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וואס  ע"ה מלמד מאיר טאטע, מיין האט באוווסט, זיכער ראזשישטשער אייך סיאיז ווי
א געהאט  מאטעלס מאיר אלס באקאנט געווען מער, אפילו אפשר אין אויה איז
גיפם, פארקויפט האבן מיר קראקאוויאק. שכנא מיט בשותפות בוימאטעריאל פון סקלאד
נישט  מיינט דאם קאלך, און אויוונס פאר ציגעלעך געברענטע קליינע ציגל, צעמענט,

וואפנע. געלאשענע
איז הויף דער גאס. אלייניצער דער פון געווען איז סקלאד אין אריינפאר דער
צוגעקומען איז מען ביז דורכפארן געדארפט מען האט טויערן דריי גרויס. זייער געווען
תבואה, פון סקלאד' אנדער אן געפונען זין האט הויף פין מערבזייט אייף סקלאד. צום
סקלאד, איבערן אויבן, לייזער. און חיים זין, צורי שכנא'ס צו אנגעהערט האט וואס

פאמיליע. זיין מיט שוחט וועלוול געוווינט האט
מעטער 500 אפשר גרויס, זייער געווען הייף דער איז דערמאנט, שוין האב איד ווי
יונגער אלס  ערשטער דער געווען איז ע"ה, פנחס ברודער, עלטערער מיין לענג. די
אים נאך קאלך. פארקויפן ביים ביזנעם די אין טאטן מיין געהאלפן האט וואס  בחור

ריי. מיין געקימען איז אים נאד שלמה. ברודער, צווייטער מיין געקומען איז

סקלאד. אין באשעפטיקינג די איבערגענימען איך האב יאר 15 געווען אלט כ'בין ווען
פאטער מיין ישיבה. דער אין לימודים די אויפגעהערט כיהאב ווען געווען, איז דאס
נאר שטאט, ווייטער א אין ישיבה אנדערער אן אין לערנען שיקן געוואלט מיד האט
נישט וועט קינד א אירס אז געזאגט, האט זי דערצו. דערלאזט נישט האט מוטער מיין
אויסגעפירט. זיך, פאדשטייט האט, זי מענטשן. פרעמדע ביי משרת א זיין און טעג" ,עסן ,

קאלך. פארקויפן ביים ארבעטן אנגעהויבן און דערהיים אין געבליבן בין איך
ערשטנס, קאלך. קויפן צו ריי דער אין געשטאנען נישט מען איז ווייסט, איר ווי
הערשל צו געהערט האט איינער : סקלאדעס אזעלכע צוויי נאך געווען סיזענען ווייל
האב דאריבער וזכרם. שמם ימח פירמע, דייטשער א צו  צווייטער דער און פארבער
דערקלערט מיר האב איך און "אליפצוטאך. וואס קלערן צו צייט פרייע פיל געהאט איך

"באמבעם". מאכן גענומען האב איך 
פלאש, א נעמט מען ? וויאזוי הייסט וואס ? באמבע א עפעס מען מאכט וויאזוי
די הערמעטיש פארקארקעוועט מען וואסער. אריין מיגיסט און קאלך מיט אן זי פילט מען

פארטיק. איז באמבע די און אויף עס רייסט אתם מינוט פאר א אין און פלאש
אזא אין אונדז. ביי געווען אימער נישט איז וואס פלאש, א האבן דאך מען דארף
אין שכנא ביי אז געהאלפן, גאט האט פלאש. א צו ענלעך איז וואס זאך א מען 1עמט פאל
איר ווי און נאפטלאמפן. פון באליעס גלעזערנע סך א ארומגעוואלגערט זיד האבן הויף
נוצן. נישט דערצי מען קען קארק קיין אז העלדזלעך. ברייטע באליעס די האבן ווייסט'
סיהאט פאפיר. סך א מיט באליעם די פארשטאפן איך פלעג ? מען טט וואסזשע
באלד עס האט גאזן, שאפן אנגעהויבן האט קאלך דער אזויווי און געארבעט, נישט אבער
געהערט נאר זיך ס'האט דרוק. קליינעם א מיט קארק פאפירענעם דעם אויסגעשטופט

