אַ פֿריִ ער פּסח
אַ מעשׂה ,װאָס קאָן זיך פֿאַרלױפֿן אױף דער גרױסער װעלט.
שלום-עליכם
א'
דײטשע שטאָט נאַררענבערג ]נאַרנבערג[ איז
די װעלטבאַרימטע ַ
אײן אַלטע ייִ דישע שטאָט .און ניט נאָר אַ ייִ דישע שטאָט  --זי איז אַ
ַ
פֿרומע שטאָט ,אַ גאָט|ספֿאָרכטיגע .אירע ייִ דן האָבן זיך געמאַכט אַ
שם אױף דער װעלט דערמיט ,װאָס זײ האָבן קײנמאָל ניט געגריבלט
אַרײנגעלאָזט זיך אין חקירות ,ניט געפֿילאָזאָפֿירט ,ניט
זיך ,ניט ַ
קײן קשיאת אױף אַזעלכע זאַכן ,װאָס קערן זיך אָן מיט
געפֿרעגט ַ
גאָט .אױף זײ מעג מען זאָגן ,אַז זײ זענען ייִ דן אָן חכמות.
דרײ דינים,
אמת ,זײער ייִ דישקײט באַשטײט ניט מער װי אין ַ
װאָס שטאַמען מסתּמאָ פֿון אַבֿרם אבֿינו ,אָדער אפֿשר נאָך פֿון אדם
דרײ דאָגמען
יאָרצײט (2) ,בר-מיצװא (3) ,פּסח .די ַ
ַ
הראשונען(1):
זענען גאַנץ גענוג אױפֿצוהאַלטן דאָס ייִ דישע פֿאָלק נאָך טױזענטער
און טױזענטער יאָרען .מײנט ניט ,אַז דאָס האָבן זײ אױסגעזױגן פֿון
זײער אײגענעם פֿינגער; דאָס האָבן זײ געהערט ניט אײן מאָל פֿון
זײער ראַבינער ,דאָקטאָר און פּרעדיגער ,װעלכן די נאַררענבערגער
קהילה האַלט-אױס ניט מיט װינציקער ערע ,װי די קאַטױלער,
להבֿדיל ,דעם רױמישען פּאַבסט .דער ראַבינער ,דאָקטאָר און
בײ זײ דעם נאָמען "ראַבי"" ,אונדזער ראַבי" ,און
פּרעדיגער טראָגט ַ
איבערצײגט ,אַז נאָך אַזאַ למדן ,װי
ַ
די נאַררענבערגער קהילה איז
זײנע
זײער ראַבי ,איז שױן נישטאָ אױף דער גאַנצער װעלט .אין ַ
דרשות ,װאָס ער האַלט זײ אַלע יום-טובֿ אין דער סינאַגאָגע ,װאַרפֿן
זיך דורך אַזעלכע לשון-קדושדיקע װערטער ,װאָס נאָר דער מחבר
פֿונעם סידור זאָל איצטער אױפֿשטײן ,װאָלט ער זײ אפֿשר
פֿאַרשטאַנען ,און אפֿשר ניט ...די נאַררענבערגער ייִ דן דערצײלן פֿון
אים מופֿתים ,װי פֿון אַ "גוטן ייִ דן ".למשל ,זײ באַרימען זיך ,אַז שױן
בײ זײ ראַבינער און
עטלעכע און צװאַנציק יאָר ,זינט ער איז ַ
פּרעדיגער ,האָט זיך נאָך ניט געטראָפֿן ,ער זאָל אַמאָל האָבן אַ
טעות :אַלע יום-טובֿ די זעלבע דרשה מיט די זעלבע פּסוקים פֿונעם
באַדײטונג ,מיט די זעלבע משלים.
