
 ינקו 'זרו-שוורץפרומה  :ראיון עם

 50.6.03 –און -שנערך בקיבוץ גל

 צבי רז, יהודית כפרי :שוחחו

 :מתוך הראיון מצומצמיםקטעים 

 

 :על בעיות קיומיות 0393 -0391

 ...היו אנשים שנזקקו ללחם

היו , היו מתנפלים, בערביםבחוץ פחדתי ללכת  .בקובל היתה אנטישמיות גדולה ודי גלויה... 

, לא ללכת לבד אמא לא הזהירה אותי. הלכתי לבד בעיר אבל פחדתי, ורקים אבנים ומרביציםז

 הקן . אבניםגם על יד הקן היו זורקים עלינו . היאני נראיתי כמו יהודי... כך-זה לא היה עד כדי

כל  .לקייטנה היא היתה יוצאת איתנו .גלמן היתה מורה בטאז.  גלמןליד בית , נה'בפבריצהיה 

היינו  .טאז היה ארגון של בריאות של ילדים לא עשירים. הייתי יוצאת לקייטנה של הטאז שנה

 . לבינוניים, השתייכתי לנזקקים אני .לכפר ,להורודליץיוצאים 

 ?היו מסלקים אתכם, את ואחיך םבה למדתש, אם אמא לא הייתה משלמת עבור הגימנסיה: ש

. בוודאי לא הייתי הולכת, יתי הולכתלא הי, אם לא היתה משלמת, אמא שילמה: פרומה

זה שאחיו עבד אצל , היה לי חבר נהדר... ס הביתה"מביהשלחו אותי כששכחתי לשלם 

אמא שלו לא , היה תלמיד מצטייןהוא , לייזר היה שמו, לפידותהמתחרה שלנו בחנות השמן של 

לא גם הוא . דרהוא יכול היה להיות תלמיד נה .בגימנסיה יכלה לעמוד בתשלום והוא לא למד

 .גם זה עלה כסף, ס פולני"הלך לביה

 ?שלא יכלו ללמודכאלו היו , למרות כל הגמילות חסדים: ש

הם לא היו . ס יסודי פולני"היא למדה בביה, (ורלינסקי-בוים) זלדהזה מה שקרה גם ל. נכון: פרומה

היתה עוזרת , דולא המשיכה ללמו מצטיינתפולני תלמידה הס "היא היתה בביה, כל כך מבוססים

, עניים. לא עד כדי כך, לא היו מחפשים בזבל. היו הרבה עניים בקובל. לי בשיעורי בית בפולנית

, תמכו בהם. היו המשפחות שבשבת צריך היה לעזור להם ולהביא להם ארוחה לליל שבתה אל

להיות כדי להיות ציוני בקובל היית צריך : נכון, היה מצב קשה. כמה מוסדות צדקהבעיר היו 

, היו מביאים אורח לבית ;בעיני יהודים טוביםהיו למרות שהיהודים בקובל אני אומרת זאת . עשיר

היו עוזרים אחד . מבית הכנסת, אבא היה מביא אורח לביתגם לשבת . ניסו להקל על המצוקה

 .מוסדות צדקהגם היו , היו מלווים אחד לשניאם צריך ו, גמילות חסדנתנו , לשני

 ?הורים מהמעמד הבינוני פלוסילדים של היו , תנועות אחרותוומר הצעיר חברי הש: ש

העניים . היו כאלה, אנשים שנזקקו ללחםבקובל היו . לתנועה אבל גם עניים היו באים, כן: פרומה

בשומר הצעיר היו בעיקר . לא גרו בשכונה מיוחדת, כל האוכלוסייה בתוךהאלה היו מפוזרים 



 הכאל שעבד ולא למדהיו כמובן גם בנוער . ניכים שהצטיינו בגימנסיהח, חניכים שהמשיכו ולמדו

 . שהיו מאוד אינטליגנטים

 ?בימים כתיקונם נשבה רוח אופטימית בקובל: ש

ואז . כנסתההיו הולכים לבית , הם שמרו על חגים ושבתות, היהודים היו אופטימיים. כן: פרומה

