטאנען פעטריק הענרי
וועלכע איז געווען אויסגעשפראכן פאר סטעיט
רעכטן און א איינגעצוימטע צענטראלע
רעגירונג ,אפגערעדט אז די עקסעקיוטיוו
זאל זיין א שוואכע פאזיציע .אבער למעשה
האט העמילטאן געהאט די אויבערהאנט די
גאנצע צייט ווען דזשעימס מעדיסאן ,אויך א
געלערענטע און געשעצטע פילאזאף ,האט
מער ווייניגער געשטיצט זיינע רעזאלוציעס
און מיט געוויסע אינטערעסאנטע פשרות איז
געבוירן געווארן די קאנסטיטוציע.
טאמעס דזשעפערסאן ,דער באקאנטער
שטאטסמאן ,איז נישט געווען ביי די
קאנסטיטוציאנאלע קאנווענשין .ער איז
געווען אין פאריז אויף אפיציעלע ביזנעס
דאן .אבער נאך איידער די סטעיטס האבן
געקענט ראטיפיצירן די קאנסטיטוציע איז ער
אנגעקומען צוריק אהער און האט אנגעהויבן א
ויצעקו אז די קאנסטיטוציע נעמט אוועק אלע
רעכטן פון די שטאטן און אינטערמינעוועט
די גאנצע ציל פונעם רעוואלוציע וואס די
קאלאניסטן האבן געפירט קעגן די בריטישע.
ער האט זיך מיטגעשטעלט מיט הענרי
און צוזאמען אנגעהויבן א מערכה קעגן די
קאנסטיטוציע .העמילטאן מיט מעדיסאן
האבן וועגן זייער קאמפיין געמוזט ארויסגעבן
דעטאלירטע ארטיקלעך פונטליך מסביר

זיין וואס יעדע סעיף אין די קאנסיטיטוציע
באדייט .די ארטיקלעך זענען שפעטער
צוזאמגענומען געווארן אונטערן נאמען ׳די
פעדערעליסט פעיפערס׳ און ווערן גענוצט
דורך אלע לעגאלע קעפ אינעם לאנד אלץ די
שטערקסטע מקור אויף די קאנסטיטוציע׳ס
באדייט .למעשה ,נאך א צוזאג פון מעדיסאן
אז עס וועט זיין א ביל או רייטס צו די
קאנסטיטוציע ,האבן גענוג שטאטן עס
ראטיפיצירט און עס איז געווארן געזעץ.

פעסיפיקוס העלדיוויאוס
דעבאטע.
אום  1793האבן די רעוואלוציאנערן אין
פראנקרייך דערקלערט קריג קעגן ענגלאנד.
דאס האט געברענגט א גרויסע פראבלעם
פאר די וואשינגטאן רעגירונג :אמעריקע
איז געווען אין גאר גוטע באציאונגען מיט
פראנקרייך וועלכע האט איר געהאלפן ביי
די רעוואלוציע קריג .א אפמאך צווישן די
לענדער האט געלויטעט אז אמעריקע וועט
קומען פראנקרייך צו הילף זאל פראנקרייך זיין
אין מלחמה מיט א צווייטע לאנד .די בירגער
אין לאנד זענען אלע גאר שטארק אין שטיצע
געווען פון העלפן פראנקרייך .אבער פון די
אנדערע זייט האט די העמילטאן פראקציע -
וועלכע האט געהאט אסאך איינפלוס אין די
רעגירונג  -נישט געהאלטן פון זיך איינצורייסן
נאכאמאל מיט די גרויסע ענגלאנד .זיי האבן
שוין גענוג געהאט עטליכע יאר פארדעם .טא
וואס טוט מען? בלייבט מען אין גוטן מיט די
פראצויזן אדער בלייבט מען נוטראל?