ַ
זעלבן תּנ"ך ,מיט דער זעלבער

איך מײן אָבער ,אַז דאָס איז אַ ביסל איבערטריבן .דער
אױטאָריטעט פֿונעם ראַבינער ,דאָקטאָר און פּרעדיגער איז אין
יאָרצײט ,קײן בר-מיצװא און קײן יום-
ַ
שטעטל אַזױ גרױס ,אַז קײן
טובֿ װערט ניט באַשטימט ,ביז ער װערט ניט פֿריִ ער פֿעסטגעשטעלט
פֿונעם ראַבינער און פּרעדיגער .און הגם יעדער נאַררעמבערגער
בײ זיך אין שטוב אַ ייִ דישן לוח,
אײנװױנער מוז האָבן ַ
ייִ דישער ַ
װײסע
פּונקט אַזױ װי יעדע נאַררענבערגער ייִ דישע פֿרױ מוז האָבן אַ ַ
כּפּרה ערבֿ יום-כּיפּור ,דאָך ,אַז עס קומט אונטער אַ יום-טובֿ ,גלױבט
קײנער ניט דעם לוח אױף נאמנות און מע גײט צום רבין זיך
פֿײערטאָג? און װער שמועסט
ערקונדיגן ]אָנפֿרעגן[" :װען האָבן מיר ַ
געפֿײערט אין
ַ
נאָך אַזאַ יום-טובֿ ,װי דער הײליגער פּסח?! פּסח װערט
אײך אין געװעט  --מיט מער פּראַכט און
נאַררענבערג  --איך גײ מיט ַ
גלאַנץ און מיט מער כּשרות אַלס אין דער פֿרימסטער שטאָט בכל-
װײבער  --זײ קומט דער שבֿח --
תּפֿוצות-ישׂראל! די נאַררענבערגער ַ
זענען אַזעלכע צנועות ,אַז פּסח אין טעאַטער באַנוצן זײ ניט די
חמצדיקע בינאָקלס פֿון אַ גאַנץ יאָר .אפֿילו די נאַררענבערגער
מאַנצבילן ,װאָס זענען עפּעס ניט אַזעלכע גרױסע מצה-שמורהניקעס,
פֿון דעסטװעגן האָט זיך געמאַכט װיפֿל מאָל ,אַז מע איז געקומען
צום רבין מיט אַ שאלה ,צי מעג מען פּסח טרינקען מינכענער ביר און
פֿאַרבײסן מיט פּראַגער שינקען.
ַ
אַצינד ,אַז מיר האָבן זיך שױן אַ ביסל באַקאַנט מיר די
נאַררענבערגער ייִ דן אַלס ייִ דן -- ,קאָנען מיר שױן צוטרעטן צו דעם
עצם פֿון דער געשיכטע ,װאָס האָט זיך פֿאַרלאָפֿן אין דער שטאָט
נאַררענבערג אין דעם יאָר  ,1908אָדער  5668פֿון זינט די װעלט איז
באַשאַפֿען געװאָרן ,לױט רעכענונג פֿון אונדזער ייִ דישן װעלט-לוח.
ב'
די נאַררענבערגער קהילה באַנוצט זיך מיט איר אײגענע
פֿאַבריקאַציעס און פּראָדוקטען ,אױסער ייִ דישע ליטעראַטור .אַמאָל
פֿלעגן זײ די ייִ דישע ליטעראַטור אימפּאָרטירן פֿון אױסלאַנד,
מערסטענטײל פֿון לאָנדאָן אָדער פֿון װאַרשע .נאָר פֿון דער לעצטער
בײ אונדז די בהלהס ,מלחמה,
צײט ,זינט עס האָבן זיך אָנגעהױבן ַ
ַ
רעװאָלוציע ,קאָנסטיטוציע און פּאָגראָמען ,האָבן די כװאַליעס פֿון
דער געװאָלטיקער עמיגראַציע אַרױסגעװאָרפֿן אױף דער דאָזיקן

נאַררענבערגער אָאַזיס ,צװישן אַ סך אַנדערע נפֿשות ,אױך אײנעם אַ
פּעקל-טרעגער אָדער אַ מוכר-ספֿרימניק מיטן נאָמען פּינחס פּינקוס.