 .הם ידעו לשמוח

 

 בחזרה לקובלמההכשרה , 9151

 .קובל, 2שיננה ' רח, ינקו'וזר

חזרת את , התפרקהבה נמצאת שבביאליסטוק ההכשרה ו, 0393כשהרוסים פלשו בשנת  :ש

 ?לקובל

חזרנו עם  .איתקובלגם היא , חיה פרישברגו, איתי חזרה (ורלינסקי) בויםזלדה גם , כן :פרומה

תחנת הרכבת את  ומצאתי, לקובל חזרתימביאליסטוק   .אני לא זוכרתשאת שמם עוד חברים 

לא ידעה שאני היא . פגשתי אותהבמקרה , לא יודעת איך, אותי בדרך פגשהאמא  .הרוסה

. הילדים בהכשרהאת  קרשהורים נוסעים לבאז לא היה נהוג  .חצי שנהכלא ראיתי אותה , חוזרת

שהגרמנים יום ב. בלנוירק מכתבים ק, חבילותבלתי ילא ק .מכתבים כל הזמןהביתה שלחתי 

 .החלטנו לעזוב את ביאליסטוק, כשנפלו הרוגים ראשונים, התחילו להפציץלביאליסטוק  ו נכנס

החלטנו בערבו של אותו יום  בסופו של דבר .או לא לעזוב ,את הקיבוץלעזוב אם ויכוח התקיים 

, חזרנו לקובל. גרמניםעדיין  לא היולקובל כי בקובל  נסענואנחנו , כל אחד נוסע לביתו ,לעזוב

 התנשקהאמא  .את האמא שלי פגשתי, שבסקהרברחוב וו על המדרכה, בדרך הביתה ,ברחובו

הרבה תפוחי שם אמרתי שאכלתי  .שהשמנתילי  ואמרה, היא שמחה שהיא רואה אותי ,איתי

רוגים ההרוסה ונפלו ההייתה כבר כאמור  ת הרכבתתחנ  ...לחםכמעט לא היה , אדמה

כי הגרמנים  ,לבתיהםחברים שלא יכלו לחזור כבר כמה מבין חברי הקיבוץ היו  .ראשונים בקובלה

. יכולנו להגיע הביתה,ואחרים, בקובלשגרתי  כמוני ,זור הסובייטייו באנשגר ,אנחנו .כבר היו שם

 ורעישהגרמנים הקובל את . לביתם להגיע וחברים שלא יכלאותם ה יאית תינסעתי הביתה ולקח

מהשומר  החברים .שברחו משם פליטים ,ר הנאציזויאנשים מהאהגיעו עיר ל. מאוד באותו יום

 :לאן להגיע כתובת היתה, נוספים מגיעים שומריםהיו כל יום  .ית שלנוגם בב הצעיר נמצאו

 .הכתובת מסרו לשומרים אתמההנהגה הראשית . שם גרתי. 2שיננה רחוב , קובל, ינקו'רוז

 הפציצוכי הגרמנים  בערב הבית רעד כולו .היה בהנהגה הראשיתמטריסק  שייקה ווינר

נו אדוני ישמע ישראל אדוני אלוה: "אמרשהיה איתנו בבית כבר  שייקה ווינר, מהאווירונים

 "שומרים"מגיעים היו כל יום  .לאזור הרוסים עוד לא הגיעו. אחד בשני נאחזנוכולנו  ..."אחד

ת אח שהיתה, טושה אלטמןגם הגיעה לבית שלי  .י הגרמנים"הכבוש עזור ימהאחדשים 

, על הרצפהאצלנו ישנו רים חבמההרבה  ,גיעה עם שייקה ווינרההיא  .גטו וורשהמהפרטיזניות 

במשך היום אמא שלי  .בבית מה שהיהכל על ישנו . סגורהשהיתה מרפסת וב, בחדר ובמסדרון

הרי גורל כזה היה יכול , אמרההיא  .האלההחברים בישלה אוכל בשביל כל עמדה על הרגליים ו



טושה  .שחלו בדרך חברי השומר הצעיר, גם חולים היו ן הפליטיםבי .שלי ת פרומהלפקוד גם א

