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קנדה מלמד), (שלמה מילר סול

להתאושש מתחילים העיירה תושבי האביב. התקרבות מורגשת באוויר לקיצו. קרב החורף

העובר יום בכל לאטלאט. נמס השלג חדשים. מארבעה למעלה שנמשך הקשה' החורף מן
מבצבצים ושם פה וכפור, שלג מכוסת רב זמן שהיתר, האדמה, ויותר יותר מתגלית

ויותר. יותר סמיך הבוץ נעשה אבנים, מרוצפים היו שלא ברחובות, הראשונים. הדשאים

ביתה ליד ל"סטאוואק", ומשם לאולייניצס בירידה בעיקר הישיבה, מן הביתה בדרך
נאלצים ואנו אתהערדליים, מאבדים שאנו עד סמיך, כה הבוץ נעשה ראדינער", "די רחל של

והעמיק. הסמיך הבוץ מן בידינו להוציאם

מצב את מעלה המתקרב הפסח חג של להריח יותר חופשית בעיירה האווירה אבל

התפתחה שלנו בעיירה ולילה. יומם הקיטור במלוא עובדות המצות מאפיות שלנו. הרוח
פולין. ברחבי אחרות רבות וערים הבירה וארשה בשביל שעבדה מצות, תעשיית

הורידה כשאמא חנוכה, אחרי מיד בביתנו למעשה, החלו, הפסח לקראת ההכנית

במיוחד הוכן האווזים משומן חלק לשחיטה. והעבירם המפוטמים האווזים את העליז? מן
הפסח. לחג

זיסיה של המנופאקטורה בחנות בדים לקנות יצאנו חנוכה של האחרון יום למחרת
לחג. הבית בני בשביל וחולצות לבנים לתפירת קלימבורד,

בעיירה פורים
בשמחה בעירנו הוחג אשר הפורים, בחג אחדים, לימים רק הופסקו הפסח לחג אלה הכנות

גלרשטיין, נחום כמו האלה, הבחורים מן אחדים רעשנים. הכינו הישיבה בחורי רבה.
העיר, את הרעידו רעשניהם : זו במלאכה במיוחד התמחו קוס, ושלמה גראפמאן שלמה

לגאוותם. קץ היה ולא במומחיותם מאוד התרברבו הם בתותחים. ירו כאילו
בבתי ביקרו הט חוץ. כלפי הבטנה עם פרוותיהם את הפכו התחפשו, נוער בני
אחת שנה חג. שירי ושרו הערוכים השולחנית ליד ישבו שבניהבית שעה התושבים

"מכביאש". באולם יוסף" "מכירת הצגת ערכו אפילו
מבית שובנו אחרי בערב, מאוד. חגיגית באווירה הפורים חג החג שלנו בבית

על שונים. ובמשקאות במאכליחג ערוך שהיה השולחן, בראש אבא התיישב הכנסת,

מנייר. שטרותכסף  ומתחתיה מטבעות מלאה קופסתכסף הועמדה השולחן
בפורים רך. בצמר מרופדת כשהיא כקפםתאתרוג, הסוכות בחג שימשה הכסף קופסת

שונים. צדקה ולמוסדות לאביונים נדבות לחלוקת נועדה היא
בשעה טובה. למטרה נכבדת תרומה ולהשיג "לחיים" לשתות נכנסו וידידים שכנים

מיוחד פורים ושיר יעקב" "שושנת שרנו לסעודתפורים. המשפחה כל התיישבה מאוחרת
השעות עד בשירה בילינו כך לכפרח'לע". לנו נעשית העףל'ע, הכן לך "אבוי : ביידיש

הלילה. של המאוחרות

שמורה מצה
ארוחתבוקר אכל מרגיל, יותר מוקדם מביתהכנסת אבא חזר פסח לפני יומייםשלושה
חביות. העגלה על שהעמיס עגלון, שכרו שם סוויניכר. משה'לע ר' לרב והלך בחיפזון
בסירה מטופלינה גוי להם חיכה הנהר חוף על לסטיר. וירדו ונקי, לבן בבד מכוסות

הדליים את מילאו שם הנהר, לאמצע יצאה הסירה אנשים. 43 להכיל שיכלה קטנה'
רוזנפלד ראובן , (פישמן) מלמד לוי : ישבו בסירה הנהר. לשפת וחזרו וזכים נקיים מים

באזכרה שאמעס ומנדל מירל מילר, סול
בקנדה. רח'ישץ' לקדושי



כינויים
בכינוייהם לרוב, ידועים, היו העיירה יהודי

היה לא אף שלעתים המשפחה, בשם ולא
עיר לפי : שונים היו והכינויים לרבים. ידוע

המוצא. כפר או

של בואם עם והתפתחו גדלו העיירות כי
ועברו הכפרים את לאטלאט שעזבו יהודים
חיים התקיימו שם מקום בעיירות, לגור

מלאים. יהודיים

בהו אותם קיבלו שבעליהם כינויים היו
בהם ראו שבעליהם והיו ובסלחנות מור
הצדדים השתמשו ריב, בשעת ואמנם, עלבון.