פּינחס פּינקוס איז אַ ייִ דל אַ נידעריקס ,אַ זשװאַװע ,מיט אײן
אױגל אַ קלײנס ,דאָס אַנדערע אַ גרױס .בשעת ער רעדט ,קוקט דאָס
קלײנע אױגל אױפֿן גרױסן ,װי אײנער רעדט" :נו?" ...און דער
צײט האָט ער
גרױסער אױג ענטפֿערט אים" :נו  -נו!" ...די ערשטע ַ
זיך גענוג אָנגעליטן ,גענוג אױסגעהונגערט און גענוג אױסגעשטאַנען
דײטשע ברידער ,ביז ער האָט
זײן ַ
יסורים ,װײטיקן און בזיונות פֿון ַ
זײן שטענדיקער פּרנסה פֿון דער הײם -
זיך דערשלאָגן צו ַ
הײזער .אַ
אַרומטראָגן ייִ דישע ספֿרים און ביכלעך איבער די ַ
צעבראָכענער ,אַ צעראַבעװעטער ,אַ נאַקעטער און אַ הונגעריקער,
זײן לאַנד ,װוּ ער איז געבױרן ,און האָט זיך מיט
האָט ער פֿאַרלאָזן ַ
קײן נאַררענבערג ,װוּ ער איז
פֿרײ לאַנד ַ -
גרױס מי דערשלאָגן אין אַ ַ
שױן געװען באַװאָרענט פֿון אַ פּאָגראָם ,נאָר ניט געװען באַװאָרענט
פֿרײען לאַנד איז דאָס
פֿון שטאַרבן פֿון הונגער ,מחמת אין דער ַ
שנאָרען שטרענג פֿאַרבאָטן אפֿילו צװישן אײגענע ברידער .יעדער
מענטש איז מחויבֿ עפּעס טאָן .אונדזער צעשלאָגענער עמיגראַנט
זײן שום טועכט|ס
פּינחס פּינקוס האָט אָבער ניט געקאָנט געפֿינען ַ
פֿרײען לאַנד .שולדיג איז געװען אין דעם ניט אַזױ ער אַלײן,
אינעם ַ
װי די שפּראַך .דאָס הײסט ,װאָס ניט ער האָט פֿאַרשטאַנען זײער
צײט
זײן שפּראַך .די ערשטע ַ
שפּראַך ,און ניט זײ האָבן פֿאַרשטאַנען ַ
האָט ער אורומגעשפּאַצירט איבער די נאַררענבערגער גאַסן און
באַטראַכט די שטאָדט מיט די מענטשן ,דער הימל מיט דער ערד.
הײזער ,די זעלבע מענטשן ,דער זעלבער הימל
דאַכט זיך ,די זעלבע ַ
מיט דער זעלבער ערד  -און גאָרנישט ,אַלע גײען זיך אַזױ רויִ ק;
קײנער האָט קײן מורא ניט פֿאַר אַ שטײן פֿון אױבן ,פֿאַר אַ קױל פֿון
פֿאָרענט אָדער פֿאַר אַ מעסער פֿון הינטן  -גליקלעכע מענטשן! אַ
געבענטשט לאַנד!...
