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שימי און איציק האבן שווער געאטעמט שלעפנדיג די שווערע פעקלעך פון גראסערי. און 

נישט פאר זיך האבן זיי זיך אזוי געשלעפט נאר פאר זייער שכן מר. בלומענבוים, וועלכער איז 

אריבער אן אפעראציע און די גרינבערג'ס האבן זיך אנגעטראגן צו גיין איינקויפן פאר אים.

שימי האט געקלינגען דעם גלאק ביים טיר.

"קומט אריין!" האט זיך געהערט א קול פון אינעווייניג. ווען זיי האבן געעפנט דעם טיר 

האבן זיי געטראפן מר. בלומענבוים זיי אנטקעגן קומען מיט זיין ווילטשעיר.

זיין  מיט  באגריסט  זיי  בלומענבוים  מר.  פריינטליכער  דער  האט  קינדער,"  גוטן  "א 

שטענדיגן שמייכל, "א גרויסן יישר כח פארן מיר ארויסהעלפן."

"זייער גערן, מר. בלומענבוים, און איר ווילט אז מיר זאלן אויספאקן די פעקלעך?" האט 

שימי זיך אנגעטראגן.

"אוהא! ענק האבן גאלדענע מידות. יא, עס וואלט מיר געווען א גרויסע הילף."

איינגעקויפט,  האבן  זיי  וואס  אלעס  אויסצופאקן  געארבעט  פלייסיג  האבן  קינדער  די 

לייגנדיג אלעס אויפן ריכטיגן פלאץ.

"קינדער, איך קען ענק בעטן א טובה?" האט מר. בלומענבוים זיך געוואנדן צו זיי, "אפשר 

קענען ענק טראגן די טישו באקסעס צום לעצטן צימער?"

טראגן  צו  האלל  די  אריבערגעלאפן  זענען  און  אינאיינעם  אויסגערופן  זיי  האבן  "זיכער," 

איז  וואנט  אויפן  געפלעפט.  שטיין  געבליבן  קינדער  די  זענען  צימער  אין  דארט  טישוס.  די 

געהאנגען א בילד פון סאלדאטן וועלכע שפרינגען ארויס פון א העליקאפטער, צו לאנדן אויפן 

פון דער אמעריקאנער ארמיי, מיטן  אוניפארם  א  געווען  איז  פון צימער  זייט  אין  און  פעלד! 

אינטערעסאנטע  פיל  באמערקט  זיי  האבן  ארומקוקנדיג  בלומענבוים'.  'א.  דערויף,  נאמען 

דענקמאלן וואס האבן געהאט שייכות צו מלחמה און מיליטער. ס'איז אפילו געווען אן עכטע 

האנט גראנאט אויפן פאליצע.

זיי געמאכט אויפשפרינגען. "קינדער, ס'איז ענק אינטערעסאנט  א קול פון הינטן האט 

מיינע דענקמאלן?" מר. בלומענבוים איז דארט געזעצן אין זיין ווילטשער ביים שוועל פון טיר, 

נאכאלץ מיט זיין שמייכל צוגעקלעפט צו זיין פנים.

"אוי ביטע אנטשולדיגט, מיר האבן גארנישט המממ..." איציק האט שנעל אראפגעלייגט 

די באקס טישוס אויפן טיש, "אבער די זאכן זעען אויס אזוי אינטערעסאנט. זענט איר געווען 

אמאל א סאלדאט אין די אמעריקאנער ארמיי?"

פרשת כי תצא

די עכטע מלחמה
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"ריכטיג," האט מר. בלומענבוים געענטפערט, צייגנדיג אויפן בילד ביים וואנט, "איך האב 

געקעמפט אין דער 'וויאטנאם' מלחמה. זעסט דא אין בילד? דאס בין איך, ווי איך טאנץ ארויס 

פונעם העליקאפטער."

"אוהא!" האבן די קינדער געקוקט אויפן בילד מיט וואונדער, "אבער פארוואס האט איר 

געדארפט ארויסשפרינגען אין די לופטן, דאס איז דאך א געוואלדיגע סכנה. פארוואס האט 

איר נישט געקענט ווארטן ביז דער העליקאפטער וועט לאנדן אויף די ערד?!"

צו  "דאס איז טאקע א געוואלדיגע סכנה," האט מר. בלומענבוים צוגעשטימט, "אבער 

כ'וועל  וואלט געווען אסאך א גרעסערע סכנה!  וועט לאנדן  ווארטן ביז דער העליקאפטער 

ענק דערציילן, מיר זענען דעמאלט געווען אין א בלוטיגע מלחמה מיט צפון וויאטנאם. מיר 

זענען כסדר געווען אונטער א האגל פון באמבעס און קוילן. ממש דעמאלט, עטליכע מינוט 

נאכדעם וואס מיר זענען ארויסגעשפרינגען פון העליקאפטער איז אנגעקומען נאך א פולער 

העליקאפטער פון אמעריקאנער סאלדאטן, גרייט צו קעמפן אבער זיי האבן עס ליידער נישט 

דערלעבט; זיי זענען אראפגעקלאפט געווארן דורך א ראקעט!"