רכבת הגרמנים את הרוע מההפצצות שהפציצו קבאה בבגד לגמרי , אלטמן שאני מספרת עליה

 .כה איתה וקנתה לה שמלהללמחרת אמא ה .קובל לאבדרך 

 ?האנשים המורל שלהיה איך  :ש

היינו , בבית שלנו אבל לא ידענו מה יקרה היינו .היינו עצובים גם אנחנו .הם היו עצובים :פרומה

 ?יקדימו אותם הרוסיםשהאם הגרמנים יגיעו עד לקובל או  .במצב של אי וודאות

 ?רדיו באותם ימיםלכם היה  :ש

בכל השתכנו ברחו לקובל וממערב פולין פליטים  .עיתונותמהאו  ,משמועות היהכל ה, לא :פרומה

, פליטים היו רעבים ועייפים ותשושיםה, עשו סדר חברי השומר הצעיר. יםמיני בתים יהודי

אולי . הכבוש אזור הגרמנימעמדו ברחובות וחילקו אוכל לפליטים שהגיעו , רים מהקן בקובלחבהו

כי כל , היה סגור של התנועהקן ה. חברי השומר הצעירעל  רקאני יודעת , כך עשואחרים גם 

על אני מדברת . נהרגואנשים  כמה אינני יודעת להגיד ,ו אנשיםנהרג. הפציצוהגרמנים הזמן 

 01 -ב .מולוטוב-ריבנטרופ לפני שחילקו את פולין לפי הסכם, הימים הראשונים של המלחמה

 .בהתלהבותאת הרוסים  וקיבלושמחה מ בכויהודי קובל  .נכנסו הרוסים 0393בספטמבר 

היו ו להם כפיים מחאולהם פרחים והיהודים  והביאהחיילים , בטנקים וברכב צבאי ונכנס הרוסים

 .שהגרמנים אינם בקובל כי אז ידענו מאושרים

כ שייקה "אח .בקובל "החלוץ"על קן  שאלההיא , מהחלוץ באה אלינו הביתה צביה לובטקיןגם 

 מה-ה זמןושה אלטמן נמצאט .לווילנהיותר מאוחר גם אני נסעתי , לווילנהמקובל  נסעו, ושהטו

, תה בלונדיניתיהיא הי טושה. הגרמניל הרוסיבין  ת פוליןחלוק התקיימה כברכאשר , בווילנה

 תהיה שם מקשרת בין היהודיםו ,ל הצד הגרמניאשהיא תיסע  הוחלט .ה'סכמו שיקנראתה 

, בגטו וורשה ,שם פעלההיא  .לתושבי הגטו היא תביא נשק ואוכל .הגוייםשל לבין הצד  שבגטו

-חברת קיבוץ גל טושה אמורה הייתה להיות .אותה והרגועליה  שינוכך הל-אחר .תקופה מסוימת

 .נשארה בחייםאילו , און

 .היהגדולות של מלחמת העולם השניהיהודיות יתה אחת הגיבורות יה טושה :כפרי יהודית

לבסוף חלק מהם ברח מזרחה . הם התלבטו כיצד לנהוג, בוגרי השומר הצעיר התקבצו בוילנהכש

 מרדכי אנילביץ, ושה אלטמןט בתוכם, היו כמהו ,בדרך לא דרך לארץ ישראל חלק הגיע, לרוסיה

לא  הם החליטו .בגטוהתנועה  חברילהיות עם  כדי ,מווילנה לגטו וורשהלחזור  שהחליטו, ועוד

הם הקימו את  .ולא לעזוב את יהודי הגטו לגורלם המר, לנפשםאת צעירי התנועה  להפקיר

ידי -באזור הכבוש על, הסתובבה בין הקנים טושה, אחרות המחתרת יחד עם חברים מתנועות

 .ת יום יומיתנובהסתכ, הגרמנים

 "....עמי גווע לעיני וידי קצרה מלהושיע: "כותבת טושה :פרומה

 ...לא ידעתי שהיא הגיעה לקובל. אחת הדמויות הנהדרות שהיו לעם שלנו. היא היתה אישיות :יהודית