װײטער האָט אָבער דאָס לאַנד אָנגעהױבן אָנװערן דעם חן
װאָס ַ
זײנע אױגן  -איבערן מאָגן .דער מאָגן איז אַ בײזער בעל-דבֿר;
אין ַ
צײט פֿון עסן ,װיל ער ניט הערן ניט פֿון קײן
אים ,אַז עס קומט די ַ
פּאָליטיק ,ניט פֿון פֿילאָזאָפֿיע" .האָסט מיר עפּעס אין זינען ,צי
מײנעטװעגן קאָנסט דו
נײן?"  -אַזױ טענהט אַ לעדיקער מאָגן" - .פֿון ַ
בעטלען גײן ,קאָנסט גנבֿענען ,גזלען ,אַבי מיר זאָלסט דו אָפּגעבן

מײן עסק!"  ...דער חסרון איז אָבער,
װײטער איז ניט ַ
מײנס ,און ַ
ַ
זײן אַ געבאָרענער בעטלער,
װאָס אױף אױסציִ ען די האַנט דאַרף מען ַ
אָדער האָבן אַ נשמה פֿון אַ בעטלער .און אונדזער העלד האָט זיך
לאַנג אַרומגעדרײט איבער די נאַררענבערגער שטראַסן ,ביז ער האָט
בײ זיך געפּועלט אָפּשטעלן דעם ערשטן מענטשן ,חלילה ניט אױף צו
ַ
בײ אים עפּעס ,נאָר גלאַט אַזױ ,אױסרעדן זיך אַ ביסל דאָס
בעטן ַ
דײטש בזש-
האַרץ .פּינחס פּינקוס האָט זיך אָנגערופֿן צום ערשטן ַ
הלשון:
דײטש ,איך בין
מײן ליבער הערר ַ
 -האָט קײן פֿאַראיבל ניטַ ,דאָ אַ גר און פֿאַרשטײ ניט דאָס לשון .איך לױף פֿון אַ קאָנסטיטוציע
לױף איך ,און פֿאַל ,הײסט עס ,מיטן פּנים צו דער ערד .גלױבט מיר,
זײן ,װי מע זאָגט,
אײך ניט מטריח געװען ,ס'זאָל ניט ַ
איך װאָלט ַ
מײיִ ם עד נפֿש .איך בעט ניט חלילה קײן נדבֿה; איך זוך עפּעס אַ
באָװ ַ
מלוכה ,אַ טועכץ ,װאָס ניט איז ,אַבי דערהאַלטן די נשמה .האָט
רחמנות ...
דײטש האָט אים אױסגעהערט ביזן סוף און האָט זיך פֿאַר
דער ַ
אים אַנטשולדיקט ,אַז ער האָט קײנמאָל אַזאַ שטראַססע ניט
דײטש האָט
זײן װעג .דער צװײטער ַ
געהערט ,און איז אַװעק ַ
אױסגעהערט די זעלבע דרשה און איז אַװעק אָן װערטער .דער
זײן
דײטש איז געװאָרן אַ ביסל ברוגז ,װאָס מע נעמט צו ַ
דריטער ַ
צײט ,און האָט זיך רעכט אױסגעבײזערט אױף דעם "פֿערדאַמטען
ַ
דײטש האָט אים אפֿילו ניט אױסגעהערט ביזן
קערל" .דער פֿערטער ַ
סוף ,באַװיזן אים ,אַז ער האָט אַ שטעקן ,און געזאָגט ,אַז טאָמער
גײט ער ניט "פֿאָרט" ,אַזױ רופֿט ער צו אַ "שוצמאַן" ...
זײן פֿריִ עריקע מײנונג
און אונזער העלד האָט גיך איבערגעביטן ַ
פֿרײען לאַנד ,װעלכעס ער האָט
דײטשן און איבער זײער ַ
איבער די ַ
דײטש געװאָרן אַ דם-שׂונא!
פֿײנט געקריגן ,און איז דעם ַ
ַ
ג'
פֿײנט געקראָגן
אױב דער אומגליקלעכער פּינחס פּינקוס האָט ַ
דײטשן ,האָט ער טױזנט מאָל אַזױ פֿיל געטראָגן
די נאַררענבערגער ַ
דײטשע ייִ דן מיט זײער
שׂונא און פֿאַרדראָס אױף די נאַררענבערגער ַ
ראַבינער ,דאָקטאָר און פּרעדיגער ,װאָס האָט אַװעקגעשטעלט דעם

אײן אָרעמען? )(2
דרײ טענות(1) :למאי איז ער ַ
אָרעמען עמיגראַנט ַ
דײטש?