אלץ. דאס און  ,פוף" ,
קימט חבר, גוטער מיין און זון שוחט'ס וועלוול ע"ה, וויינער מאיר און היום ויהי
שמועסנדיק אזוי סקלאד. אין מיר באזוכט ער און יוםטוב אויף ישיבה דער פון אהיים

ניטע. א  דאסמאל און באמבע, א מאכן פרווון באדארף מען אז מיר, באשליסן
אונדז מיט איז דאסמאל ארבעט. דער צו זיך מיר נעמען נאכמיטאג שיינעם א אין

מולדת. אין גאפיר אלס מלמד בונים

געשעפט מאטעלס מאיר צו אריינגאנג דער
ס שכנא אונטער .וו. .א א ווא9נע פארבן, פון

שטוב.



מאטעלס מאיר בונים
דער פון מאירמאטעלס בונים געדענק איך
אייגנ און הומאר מיט פול שטענדיק ישיבה.
פריי מאכן צו אזוי ווי איינפאלן, ארטיקע
און גרויע טאגטעגלעכע דאס אביסל לעכער

חדר. אין לעבן ארעם
אריינגעשטעקט האט יונה, ר' רבי, דער ווען
אין אויגן קורצזיכטיקע זיינע מיט קאפ זיין
באלייכטונג די און בבאמציעא, גמרא דער
חנוכהצייט, ווינטעראוונטן, די אין חדר אין
חלבליכטלעך, פאר א פון באשטאנען איז
א חלב פונעם אויסגעפארמט בונים האט
אין טעטראדן פון פאפיר אנגעצונדן חזירל,
חזירל דאס געלאזט און סקאמייקע דער
האט טשאד דער און רויך דער סמאליען.
,אלו , ווי אינטערעסירט מער תלמידים די

גמרא... דער פון מציאות"
שפיצלעך, זיינע טראץ אים, האט רבי דער
קלוג א געווען איז ער ווייל געהאט, ליב
רבי דער האט אפשר ל ווייסט ווער קינד.
י זיינע קונצן די פון ^געהאט הנאה אויך
: צונאמען טיטן געווען מכבד אים האט ער
ער איז היינט ביז און באנדיטל", ,דאס ,

נאמען. דעם מיט באקאנט
פארשפע אריינגעקומען, זענען איינמאל
: תלמידים דריי לערנען, טיטן אין טיקטע,
האט (אזוי תוהו און בונים (געלער), זלמן
האט רבי דער רופא). טוביה גערופן מען
פסוק דעם חומש אין געלייענט פונקט
מניה יונה ר' זאגט ודבש". חלב זבת ,ארץ ,
פון ראשיתיבות מאכט .■ זיב'ת' : וביה

תוהו... בונים, זלמן,
מיט חברים זיך ס'טרעפן אז היינט, ביז
פארשטעלן זאל ער אים זיי בעטן בונים,
זופט ער וויאזוי  יונה רבי פון סצענעס
תלמידים, די שטראפט און ציקאריע גלאז א

.וו. .א א
טאלאנט מיט רבין דעם נאך מאכט בונים
אמאליקע די און ארטיסט גוטן א פון

הנאה. האבן תלמידים
"החלוץ", אין חבר א געווען איז בונים
און פולטוסק אין הכשרה די דורכגעמאכט
איז ער .1933 אין ישראל קיין געווען עולה
צייט זיין אין נען קיבוץ אין חבר א געווען
דער איידער כפריונה, אין ארט ווייליק

באדן. זיין אויף ארויף איז קיבוץ
אין נוטר א געווען בונים איז שפעטער
צייטן שווערע די אין מולדתחולוןאזור
פון יארן ערשטע די אין מדינה. דער פאר
1952 אין שוטר. א געווען ער איז מדינה דער
קיין פאמיליע זיין מיט אריבער ער איז
נאענט זיין געוואלט האט ער ווו קאנאדע,
מלמד). (שלמה מילער סאל ברודער, זיין צו
ר. א.