 .יש תמונה שלה לזכרהבקיבוץ הוקם שארכיון ב .בית יום אחדתה אצלי ביהוהיא הגיעה  :פרומה

מי שבא לארכיון אני מספרת לו את  .תה בלונדינית מתולתלת עם שיער סמיך מאודיהיא ה

 .הכרתי אותה טוב מאוד .הסיפור שלה



  ...נחזור לקובל :ש

. פיים ובשיריםאותם במחיאות כ קיבלו, מאושריםהיו היהודים ו נכנסוהרוסים  .אני בקובל :פרומה

 התחלתי, ס עברי"שחונכתי בביה, שומר הצעירב כחברהאני , קורה משהו בקובלהרגשנו שאבל 

 את סגרו  .לראות שהם אומנם הביאו לנו חירות גופנית אבל בתי הספר העבריים נסגרים

ו נכמובן שידע .עבריתברחוב התחילו לפחד לדבר  .עבריותהספריות ואת העבריים הספר ה-בתי

דרך איך  חיפשנו, בתוכםאני ו, השומר הצעירחברי ואז  .ישראל מרוסיהארץ סיכוי לעלות ל שאין

 .זור הסובייטיימהא לברוח

 ...זור הסובייטייספרי על החיים בא :ש

 רקהייתי . בקובל הרבה זמן נשארתיאני לא , העברנו את היום בבית, 03הייתי בת  :פרומה

בבתים של , בדרך ,נפגשנו עם החברים. מן הזהבזמיוחד לא עשיתי שום דבר . םיחודשיכ

 .השלטונות במצוות הקן נסגר, בקן לא נפגשנו .מהתנועהו מבתי הספרהיו  החברים. החברים

 התכוננוואנחנו  הרוסי אלא של הליטאים תחת הכיבוששווילנה היא לא , גיעה הידיעההאז ו

 .להגיע לשם

 

 ,מקובל לווילנה, 9151

 לקראת הבלתי נודע

היה  םירדתי מהרכבת וש, למקום קרוב לווילנה ברכבתנסעתי . כבר היה פחד לווילנה בחזרה ...  

היה לנו מורה דרך וקבוצה גדולה של , שמרו שם חיילים סובייטים. צריך להבריח את הגבול

 לובה לרנר –מקובל לווילנה עם שתי חברות  נסעתי. עברה את הגבול חברי תנועהחלוצים ו

שתי החברות ו, הפחידו אותנו האנשים, לפני הבריחה והעברת הגבול, בדרך. שיינה בונדרו

עד היום אני מאשימה את עצמי שלא שכנעתי אותן מספיק חזק להמשיך . החליטו לחזור לקובל

אמרתי , אמרתי להן להחליט, יש לי הרגשת אשמה קשה מאוד, הן נספו בקובל. איתי לווילנה

 . אני עוברת את הגבול, מה שיהיה יהיה. רשלקובל אני לא יכולה יותר לחזו

למה חזרת . אחרי שהיית בווילנה וראית כמה התנאים היו גרועים בווילנה, הגעת לקובל:  ש

 ?לווילנה

הסובייטים שלטו בקובל והמצב , לא ידעתי שהולך להיות אסון. לא היה לחם בווילנה: נכון: פרומה

גורל  בקובללכאורה לא ציפה להן , לשם חזרו בגלל זה שתי הבנות. בעיר לא נראה ממש חמור

הן . הלכתי לקראת הבלתי נודע, כמו שאומרים, אני, הן חזרו לביטחון, החיים היו בטוחים, רע

אבל תפסו , לא ידוע לי שנהרגו אנשים בגבול". הגבול מסוכן מאוד, צריך לעבור את הגבול: "אמרו

מהחבורה שלנו  נוספתבחורה . ני לא יודעתעל קובלאים שנתפסו א. ואסרו ושלחו אותם לסיביר