למאי גײט ער אָפּגעריסען? ) (3למאי רעדט ער ניט קײן ַ
דערױף האָט אים דאָס אָרעמע ייִ דל אָפּגעענטפֿערט אַ ביסל טאַקע
אײך ענטפֿערן אַל רישון
מיט צופֿיל חוצפּה -- :אדוני קעניג! איך װעל ַ
רישוון ועל אַחרון אַחרון :דאָס ,װאָס איר טענהט ,למאי איך בין
אײן אָרעמען און גײ װי אַ שלעפּער  -זענט איר גערעכט; דער
ַ
אױבערשטער האָט מיר געװאָלט געבן געלט ,האָב איך אים געזאָגט:
געב דאָס בעסער מענדעלסאָנען  --ער איז אַ משומד און האָט ניט
מײן ייִ דיש
אײך געפֿעלט ניט ַ
קײן חלק לעולם-הבא ...נאָר דאָס ,װאָס ַ
מײן
זײן אין ַ
לשון ,װאָלט איך אַ בעלן געװען ,איר זאָלט ַ
דײטשמעריש צו אונז קײן
אײער ַ
פּאָלאָזשעניע און קומען מיט ַ
מאָסקװע ,און אפֿילו קײן באַרדיטשעװ ,װאָלט איר דעמאָלט
געװוּסט ,װאָס פֿאַר אַ גאָט מיר האָבן.
אַ גליק ,װאָס דער ראַבינער האָט פֿאַרשטאַנען פֿון דער
דאָזיגער גאַנצער רעדע נאָר עטלעכע געצײלטע װערטער" :געלט"...
"מענדעלסאָן"" ...מאָסקװע" ...און דער נאַררענבערגער ראַבינער
האָט אים גענומען לײענען אַ נאָטאַציע און זאָגן מוסר ,אַז ס'איז אַ
"פֿורכטבאַרע פֿרעכהײט" פֿון אַזאַ ייִ דל זיך מישן אין דער רוסישער
פּאָליטיק און קריטיקירן מענדעלסאָנען ,למאי ער שטיצט מאָסקװע
אײער אומגליק -- ,האָט דער
מיט געלט" ...אָט דאָס איז טאַקע ַ
ראַבינער געדרשהט צום אָרעמען עמיגראַנט  --װאָס איר קריכט
אײך און
אַהין  ,ניט װוּ מע דאַרף .אָט דערפֿאַר טאַקע שלאָגט מען ַ
אײך
דײטשע ייִ דישע בירגער ,האָבן דורך ַ
אײך ,און מירַ ,
טרײבט ַ
מע ַ
חרפּה און בושה" ...און נאָך אַ סך אַזעלכע ערנסטע קלוגע רעד האָט
דער נאַררענבערגער ראַבינער און פּרעדיגער אױסגעשאָטן אומזיסט
זײן דרשה נאָך װינציקער
און אומנישט ,מחמת דאָס ייִ דל האָט פֿון ַ
פֿאַרשטאַנען ...דאָס רעזולטאַט איז געװען ,װאָס נאָך עטלעכע מאָל
אַרױסטרײבן אים און אָנרופֿן "שנאָרער"" ,פּאָלנישער יודע" וכּדומה
ַ
אַזעלכע נעמען ,האָט זיך אונדזער פּינחס פּינקוס פֿאָרט דערשלאָגן
אױסלײען אַ ביסל
ַ
בײ דער נאַררענבערגער קהילה ,מע זאָל אים
ַ
אױסשרײבן פֿון דער הײם אַ ביסל געדרוקטע
ַ
מזומנים ,װעט ער
סחורה  --טאָמער װעט ער עפּעס פֿאַרדינען.
און כּך-הוה .ער האָט אױסגעשריבן אַ טראַנספּאָרט ספֿרים און
ביכלעך ,אױך אַ ביסל סידורים ,חומשים ,סליחות און הגדות ,און

דער עיקר  -ייִ דישע לוחות .אױף לוחות ,האָט ער אַרױסגעזען ,װעט
ער דאָ האָבן מער בעלנים ,װי אױף אַלע אַנדערע ספֿרים .פּינחס
דײטשע
צײט צװישן די ַ
זײן ַ
פּינקוס האָט ניט אומזיסט פֿאַרבראַכט ַ
ברידער .ער האָט פֿאַרשטאַנען ,אַז אַ לוח איז כּמעט דער אײנציקער
גאַנגבאַרער אַרטיקל פֿון דער ייִ דישער ליטעראַטור אין נאַררענבערג.