פרעזידענט וואשינגטאן האט געהאט נאך א
פראבלעם .זייענדיג א גאר אויפריכטיגע מאן
פראבירנדיג מיט אלע זיינע כוחות נישט צו
ווערן פארכאפט אין פאליטישע קריגערייען,
האט ער נישט געוואלט פאסן באשלוסן
וואס קענען מעגליך זיין אין קעגנזאץ צום
קאנסטיטוציע .אבער ער האט זיך נישט
געקענט אדורכרעדן מיט קאנגרעס ווייל
קאנגרעס האט זיך געהאט אפגעפעקלט אויף
וואקאציע! בלית ברירה האט וואשינגטאן
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פארגעלייגט פאר זיינע קאבינעט מיניסטארן
 אריינגערעכענט העמילטאן אלץ טרעדזשוראון דזשעפערסאם אלץ סעקרעטערי או
סטעיט  -עטליכע פראגעס און זיי געבעטן א
תשובה .צוויי פראגעס זענען געווען  )1צו זאל
ער ארויסגעבן א פראקלעמאציע אז אמעריקע
נעמט א נוטראלע פאזיציע אין די סכסוך מיט
פראנקרייך ,און  )2צו זאל ער אננעמען עדמאנד
גענעט אלץ פראנצויזישע אמבאסאדער.
העמילטאן האט געוואלט אז וואשינגטאן זאל
דערקלערן נוטראליטעט און אנעמען גענעט
נאר מיט א בארג פון תנאים .דזשעפערסאן
ווידעראום האט געהאלטן אז וואשינגטאן
זאל נישט דערקלערן נוטראליטעט און ער
זאל אננמען גענעט וויזוי עס שטייט און גייט.
און אויף די ערשטע פראגע האט וואשינגטאן
באשלאסן צו נאכגעבן ביידע און ער האט
ארויסגעלייגט א פראקלעמאציע וואס האט
פארבאטן פאר בירגער צו טאן סיידן וואס
עס קען אויסגעטייטשט ווערן אלץ אן אקט
פון אגרעסיע קעגן בריטאניע ,אבער ער האט
נישט גענוצט די ווארט ׳נוטרעליטי׳ אין די
פראקלעמאציע .אויף נומבער צוויי האט
ער נאכגעגעבן פאר דזשעפערסאן ווען די
לעצטער האט אים צוגעזאגט אז גענעט וועט
זיין וואויל( .גענעט האט זיך שפעטער זייער
נישט נארמאל אויפגעפירט קעגן וואשינגטאן
וואס האט געפירט דערצו אז ער דזשעפערסאן
האט זיך אפגעלאזט פון אים).
די צו פארטיידיגן די פראקלעמאציע
וואס האט בכלל נישט גוט אויסגענומען
ביים אלגעמיינע פובליקום האט העמילטאן
געשריבן אפאר עסעיס וועלכע זענען
געדריקט געווארן אין די צייטונגן איבערן
לאנד .אונטער א פען נאמען פון ׳פעסיפיקוס׳
האט ער שטארק פארטיידיגט ברייטע מאכט
אין די עקסעקיוטיווע ברענטש אונטער די
קאנסטיטוציע .זיינע טענות זענען געווען ווי
פאלגאנד:
 )1די קאנסטיטוציע הייבט אן רעדן
פונעם פרעזידענט מיט די ווערטער,
״די עקסעקיוטיווע מאכט זאל זיין אין א
פרעזידענט פון די פאראייניגטע שטאטן.״
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אויב קוקט מען אבער ביי די ארטיקל וואס
טיילט צו כח פאר קאנגרעס שטייט אבער
״אלע מאכטן דא אויסגעשריבן זאלן זיין אין
א קאנגרעס..״ .האט העמילטאן געטענהט
אז פון דעם איז קלאר אז פארן פרעזידענט
האט די קאנסטיטוציע געגעבן מער מאכט ווי
בלויז וואס עס שטייט ארויסגעשריבן אין די
קאנסטיטוציע .אלעס וואס איז עקסעקיוטיוו
געהערט צום פרעזידענט .און וואס איז
עקסעקיוטיוו? האט העמילטאן באשלאסן
אז דאס נעמט אויך אריין א פליכט צו האלטן
דאס לאנד אין פרידן .און וועגן דעם האט די
פרעזידענט רעכט צו פראקלאמירן וואסערע
שטעלונג די לאנד נעמט אין א קאנפליקט.