 . ה פרישברג'חברתי חיהלהיתה זו , היות שחלתה באמצע הדרך, חזרה לקובל

 ? אולי כי היה קשה להחליט מה נכון לעשות, גם את חזרת לקובל קודם לכן: ש



 באותה תקופה את יעקב. אבל הייתה לי כבר המטרה לעלות ארצה. הייתי קשורה לבית: פרומה

אני מדברת עדיין על . 0391בשנת  -זה קרה יותר מאוחר, עוד לא הכרתי( לעתיד הבעל, ורץשו)

 .   0393שנת 

 

  :שאיננה עוד קובל ,9193

 י  ביבלנמצאות  הכתובות

איתך חזור ול ,בהרחבה בזמנו עליהם כתבת, דלג על המלחמה והנדודים שלךאני רוצה ל :ש

 .נכי מלחמה ,כשהובלת פצועים .המלחמה לקובל של אחרי

מסך היה  ,ליהודים לעזוב את רוסיה נתנולא , ברוסיהאז הייתי , 0391זה היה בהתחלת  :פרומה

אני מאוד  .פוליןשל מהערים הראשונות  נסוגוהם , את המפלה שלהם נחלוהגרמנים  .הברזל

כדי , לקראת סוף המלחמה הוא התגייס לצבא הפולני, לפוליןכבר הגיע בעלי , להגיע לפולין רציתי

אני הסכמתי שהוא  .להגיע לפולניהולצאת מרוסיה מטרתו היתה למעשה  .הנאציםלהילחם נגד 

רעיון שלנו ה .הייתי לבד עם חברה אחת, אני לא הייתי עם קובלאיםבאותה תקופה  .בלעדי סעיי

 שניהעברתי . וכך להגיע לפוליןבפולין פולנים חזרה לבתיהם  פצועים רביעלהולהתנדב היה 

בעצמי לא ידעתי איך  .על עצמיזאת לקחתי  .אחד קטוע ידייםואחד קטוע רגליים  ,מלחמה פצועי

זה , קילומטריםאלפי , נסענו ברכבת אחת דרך כל רוסיה .יטיפלתי בהם לבד, במשימה הצלחתי

מה שיכולתי , לא הייתי אחות .רחצתי אותם, הלבשתי אותם, האכלתי אותם .שבועותערך 

מהשלטון הרוסי עבור הטיפול  בלתי שום כסףילא ק, דבריםלהם קנות רצתי מהרכבת ל .עשיתי

נגד הגרמנים צבא האדום שורות הבהם נלחמו  .נתנו לי את הכסף הפצועים .הם האלבפצועי

רצו הם  השתחררוהם וכש, ברוסיה בבתי חולים טופלוהם  .הצבא דאג להם. בקרבות ונפצעו

רוסיה מאני חיפשתי הזדמנות לצאת ו ,עו אותםחיפשו מתנדבים שיסי השלטונות .הביתהלחזור 

טיפלתי  .נגדישלהם את הפרוטזות  "הרימו"האלו הפצועים שני הרבה פעמים  .ולחזור לפולניה

הובלתי  .היה להם רע ומר, היידעו שאני יהודיכמובן הם  ?כמה יכולתיאבל , בהם ככל שיכולתי

 .רחוקה יותרואחד לעיר  (בת קובלבקר) אחד ללודמיר, כל אחד לביתו לקחתי, אותם לבתיהם

. םהאו את החייל של ,הבאתי את האבאלמשפחה ש ואומרת ,לבית של החייליםהייתי נכנסת 

לא  .לפולניה יכ נסעת"אח .לא אמרתי שהם קטועי רגליים וידיים ."תדעו שהוא פצוע" :אמרתי

 ,את עצמי יתילא השל, ארד בקובלשלעצמי  אמרתי. במקרה עברתי את קובל, על קובל יחשבת

 באופן כלליאבל , על קובלדווקא לא דיברו , היינו שומעים רדיו .שאף אחד לא נשאר בחיים ידעתי

 :אמרתי לעצמי .לא ידעתי –מי נשאר ומי לא  .ידעתי שהגרמנים רצחו והרגו. מה קרה ידענו

עם אני נלחמת  .לעמוד מול גיא ההריגה, ואז אמרתי שאני מפחדת לראות את קובל" תרדי"