ער האָט זיך ניט אָפּגענאַרט .ער האָט אױספֿאַרקױפֿט דאָס גאַנצע
אױסשרײבן נאָך
ַ
פּעקל ייִ דישע לוחות אין אײן טאָג און האָט געמוזט
אַ טראַנספּאָרט מיט לוחות ,און האָט דעם טראַנספּאָרט אױך
אָפּגעזעצט.
פֿון דעמאָלט-אָן האָט אונדזער פּינחס פּינקוס אָנגעהױבן
װאַקסן און װאַקסן ,דאָס הײסט ,גײן פֿון אײן שטעדטל אינעם
אַנדערן מיט אַ פּעקל ספֿרים אױף די פּלײצעס ,צום מײנסטן ייִ דישע
לוחות ,באַרדיטשעװער ,װילנער און װאַרשעװער פֿאַבריקאַציע .נאָר
בײ אים געװען נאַררענבערג און װידער אַ
דער הױפּט-אָפּזעץ איז ַ
מאָל נאַררענבערג ,װאָרום אין ערגעץ איז ניטאָ אַזאַ אײן אָפּגאַנג
אױף דער סחורה ,װי אין נאַררענבערג .אַ נאַררענבערגער ייִ ד ,אַז ער
דרײ
קױפֿט אַ ייִ דישער ספֿר ,איך מײן אַ לוח ,טוט ער דערמיט ַ
"װאָלטאַטן" מיט אַ מאָל :ערשטנס ,װאָס ער ברענגט אין שטוב
אַרײן אַ "ייִ דישן ספֿר"; צװײטנס ,װאָס ער פֿאַרשפּרײט דערמיט די
ַ
ייִ דישע ליטעראַטור; דריטנס ,װאָס ער גיט צו לײזען דעם אָרעמען
"פּאָלנישען יודען" געלט .און דער אָרעמער "פּאָלנישער יודע" מאַכט
ניט שלעכט .דער ערשטע יאָר האָט ער אױסגעבראַכט ייִ דישע לוחות
אין די צענדליקער .דאָס צװײטע יאָר  -אין די הונדערטער .צום
דריטן יאָר האָט ער זיך געגרײט אָפּצוזעצן טױזנט לוחות ,און אפֿשר
נאָך מער  -װער װײסט? עס איז נאָר אַ האַרצװײטיק ,װאָס ער מוז די
סחורה באַציִ ען אַזש פֿון דער הײם און צאָלן פֿאַר איר מיט באַרעם
געלט .עס װאָלט געװען אַ גלענצענדעס געשעפֿט ,װען מע זאָל קאָנען
די סחורה פֿאַבריצירען דאָ אױפֿן אָרט .און אונדזער לוח-הענדלער
פּינחס פּינקוס האָט פֿאַרטראַכט אַ קאָמבינאַציע  -אַ גאַנצן פּלאַן ,אַ
טײװעלשן פּלאַן.
גאונישן ,אַ ַ
ד'
אײנמאָל אין אַ שענעם פֿרימאָרגן איז אונדזער לוח-
זײן ייִ דישן רעסטאָראַן ,װוּ
עקספּאָרטער ,פּינחס פּינקוס ,געזעסן אין ַ

זײנע
פֿײן אָפּגעמיטאָגט ,זיך גערײניקט די צײן ,און ַ
ער האָט גאַנץ ַ
גלײכמעסיקע אױגן האָבן געקוקט אײנס אױף דאָס אַנדערע
נישטַ -
און געפֿירט אַ שמועס .אַ סימן ,אַז דער קאָפּ האָט געטראַכט און
דער מוח האָט געאַרבעט .און בכּדי דער לעזער זאָל װיסן ,װאָס האָט
אַזעלכעס געטראַכט פּינחס פּינקוס ,געבן מיר איבער אין קורצן דעם
זײנע אױגן )לאָמיר זיך אױף אַ מינוט פֿאָרשטעלן ,אַז
שמועס פֿון ַ
אױגן רעדן(.