 )2היות אפמאכן מיט אנדערע לענדער,
איינמאל זיי ווערן באשטעטיגט דורך סענאט,
זענען געזעצן פון לאנד ליגט עס אין די
הענט פונעם פרעזידענט אויסטייטשן וויזוי
ער וויל .די כח האט העמילטאן געטענהט
קומט פון די סיעף וואס באויפטראגט דעם
פרעזידענט אויסצופירן געטריי די געזעצן
פונעם לאנד .נו ,כדי עס אויסצופירן דארף
מען דאך עס פארשטיין( ...די ארגומענט איז,
דרך אגב ,די פארגייער צו די היינטיגע פולע
ביוראוקראטישע רעגירונגס דעפארטמענטס
וואס טייטשן געזעצן וויזוי עס שמעקט
זיי און קאנגרעס טוט גארנישט דערצו).
און העמילטאן האט פארשטייט זיך
געריבענערהייט געטראפן א פשעטל אינעם
אפמאך מיט פראנקרייך אז דער פרעזידענט
איז נישט מחויב אויף דעם פאל איר
איינצוהאלטן.
 )3דא איז שוין געקומען א קרעפל פשעטל.
ארטיקל צוויי שטעלט אוועק אז דער
פרעזידענט זאל אויפנעמען אמבאסאדארן
און אנדערע מיניסטארן .שטעלט אייך
פאר דער פרעזידענט נעמט נישט אן אן
אמבאסאדאר פון א געוויסע לאנד ,דאס מיינט
אין היבש קלארע ווערטער אז ער אנערקענט
נישט אין יענע לאנד .און אז די קאנסטיטוציע
געט פארן פרעזידענט אזא כח מיינט דאס אז
ער קען דערקלערן ווען א לאנד איז א לאנד!
לענינינו ,פרעזידענט וואשינגטאן אנערקענט
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נישט די נייע רעגירונג פון פראנקרייך .אז ער
אנערקענט איר נישט איז דאך נישט דא אזא
לאנד .און עס אז איז נישט דא קיין לאנד איז
דאך נישטא קיינע אפמאכן . . .עפעס יודיש
בלוט האט געמוזט פליסן אין דעם העמילטאן...
דזשעפערסאן ,הגם ער איז געווען צופרידן
פון וואשינגטאנס באשלוס ,האט געזעהן אין
העמילטאנס שריט זייער א פאליטישע מאוו.
עס איז קלאר געווען אז פעסיפיקוס האט ווייט
איבערגעטריבן דאס וואס וואשינגטאן האט
אליין געהאלטן און בלויז גוט איינגערעדט
דעם עולם אז די א.ד .ארגומענטן זענען די
וואס וואשינגטאן נוצט .העמילטאן האט
כסדר גענוצט די ווארט ׳פראקלעמאציע פון
נוטראליטעט׳ אין זיינע ארטיקלען ווען אין
פאקט האט עס וואשינגטאן דירעקט נישט
געוואלט אזוי אנרופן .היסטאריקער ווייסן
אפי׳ צו דערציילן אז וואשינגטאן האט זיך
אנטשולדיגט פארן עס בטעות אנרופן אמאל
׳פראקלעמאציע פון נוטראליטעט׳ .עס
האט זיך אבער אלנפאלנס איינגעגעבן פאר
העמילטאן און ביז צום היינטיגן טאג איז די
פראקלעמאציע באקאנט מיט דעם נאמען.

אמבאסאדארן מיינט גארנישט .מעדיסאן האט
דאס באשטעטיגט מיט העמילטאן׳ס אייגענע
רייד אין די פעדערעליסט פעיפערס .ער האט
געטענהט אז די גאנצע געדאנק פון איין לאנד
אנערקענען א צווייטע איז מאדנע ,און נאר
מענטשן פון א לאנד קענען אזאנס אפמאכן.