 קשה לי .(בוכה פרומה)אני יורדת ואני דורכת בגיא הריגה לבסוף ו" לא יורדת, כן יורדת" :עצמי

 (.בוכה ארוכות) ...כתבתי על זה .יותראני לא אדבר ( :וממשיכהבוכה ) ...כל העיר הרוסה ...לספר

מר לי הוא או .הלכתי לקצין העיר לשאול אם נשארו יהודים, דרכתי על גיא הריגה, באתי לעיר

 .קלומל ס"ליד ביהגרה היא , את המשפחה הזאת הכרתיאני , זפרןמשפחת אחת משנשארה 



, שאלתי אותה מה את עושה .שם יותר יהודים לא ראיתי, נשארה לבדהבת  .הלכתי לבית שלהם

 :אמרה. מה שקרה לי בכמה משפטים סיפרה. שרדהרק היא  ,היא אומרת שאף אחד לא נשאר

ית כנסת שהיה ב .כנסתההלכתי לבד לבית , "תמצאי כתובות של יהודים תלכי לבית כנסת ושם"

הכינוסים והעצרות כל החגים והתלוויתי אליה ב, עם אמי בוהייתי מבקרת  .תפארת של העירה

אני נכנסת לבית  ;הלכתי בעיר ההרוסה .שהיו בישראל המאורעותשנערכו בבית הכנסת בזמן 

 שושנה, ה שוורץ'שיינדל: על הקירות הכתובותאת  ראתבין הקירות וקומתחילה לעבור וכנסת ה

 חודשים שלושההייתי צריכה לעלות ארצה כש .תה חברה שליילאה פיש הי... לאה פיש, פרל

האישור כי לעלות ארצה  לא הצלחנו .ישראלארץ במוסקבה בדרך לאיתה הייתי  .לפני המלחמה

  .ולאה פיש חזרה לקובל מזויף היה נושל

חיה , אני רואה עוד כתובת .רועדת כולי וממשיכה לקרוא ,מזועזעתת הכנסת בביאני עומדת 

מאין היה , ריבונו של עולם :חשבתי !נקמו את נקמתנו... שיינה בונדר, בל לרנרייל, פרישברג

לפני  רגעים ,תעצומות הנפש לכתוב מילים כאלה, התרוממות הנפש הזו, להם הכוח הזה

אספו אותם , הלשינו עליהםהגויים אספו את כל היהודים ש בבית הכנסת !שהוציאו אותם להורג

הם . כנסת כדי להוציא אותם משם להורגהוהביאו אותם לבית  וממקומות המסתור מהמקלטים

, משפחות, עשרות כתובות, אני ממשיכה לקרוא כתובות .ואת זה הם כתבו, ידעו מה מחכה להם

כנראה שהם פצעו את עצמם כדי . וגם בדםגם בעפרון רשמו וחרתו .... זקנים, ילדים, אנשים

 חייבת הרגשתי שאני .לקרוא המשכתימזועזעת ומפחדת  .כולי קראתי ורעדתי.  שיוכלו לכתוב

קראתי את , (בוכהפרומה ) הייתי לבד ופחדתי לראות את הכתובת האלה .בקריאת הדברים האלה

נקמו את "וכולם כותבים , ייםדתיים ולא דת, משפחות, ילדים, המוני כתובות, כל הכתובות האלה

מבית הכנסת  כך יצאתי-אחר !ציוויתי על עצמי לקרוא את הכתובות האלה ( בוכה)" נקמתנו

עמדתי כמה דקות . נופלים עמדתי על יד קירות .בו גרתיש לראות את הביתוהלכתי , במהירות

נתן  דודי-את בןבשוק של קובל פגשתי , השוק לכיווןהלכתי ותי את הבית זבע .ליד הבית

אבא שלי שם , זה היה בכפר בשם הולובה . בו התגוררש בכפר אותו הסתירו גויים, ינקו'רוז

ידי -עלהמשפחה ניצלה . ניצלאיך ו עבר את השואהסיפר לי איך  ,נתן לקח אותי לכפר. נולד