פלאש די צוגעשטעלט אונדז ם'האט ווער נישט כיגעדענק שקורניק. משה'לע געווען אויך
צו שטעל איר און קארק גוטן א מיט פלאש גרויסע א געהאט האבן מיר קארק. א מיט
גיסן קאלך, שטיקלעד קליינע מיט פלאש רי אן פילן מיר אויפרייסמאטעריאל. דעם
אוועק לייגן מיר ומאייר". בונים משה, "כדת פלאש די פארקארקעווען און וואסער אריין
פליען שטיקער די זאלן אויפרייסן וועט זי ווען אז אזלי פארוים, האלדז מיטן פלאש די
פלאש, דער פון מעטער 30 ביי דערווייטנס, פון אוועק זיר שטעלן מיר לופט. דער אין

אייפרייס. אויפן ווארטן און
הייבט פלאש די ווי דערווייטנס, פון זעען און הענט די זיר רייבן און שטייען מיר
זי ווערט באלד און בולבעס מיט אן זיר פילט פלאש די קעסל. א ווי זידן און קאכן אן
מיר איר. אין פאר ס'קומט וואט נישט זעען מיר און נעפל ווייסן אי מיט איינגעהילט
אוועק סיגייען ,באמבע". , דער פון אויפרייס דאס הערן ווילן און אומגעדילדיק שטייען
מען נישט און הערט מען נישט יער", ולא דובים ,,לא  מינוט 15 מימט, 10 מינוט, 5
געהאט שוין האב איד וואס נסיוך "מרוב איז י פאסירן געקענט דא האט וואס זעט...
דער אין וואסער גענוג נישט געווען אויס ווייזט םיאיז אז איד' באשליס באליעס די מיט

פלאש.

צו זיך דערנענטערן מיר וואסער. נאד צוגיסן און פלאש די עפענען באשליםן מיר
ווארטן מיר אנצירירן. זי אוממעגלער סיאיז פייער, שטיק א  אן זי ריר איר פלאש. דער
ווארטן צו געדולד קיין האבנדיק נישט אפקילן. זיר זאל פלאש די אז אומגעדולדיק
עפענען באשליסן און שמאטע א מיר ברענגען אפקילן, גענצלעד זיר וועט פלאש די ביז

פלאש. די

געווארנט אונדז האט שקורניק משהלע אויב נישט איר געדענק זאגנדיק, אמת דעם
האט ער אדער דערויף, אכט קיין געלייגט נישט האבן מיר און פלאש די עפענען נישט
און אונדז פון אפגערוקט זיך האט ער ווי געדענק, איר נאר געזאגט. גארנישט אונדז

ארבעט. דער צו גענימען זיר האבן ווייטער מאיר מיט איך
מיר ווייל געוואלט, נישט איר האב אריין פלאש דער אין קארק די אריינשטיפן
צוגיסן נאכן פלאש די פארשטאפן צו אויף קארק אנדערן קיין געהאט נישט האבן
נאכאמאל. נוצן קענען אים זאל מען אז אזוי, אדויםנעמען קארק דעט מען דארף וואסער.
געמוזט האבן מיר אז פלאש, דער אין פארזעצט שטארק אזוי געווען איז קארק דער

