
 

 

 ההגדה של קלוסובה 

   ( עמודים מתוך המחברת השמורה בארכיון קיבוץ יגור3צילום )
 

ש "קיבוץ חוצבי אבנים ע- ליד סרנה בווהלין" החלוץ"ו" הדרור"קיבוץ הכשרה של תנועת - קלוסובה
 .יוסף טרומפלדור

שלמה קנטור ,  אחד מהחברים1928כתב בשנת , בהווי החיים הקשיים בהכשרה, את ההגדה של פסח
 . מהעיר קובל

 

  :בעברית וביידיש, קטעים נבחרים מתוך האגדה הכתובה בכתב יד
 (בני גבירצמן: תרגום מיידיש)
 

כל דכפין יתי וייכול אבל אף אחד לא רוצה . הא לחמא עניה דלא אכלנו מנהלי הספקתנו בארעא דקלוסובה

.  ולצאת רעב– להתיישב לשולחן 

 

לשנה הבאה . השנה הזאת אנחנו יכולים עוד לדעת מה זה, השנה עבדי. לשנה הבאה בארעא דצרפת, השנה הכא

 . אלוהים יודע– 

 . שבכל הלילות אין לנו בכלל מצה והיום עד חצי הלילה, מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות

 . ובלילה הזה גם חמץ וגם מצה

 . הלילה הזה כולו לגמרי לא זכור כאסיפה, שבכל הלילות אנחנו אוכלים משעשועי המטבח ושאר ירקות

  
ומה . אלוהינו מהם ביד חזקה' ויוציאנו ה. עבדים היינו אצל פוריצשיק ללא צחוק. עבדים היינו לפרעה במצרים

 .שמשך אותנו לשם היתה המודעות החברתית והדואר

הרי אנו ובנינו ובני בנינו , חס וחלילה לא היינו מצליחים להשתחרר, את אבותינו ממצרים' ואילו לא הוציא ה

 . משועבדים היינו לפרעה במצרים ואז היה גם הדור שלנו וגם הדור שאחרינו עובד עבור שלושה זלוטי בקולוסובה

  
.  אנרכיה ודיקטטורה, כאוס. דם ואש ותמרות עשן

:  כמה מעלות טובות למרכז עלינו

, אילו הוציאנו מקלוסובה ולא הביאנו עד ורשה

.  אילו הביאנו עד ורשה ולא נתן לנו דרכיות דיינו

. אילו עשה לנו דרכיות ולא נתן לנו כסף דיינו

.  אילו נתן לנו כסף ולא נתן לנו סרטיפיקטים דיינו

. אילו נתן לנו סרטיפיקטים ולא דרך עליה קיבוצית דיינו

.  אילו הסכים לעליה קיבוצית בלי אירגון הקיבוץ דיינו

על אחת כמה וכמה טובה כפולה ומכופלת טובת המרכז עלינו אשר הוציאנו מקלוסובה וכפי הנראה נובע הכל 

 .שכן מכדור הבדולח לא רואים מספיק את ההסתדרות, מכך

  .קיבוץ אחד שמים וארץ– אחד אני יודע – אחד מי יודע 

 
 

מעיזבונו של שלמה קנטור 
 ארכיון קיבוץ יגור: אוסף