פארפאסן  צו  נישט  מיילער  אפענע  מיט  געשפאנט  געשטאנען  זענען  קינדער  די 

מר.  פון  ווארט  איין  אפילו 

וועלכער  בלומענבוים, 

צו  פארגעזעצט  האט 

דערציילן זיינע שוידערליכע 

דער  אין  איבערלעבענישן 

וואס  מלחמה  בלוטיגער 

אמעריקע האט געפירט.

מיך  פלעג  "איך 

דער  אינמיטן  באהאלטן 

נאכקוקן  צו  טייך  גרויסער 

נישט  זענען  עס  אויב 

ביים  שונאים  פארהאן 

איינמאל  און  זייט.  אנדערן 

א  פון  שראפנעל  א  האט 

מיין  דערגרייכט  באמבע 

לינקן ארעם!"

מר.  גלייבן,  צום  "נישט 

די  האבן  בלומענבוים," 

זיך  געקענט  נישט  קינדער 

"אייער  אפוואונדערן,  גענוג 

איר  וואס  העלדישקייט 
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זיכער געווען אייער הויכפונקט פון אייער  וויאטנאם מלחמה איז  האט ארויסגעוויזן ביי דער 

גאנצן לעבן!"

בין  "איך  שמייכל,  לייכטע  א  מיט  רעאגירט  בלומענבוים  מר.  האט  קינדער,"  ניין,  "אוי 

שוין געווען אין שלאכטן וואס זענען געווען אסאך שווערער ווי דער וויאטנאם מלחמה." מר. 

בלומענבוים'ס ערנסטע מינע איז געווען קענטיג אויף זיין פנים.

"וואס, איר האט אויך געקעמפט קעגן איראק?" האט שימי געוואלט וויסן.

"נע, נישט איראק. איך בין געווען אין א מלחמה וואס איך האלט נאך אינמיטן קעמפן."

פון  געשעדיגט  געווארן  איר  זענט  די אפעראציע?  אריבער  איר  זענט  דעם  וועגן  "וואס, 

נאך א ראקעט?"

"אוי ניין, קינדער, ניין, דאס איז נישט קיין מלחמה מיט ראקעטן, דאס איז א מלחמה וואס 

איז ארומגענומען מיט פיל מער סכנות ווי דעם."

"אזוי ווי וואס? נוקלעאר באמבעס?" האט שימי פרובירט צוצוטרעפן.

די  צו  אויסגערופן  בלומענבוים  מר.  האט  באמבעס!"  נוקלעאר  ווי  ערגער  "נאך 

"כי  הרע!  יצר  דער  פון דעם שרעקליכן מלחמה קעגן  רעדט  "איך  קינדער.  דערשראקענע 

תצא למלחמה על איביך". די מלחמה וואס האלט אן א גאנץ לעבן! געוויס זענען ראקעטן 

און באמבעס זייער שרעקעדיג, אבער זיי קענען אונז נאר שעדיגן אין עולם הזה. אבער דער 

יצר הרע? ער פרובירט שעדיגן אויך אונזער עולם הבא!

זיך באהאלטן צווישן די ביימער  ווען מיר האבן  "איך דערמאן מיך יעצט אן אינצידענט. 

אין וויאטנאם, האבן מיר געדארפט זיין זייער פארזיכטיג. מיר האבן קיינמאל נישט געוואוסט 

גערודער,  מינדעסטע  אדער  אונזערע,  ריר  יעדעס  ארויסשפרינגען.  וועלן  פיינט  די  וואו  פון 

צו  אונז  געווארט  האבן  וועלכע  פיינט  באהאלטענע  מעגליכע  צו  דערגרייכן  געקענט  וואלט 

אטאקירן. אבער מיט דער יצר הרע איז עס מיליאנען מאל מער סכנה'דיג! אין דער מלחמת 

ווי מיר רעדן און וואס מיר טוען נאר אויך וואס  היצר דארפן מיר זיין פארזיכטיג, נישט נאר 

מיר טראכטן!

אקעי קינדער, ענק דארפן זיך צואיילן ווייל ענקערע עלטערן וועלן זיין אומרואיג, וואו ענק 

פארזוימען זיך אזוי לאנג. נעמטס נאך איין בליק אויף די אלע מלחמה בילדער פון באמבעס, 

געדענקטס  אבער  גראנאטן,  אומאקטיוויזירטע  אלטע  די  און  העליקאפטערס  שיסערס, 

סעקונדע  יעדע  ווארט  ער  מלחמה.  אמת'ער  דער  איז  הרע  יצר  מיטן  קריג  דער  קינדער, 

ארויסצוטאנצן פון זיין באהעלטעניש. דו מוזט זיין גרייט דערצו אז דו זאלסט קענען ארויסגיין 

א זיגער!
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