 נתןבתום המלחמה  .את אביו בסכין רוצחראה איך שגוי נתן סיפר לי ש. הסתירו אותםשהגויים 

נתן . )יחד איתיבלקחתי אותו לפולניה . אח של אבא שלי היהאביו של נתן . 09 - 02ה ילד בן הי

בקובל הייתי יום  .(לאחרונה נתן נפטר ".יד ושם"הוא ואשתו ביקרו לפני כשנה עם חברי הארגון ב ,עלה ארצה

. יאחר כך המשכתי ונסעתי לפולניה לפגוש את בעל. ישנתי אצל זפרן בוש לילה אחדואחד 

 . הגרמנים עוד הפציצו את וורשה אבל הם כבר היו בנסיגה כללית

 ?שלאחר המלחמה איך נראתה קובל, באופן כללי :ש

. הגרמנים הפציצו את הכל, הבתים היו הרוסים. אני יודעת רק שדרכתי על גיא הריגה :פרומה

 ב של יהודיתקרו -פרלמוטר שלמה), מוטרשלמה פרללמד איתי יחד . תה מופצצתיתחנת הרכבת ה

בלב ( ותחקוק) ותאצלי הכתובות נמצא. בבית הכנסת העתיק את הכתובות שהוא אני יודעת( כפרי

 ...בליבי ןרשמתי אות. עד היום

 



 :בארץאריה  בנואל בו אביה כותב שוורץ -פרומה רוזינקושנשמר בידי קטע ממכתב 

 

 

 

 

 



 

 

 בני גבירצמן: תרגום מיידיש

 

מילים שמובנן אינו ברור מופיעות בסוגריים עם . ובות בעברית במקורמילים באותיות נטויות כת)

 .(מילים בסוגריים הם הסברים משוערים של המתרגם ואינן מופיעות בטקסט המקורי. סימן שאלה

 

 

 .שתחיה לאורך ימים, (ואריה רוזינק)ראזינקאה ' ארי, בני היקר לי מכל כסף וזהב

 דן  בכל זאת אני? לשָנה טובהעם  מכָתבת שלח( טורצין)ליצחק טארטשין , לעיבעלע

 . כף זכותאותך ל

שאכן ישלחו מאמעריקאה ( ?וונימאניע)אולי כדאי שתשימו לב לגבי הרעיון , לעיבעלע

כפי שאנשים הדירו שינה , חודשים 13-ומפולין מתנדבים יהודיים ל( מאמריקה)

מו החלוצים שהמתנדבים יעשו כ: אולי הכוונה)המפורסמים  החלוצים, מעיניהם

שהתיישבו ליד , (מאירופה)צריך ללמוד מעווראהפע (. וישקיעו מאמצים בבניית הארץ

קול יכול להוציא , שיחיה, האמיר עבדאללה. השולחן העגול ויישרו את כל ההדורים

אצלנו מדברים הרבה על . בו הוא מבקש שהם ישמרו על השקט, לערבים( הודעה) קורא

נגד יהודים ( שיכוון, אוגרים הרבה נשק)שים מאוד כך שהערבים מתכוננים ומתחמ

כי חייבים להרשות , אומר הֵשֶכל ַהָיָשר. ונגד אחינו החשובים האנגלים, חפים מפשע

מאמריקה ומפולין כמשמר ( יהודים)עליה של חלוצים וגם של חיילים משוחררים 

 (. יעזרו לנו)אלוהים ואמריקה . העיקר בהקדם, כמה שיותר משמר. מהימן

נשיא )לרוזבלט ( כוסלובקיה'נשיא צ)של בענעש  מכתבואצלנו באירופה עשה רושם עז 

ואחרי כן להתיישב ( את עמדתם)ביקש שהם צריכים להעלות ( אכן)ורוזבלט ( ב"ארה

 . מוטב שתתיישבו בהקדם אל השולחן. לשולחן

 ברגש כבוד

 אביך 

 ראזינקא המתפלל בעדך יום טוב

 

 . הזעיקו את אמריקה, ם שלילכל מי שרוצה בדרישת השלו

 

 