איינמאל רוב איינוואוינער אין א לאנד
באשלוסן וואס זיי ווילן מיט זייער לאנד איז
עס אזוי; עס נישט אפ צו אנדערע רעגירונגען
זיי יא אדער נישט אנערקענען.
מעדיסאן׳ס ארטיקלען זענען אבער געפאלן
אויף טויבע אויערן ,אין גרויסטייל צוליב די
מעכטיגע קאמפיין וואס העמילטאן מיט זיינע
חברה האבן געפירט אין די אלגעמיינעם גאס.
זיי האבן געהאלטן ראליס און מיטינגען און
אזוי באוויזן איבערצורעדן אסאך .מעדיסאן
האט טאקע אויפגעהערט שרייבן ,הגם ער
האט געהאט אין פלאן צו שרייבן מער .פון
די אנדערע זייט האט וואשינגטאן געשריבן
א בריוו צו איינעם אין וועלכע ער איז זיך
מתמרמר אויף פעסיפיקוס׳ גאר ברייטע
אריינלערנונג אין די עקסעקיוטיוו.
די דעבאטע איז די גרינדשטיין פאר די
זיוואטאפסקי קעיס ,ווארום זי איז אנגעגאנגען
פאר אלע יארן אן א קלארע אנטשיידונג .די
סופרים קאורט האט איבער די צוואנציגסטע
יאר הונדערט יא אריינגעלערנט שטארקע
כוח אינעם עקסעקיוטיוו ,אבער קיינמאל
נישט ווען ער האט זיך געשלאגן מיט
קאנגרעס אדער סטעיטס .קיינמאל נישט ביז
די זיוואטאפסקי אורטייל.

דזשעפערסאן האט אבער געשיקט א בריוו
צו מעדיסאן וועלכע איז געווען א קאנגרעסמאן
און אים דערציילט אז פעסיפיקוס איז
העמילטאן און אז דער פרעזידענט האט
קיינמאל נישט גענוצט די טענות .״שטיי
אויף און נעם דיין פעדער און צושנייד זיינע
כפירות ברבים,״ האט דזשעפערסאן געשריבן.
מעדיסאן האט נישט געוואלט פון אנפאנג
אבער ער האט זיך געבראכן און געשריבן
לענגערע קאנטער ארטיקלען וואס זענען
אויך געדריקט געווארן איבערן לאנד.

די קורטיס רייט קעיס.

זיינע טענות זענען צווישן אנדערע
געווען )1 ,מען קען נישט אריינלערנען
צופיל אין די עקסעקיוטיוו ׳וועסטינג קלאהז׳
(העמילטאנ׳ס ערשטע טענה אויבן) און די כח
פון קאנגרעס צו דערקלערן מלחמה מיינט
אויך אז נאר זי קען דערקלערן נוטראליטעט.
 )2דער פרעזידענט קען נישט טון מיט אפמאכן
וואס ער וויל )3 .די סיעף וואס שטעלט
אוועק אז דער פרעזידענט זאל אויפנעמען

ווען עס איז פארגעקומען א ביטערע קריג
אין דרום אמעריקע אין  ,1934האט קאנגרעס
געגעבן פאר פרעזידענט רוזוועלט ברייטע
פרייהייט צו לייגן עמבארגאוס וכדומה לויט
ווי ער פארשטייט .רוזוועלט האט טאקע
פארבאטן דאס פארקויפן וואפן צו די לענדער
אין יענעם ראיאן און א געוויסע קאמפעני
מיטן נאמען ׳קורטיס-רייט עקספארט׳ איז
אנגעקלאגט געווארן אונטער די געזעץ .זיי
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האבן אבער אפיעלט ביזן סופרים קאורט מיט
טענות אז קאנגרעס האט דעליגירט צופיל פון
זייער מאכט פארן פרעזידענט און אז אויסערן
פאליטיק געהערט נישט בלויז צו די צענטראלע
רעגירונג .די געריכט האט אבער אפגעווארפן
זייער טענה און געגעבן רעכט פאר קאנגרעס.