ביותר. החריף כבנשק מכינויים
הכינויים את המציא מי חקרנו פעם לא
מעצמיותם לחלק שהפכו עד אותם והדביק
ולא קשות מזה סבלו לפעמים האנשים. של
נראה המעליב. הכינוי מן להיפטר יכלו

ביקורת מעין ה''עם", של "יצירה" זו שהיתה
אף ולפעמים אנשים של חולשותיהם על

סטירית... עקיצה

בגיל כינוייהם את קיבלו שרבים זוכרני
,ישיבה" וב, ,חדר" ב, היה יונה ר' הרבי צעיר.
באנדי דאס : בכינויים התלמידים את מכבד

מאלאי, דער פייניצל, דאס באק, דער טל,
כינוייהם את קיבלו אחרים וועפריק. דער
קאלט אברהם כמו בעיר מההומוריסטים
אדם כל ולקלס ללעג שם תמיד שהיה שאק,
וכינוי שם לו ומדביק שלו ,גלייכווערטלעך" ב,

לקצה. מקצה בעיירה צחוק להרבות
לא הרחובות של הרשמיים השמות את גם
מכ לכתיבת אלא בהם, השתמשו ולא ידעו

בארג, אויפן : כינויים היו העם בפי תבים.
באמבע בריק, אונטערן סטאוואק, אונטערן
מארק, אין געסל, קעפסקעס שטאט, אין גאס,
קעגן א קלויסטער, דעם אקעגן בריקל, לעם
הלאה. וכן זשאליבאוו אין פאזשארנע, דער

רחמיאלי אבנר

וחבריהם. געלער וזלמן מלן

(אבי) מלמד מאיר מלמד, יונה להם חיכו החוף על (ליטוואק). זיניוק ואברהמ'ל
ברגל. ואברהם

ספקטור, ואהרן שפיר שייקה ספקטור, מאיר : ה"צעירים" מוכנים עמדו העגלה על
חציהיום. עד נמשך הזה הטקס בדליים. שהובאו במים החביות את למלא היה שתפקידם
שבעגלה החביות מן המים א.ת העבירו כאן סוויניכר. משה ר' של לביתו הביאו המים את

ונקי. לבן בבד מכוסות היו הן שאף הבית, במבוא שעמדו אחרות, לחביות
הטריות, המצות את הביתה אבא הביא בערב שמורה. מצה באפיית התחילו למחרת

פסח. של המיוחד בריח הבית את שמילאו

ל"סדר" הכנות
ואת שנשאר החמץ את אספנו חמץ! אכילת את מוקדם סיימנו בבוקר, השכם פסח, ערב

לשריפה. למרחץ אותם ולקחנו ביעורחמץ בעת אסף שאבא הלחם פירורי
כדי לשולחן, הספה את קירבנו ה"סדר". שולחן בהכנת הילדים, אנו, התחלנו בבית
המאכלים בהכנת עסוקה כמובן, היתה, אמא בניהבית. לכל נוחים מקומותישיבה ליצור
! לאכול הילדים, אנו, הספקנו הכינה שאמא מה כל את ל"סדר". המיוחדים החגיגיים

החג. לסעודת המאכלים מן משהו שיישאר להבטיח כדי המטבח מן הורחקנו לבסוף
ולהגעלה. לטבילה למרחץ אותי ושולחת חבל על קשורים הסכו"ם את לי מגישה אמא
אמי השגיחה הביתה בבואי לי. והחזירם הרותחים המימ בדוד אותם טבל הבלן איצה
של המים כל את הריק שאיצה עד ולחכות למרחץ לחזיור נא.לצתי כף. של בחסרונה

הדוד. קרקעית על בנחת לה שנחה הכף, את לי והחזיר הדוד

ה"סדר'' ליל
השמש, נתן התפילה אחרי החג. לתפילת הכנסת לבית הגברים, הלכנו, הערב בראשית
כדי האוכל, חדר תקרת על שתלינו ביתהכנסת, ממנורות ברק מנורת לאבא הסנדלר, שמואל
שני : מוכנה כבר היתה מיטתההסבה ה"סדר". עריכת בשעת חזק באור אותו להאיר
של במצב ה"סדר" את לערוך לאבא איפשרו רכים, כרים ועליהם יחד שצורפו כסאות
עניא..." לחמא ב"הא פתח ואבא לשולחן, מסביב התיישבנו בניהבית' אנו, חצישכיבה.

נרדמה היא  השולחן ליד ישנה כבר אמא היתה המזון, לברכת שכשהגענו זוכרני,
לבית. הפסח את להכניס כדי אמא עבדה קשה כמה ידענו כולנו עייפות. מרוב

זאת מספר אני הזדמנות בכל לעולם. אשכח לא הישן בביתנו האלה הסדרים את
ולנכדינו. לילדינו