ארויסצושלעפן. אים כדי קראפט שטארקע א אנווענדן
לינקער דער מיט פלאש די נעם קני, לינקער דער אויף אוועק מיך איד שטעל
מיט און  פלאש דער אויף כיח מיטן דרוק און ערד דער אויף אוועק זי שטעל און האנט
כדי קארק, פון זייט דער אין טשוואק גרויסן א אריין איך שטיפ האנט רעכטער דער
איבער שטייט וויינער מאיר און פלאש, פון גאנצן א ארויסשלעפן קענען אים זאל איר
ארויסצוגיין. קארק דעם בעטן געדארפט נישט לאנג האב איך פלאש. דער איבער געבייגן
בעסער אדער קארק, דער האט טשוואק, דעם אריינגעשטיפט נאר האב איך ווי
רעכטע די פארכאפט מיר האט עם פלאש. דער פון ארויסגעשאסן וואפנע, די געזאגט,
איבערן איבערגעבויגן געשטאנען איז וואס מאירץ, ביי אזיג. רעכטע דאס און פנים פין זייט
קאלך ווייסע דאס אויגן. ביידע מיט פנים גאנצע דאס געווארן פארדעקט איז פלאש,

ווייט. העט אוועקגעפלויגן איז וואס היטל מאיריס פון דאשעק דעם אנגעקלאפט האט

פינסטער מיר ווערט עס און אויג, לינק אפן מיין מיט מאירץ אויף קוק א גיב איך
נאז, קיין אויג, קיין נישט מ'זעט קאלך. שטיק איין אין פנים גאנץ זיין : אויגן די אין

" ברען אייך פנים, "מיין : שרייט מאיר און " אויג "מיין שריי איך מויל. קיין

ווא0 קאלך. די אראפגעשארט ביסלעך צו מיר האבן הענט די מיט מען? טוט וואס
פנימער אונדזערע פון אפרייניקן מיר מוזן קודם אז באשליסן, מיר ווייטער? מען טוט
דער צו גיין באשליםן מיר און מצב, אזא אין גיין נישט מיר קענען אהיים קאלך. דאס
וואשן און וואסער צום אראפ גייען מיר זעען. נישט קיינער אונדז וועט דארט קרענעצע,
פארענדיקט וואס נאר האט וואסער דאם ? אפ זיר וואשן מיר אזוי זיר םירעדט אפ. זיך
מאירץ פון מצב דער אבער פנים, פון זייט רעכטע די מיר ס'ברענט קאלך. דאם לעשן



נישט זיי קען ער  אויגן ביידע מיט פנים גאנצע דאס ברענט אים : ערגער פיל איז
עפענען.

דערציילן צו נישט באשליסן מיר אהיימגיין. מוזן מיר און נאכט, די צ,ו פאלט עס
: מאמע די גלייך מיך פרעגט שטוב אין אריינקומענדיק אהלים. גייען מיר שטוב. אין

אויגן" רויט אזא עפעס האסטי "וואס
איך. ענפער  וואפנע" דער פון שטויב פון אויגן די מיר "סיטרערן

פון איינשלאפן געקענט נישט כ'האב אבער אוועקגעלייגט, זיך איך האב עסן נאכן
שמערצן. גרוים

בוידעם זייער אויף אוועק איז און שטוב אין ווייזן זיך געהאט מורא האט מאיר
אין אוונט. אלייגער צען אויסגעפונען ערשט איך האב דאס היי. אין אריינגעלייגט זיר און
מאמע מיין צו געווענדעט זיך און אסתר שוועסטער זיין געקימען אונדז צו איז שעה דער

: ווערטער די מיט
ל" אריג בונימיס אייער צו צו איר לילגט וואס "רוחצ'ע,

סוד. דער ארויםגעקומען איז אזוי
אויגן. די עפענען געקענט נישט האט ער און פנים דאס געברענט זייער האט מאיר'ן

סוד. גאנצן דעם דערציילט אלן בוידעם פון אראפגעקראכן פיר, אלע אויף ער, איז
האט מאיר ; בעסערונג א געפילט האב איך ביז געפייניקט זיר איך האב טעג צען
זעען אנגעהויבן האט ער ביז וואכן אייניקע גענומען אים ביי ס'האט : מער פיל געליטן

אויגן. די אויף
אלס ימיםנוראים די אין טאטן פון באר אין אנטיילגענומען נישט ער האט יאר דאם
צוויי מיט באן, דער צו צוגעפירט אים מען האט ימיםטובים די נאד באלד משורר.