דער ריכטער וואס האט אבער געשריבן די
אורטייל איז געווען ריכטער סודערלענד .דער
סודערלענד איז פארדעם געווען א סענאטאר
און איז דאן געווען גאר א שטארקע שטיצער
פון ברייטע פרעזידענטליכע מאכט .האט ער
אויסגענוצט די קעיס אריינצעווארפן אז אפי׳
דא האט קאנגרעס טאקע למעשה באשטעטיגט
וואס דער פרעזידענט האט געטון ,דארף
מען אבער געדענקען אז מ׳רעדט פון ״די
אויסשליסליכע מאכט אינעם פרעזידענט
פון זיין די ׳איינציגע אבר׳ פון די פעדעראלע
רעגירונג אין אויסערן איינגעלעגענהייטן.״
די ׳איינציגע אבר׳ (סאול ארגען) דאקטארין
איז געווארן א שטארקע פרעצעדענט זיי די
אורטייל און האט איבער די יארן שטארק
געהאלפן פרעזידענט אויסצוברייטערן זייער
מאכט.
אבער ווי היסטאריקער ווייזן אן די מקור פון
ווי סודערלענד האט גענומען די ׳סאול ארגען׳
טערמין האט קיינמאל נישט געגעבן אנצוהערן
אז דער פרעזידענט זאל האבן עפעס עקסטערע
קאנסטיטוציאנאלע מאכטן .די פראזע
קומט פון א  1800רעדע וואס קאנגרעסמאן
און שפעטער לענגענדארע הויפט ריכטער
דזשאן מארשאל האט געגעבן אין שטיצע פון
פרעזידענט עדעמס אויספירן באשטעטיגטע
טריטיס .אין די אפטיילונג האלט קיינער נישט
אז עס קאנגרעס קען עפעס אריינרעדן :דער
פרעזידענט פירט אויס די געזעצן .דארט איז
ער טאקע אליין אן קאנגרעס.
נאך די צווייטע וועלט קריג איז אנטשטאנען
א שטיקל מאוומענט צו צוימען דעם
פרעזידענט׳ס מאכט דורך אמענדמענטס צו
די קאנסטיטוציע .די אמענדמענטס ,גערופן
די בריקער אמענדמענטס ,האבן פארבאטן
אזא זאך ווי ׳עקסעקיוטיוו עגרימענטס׳ און
פארבאטן וואלידע טריטיס פון צו טרעטן

אויף די קאנסטיטוציע און קאנגרעסיאנאלע
געזעצן .די אמענדמענטס זענען געפאלן בלויז
איין שטימע קורץ אינעם סענאט א דאנק די
לאביאירונג פון פרעזידענט אייזענהאוער.
די סופרים קאורט האט אבער געכאפט
דעם מעסעדזש און ארויסגעגעבן מער
מעסיגע אורטיילן איבער די יארן ,צוימענדיג
דעם פרעזידענט מער .אין  1952האט די
קאורט אפגעווארפן טרומאן׳ס קאנספיסקירן
פריוואטע אייזן מילן אוועקמאכענדיג זיינע
טענות אז ער איז די עקסעקיוטיוו און ער
האט אויסשליסליכע מאכט .יענע קעיס האט
איבערגעלאזט א באקאנטע טעסט פון ריכטער
דזשעקסאן וויאזוי מען באשליסט צו מעסטן
א פרעזידענט׳ס אויסערן איינגעלעגענהייטן
באשלוסן :א) אויב טוט ער עס מיט קאנגרעס׳
גוטהייסונג דאן איז ער די שטארקסטע .אויב
קען ער נישט געווינען אונטער די שטאפל
מיינט עס אז די קאנסטיטוציע פאר זיך געט
נישט די כח פאר די פעדעראלע רעגירונג.
ב) א פאל וואס קאנגרעס זיצט איינגעלייגט.