ראוונע. קיין ישיבה די אין אוועקגעשיקט איים א.ון אויגן, קראנקע

קאמאנדע" ,פאזשארנע , רי
זענען הייזער אלע כמעט ווי שטעטל אינעם
תמיד געווען איז האלץ, פון געבויט געווען
שריפה, א אויס ס'ברעכט אויב אז סכנה, א
שטעטל. גאנצן אויפן פארשפרייטן זיך זי זאל
א געווען פייערלעשער די זענען דערפאר
צענטער דער אינסטיטוציע. וויכטיקע גאנץ
גרויסער א  ,פאזשארנע" , די געווען איז
צאר פון צייטן די אין נאך געבויט בנין,
ווע עטלעכע געווען זענען דארטן ניקאלאי.
וואסער, מיט אנגעפילט פעסער מיט גענס

כלים וויכטיקע אנדערע און רערן לייטערס,
מאכן צו גלאק א און פייער א פארלעשן צו
גיך זאלן פייערלעשער די כדי טריוואגע, א

קומען.

זיך סיטרעפט וועמען ביי פערד מיכאפט
וואס שטוב דער צו מיקומט ערשטער, דער
וואסער הענט די מיט פאמפעט מען ברענט,
איינהאלטן זיך באמיט מען און רערן די אין
נאך האבן זיי אז זאגן, (לצים פייער. דאס
א אפצוראטעווען באוויזן נישט קיינמאל
שטענדיק פייער. דאס פארלעשן און שטוב

.(. שפעט.. צו זיי קומען
די וואס ניט הערן "פאזשארניקעס" די
"פאזשארנע" דער אין קומען זיי רעדן. לצים
מין א עס איז זיי פאר פוןצייטצוצייט.
גימנאסטיק ביסל א מאכן זיי ספארטקלוב.
אנטייל נעמען און מכשירים עטלעכע די אויף
זיי בלאזארקעסטער. פון איבונגען די אין
נ'וילישן פון פאראד אויפן שפילן זיך גרייטן

מאי. 3טן דעם יוםטוב, נאציאנאלן
פאזשארנידיזשורני דער האט דעם אויסער

פארשטעלונג דער צו אריינגאנג פרייען א
קינא), אדער (טעאטער זאל גארנשטיינס אין
קלייניקייט. קיין גארניט שויו איז דאס און
אינ אן דערציילט ווארקאוויצקי איטע

: עפיזאד טערעסאנטן
האט גראבארסקי, שמואל פאטער, איר
א און מעדאל א באקומען 1913 יאר אין
300יעריקן צום צארין, דער פון דיפלאם
פאר דינאסטיע, ראמאנאוו דער פון יוביליי

"פאזשארנע דער אין ארבעט געטרייער זיין
קאמאנדע".

ווען וועלטמלחמת, ערשטער דער אין
און שטאט דער אויסער געפארן איז ער
ער האט דערלויבניש, א געדארפט האט מען
רוסישער דער ווען "דיפלאם". דעם געוויזן
ווער ערשטע די געזען נאר האט וואכמאן
די עקסעלענץ איר פון נאמען ,אין , : טער
ווייטער און סאלוטירט ער האט צאריניע"...
אים פאר זענען וועגן אלע געקוקט. ניט
ש, א. אפן... געווען

פון שטייען קאמאנדע". ,3אזשארנע , די
קאניאך, אלי ראזנבוים, וועלוול : רעכטס
הייניך שיפייס, קאס געלערשטיין, בערל
3וי דער געלערשטיין, נחום : זיצן סאכא.
דעקלבוים גרישא קאפעלמייסטער, לישער

פערעל. אביגדור און
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