שטערט נישט אבער הייסט נישט .דאן קען
דער פרעזידענט זיך בלויז פארלאזן אויף זיינע
רעכטן אין די קאנסטיטוציע .ג) אבער ווען
קאנגרעס פירט דורך געזעצן אין קעגנזאץ צו
זיינע אקטן דאן איז ער די שוואכסטע און די
געריכטן דארפן גוט דורכקוקן זיין באשלוס.

די זיוואטאפסקי אורטייל.
און דא אין די זיוואטאפסקי קעיס  -אדער
ווי אנדערע רופן עס די ירושלימע פאספארט
קעיס  -האט ריכטער קענעדי מיט פיר אנדערע
קאלעגעס באשלאסן אז אפי׳ עס איז א קעיס פון
די דריטע קאטעגאריע ,ווארום דער פרעזידענט
לאכט זיך אויס פון א קאנגרעסיאנאלע געזעץ,
איז דער פרעזידענט גערעכט צוליב וואס
די רעכט צו אנערקענען א לאנד געהערט
קאנסטיטוציאנאל אויסשליסלעך צום
פרעזידענט און קאנגרעס האט בכלל נישט
וואס אריינצורעדן דערין! צוויי הונדערט יאר
פלאס האט געדויערט פאר העמילטאן צו
געווינען די קאמף.
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ריכטער טאמעס האט נישט אנגענומען
די ארגומענט אז דער פרעזידענט קען אליין
אנערקענען א לאנד ,אבער ער איז יא א
אנהענגער פון די ׳וועסטינג קלאהז׳ ארגומענט
(העמילטאן׳ס ערשטע טענה אויבן ווערט אזוי
גערופן אין ענגליש ).ריכטער סקאליעה האט
אים באשולדיגט אין באשאפן אן עקסעקיוטיוו
אין פארעם פון דעם בריטישע קעניג דזשארדש.
הויפט ריכטער ראבערטס האט
אויסגעדריקט אנטוישונג אז עס איז די ערשטע
מאל אין היסטאריע וואס די געריכט זאל האבן
מסכים געווען מיטן פרעזידענט ווען קאנגרעס
איז אפן קעגן אים .ער האט אויך אנגעוויזן אויף
אסאך לעכער אין די מאריאטעט מיינונג ווי צום
ביישפיל נישט אינאכט נעמען ארטיקלען פון די
גרעסטע פראפעסארן אויף די נושא און אז די
׳רעסיוו עמבעסעדאר׳ סיעף איז נישט א מאכט
וואס דער פרעזידענט האט נאר ענדערש א
התחייבות .ער האט אויך באשולדיגט די געריכט
אין אויסשטעלן א לעגיטימע קאנגרעסיאנאלע
געזעץ צו די וועטא פון אלטוועלטליכע
פראטעסטירער( .ריכטער קענעדי האט א מנהג
צו איגנארירן אין זיינע אורטיילן די וואס האלטן
נישט מיט מיט אים ,א זאך וואס אלע אנדערע
ריכטער טוען נישט .אלע אנדערע ריכטער
באציען זיך צו זייערע קאלעגעס׳ טענות און
זענען מסביר פארוואס זיי האלטן אנדערש).
איז די דעבאטע אווער? מעגליך אויף
דערווייל ,אבער אסאך פראפעסארן  -אגב,
רוב פראפעסארן זענען געווען אין שטיצע פון
זיוואטאפסקי  -האלטן אז די געריכט האט
בלויז געעפנט א באקס וואס וועט אויפברענגען
נאך סיכסוכים.
אויך איז כדי צו באטאנען אז קענעדי האט
קלארגעשטעלט אז די געריכט באשטעיטיגט
נישט די אויסערגעווענליכע ברייטע לשון אין
די קורטיס-רייט קעיס און די זיוואטאפסקי
קעיס אורטיילט נאר אויף די פראגע פון
אנערקענען א צווייטע לאנד.
די נושא איז באמת פיל ברייטער ואי״ה עוד
חזון.
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