אױסשרײבן אַ טראַנספּאָרט
ַ
דאָס קלײנע אױגל :מע דאַרף
לוחות צום יאָר תּ'-ר'-ס'-ח' ...אַװעקשיקן אַזױ פֿיל גאָלד!
דאָס גרױסע אױג :אַ גאַנצן אוצר!
אײן עבֿירה פֿאַר גאָט!
דאָס קלײנע אױגלַ :
דאָס גרױסע אױג :מען איז עובֿר אױף בל-טשחית!
אײן
דאָס קלײנע אױגל :מע זאָל קאָנעם קריגן פֿון זײערטװעגן ַ
אַלטן לוח...
דאָס גרױסע אױג :פֿון טרחס יאָרן ,אַבי אַ לוח!...
דאָס קלײנע אױגל :די נאַררעמבערגער לומדים...
דאָס גרױסע אױג :מופֿלגים ,גרױסע קעפּ ,שאַרפֿע מוחות!...
אײ ,טאָמער װעלן אױסקומען די דאַטעס
דאָס קלײנע אױגלַ :
פּאָפּעריק?
דאָס גרױסע אױג :בין איך בדלות!
דאָס קלײנע אױגל :אַ מצװה אױף זײ!
דאָס גרױסע אױג :כאַפּט זײ בעני!
דײטשן!...
דאָס קלײנע אױגל :במילא טריפֿניאַקעסַ ,
דאָס גרױסע אױג :קירע מאָק!...

דאָס קלײנע אױגל :זײ האָבן מיר גענוג בלוט פֿאַרצאַפּט,
אײדער איך האָב מיך אַרױפֿגעשלאָגן אױף אַ שטיקל דרך...
דאָס גרױסע אױג :עס מעג שױן אַמאָל קומען אױף זײ אױך אַ
מפּלה!...
און פּינחס פּינקוס האָט אַ װוּנק געטאָן צום קעלנער :הער נאָר,
דײטש! אַ קריגל סמעטענע! דאָס האָט געהײסן אַזױ גוט,
דײטש בן ַ
ַ
װי אַ קופֿל ביר .און אונדזער לוח-הענדלער האָט אַרױסגעטרונקען אַ
קופֿל ביר און האָט אַװקגעשריבן אַהײם אַ בריװ ,פֿון װעלכן מיר
געבן דאָ איבער אַ ריכטיקע קאָפּיע:
פֿרײנד ,איר זאָלט
מײן ליבער ַ
אײךַ ,
שרײב איך ַ
װײטער ַ
"...און ַ
אַרײנפּאַקן מיר װיפֿיל איר קאָנט אַלטע לוחות,
זײן אַזױ גוט און ַ
ַ
אײן אָפּזעץ.
צום מײנסטן פֿון יאָר תּ'-ר'-מ'-ח' .איך האָב דאָ אױף זײ ַ
דײטשן קױפֿן אַלטע מאַרקעס מיט אַלטע לוחות .פֿאַרשטײט זיך,
די ַ
אײך,
אַז זײ צאָלן דערפֿאַר זײער ביליג ,נאָר אַלץ איז בעסער פֿאַר ַ
מײז זאָלן זײ
אײך אױפֿן בױדעם און די ַ
בײ ַ
אײדער זײ זאָלן פֿױלן ַ
זײן זײ
אײנפּאַקן די אַלטע לוחות ,זאָלט איר מוחל ַ
עסן .אַז איר װעט ַ
איבערװעגן און רעכענען מיר לױט װאָג פֿון פּאַפּיר און אַרױסשיקן
מיר פּער נאַכנאַמע ,זײט זשע ,למען השם ,אַלע אַלטע לוחות ,װיפֿיל
איר האָט ,צום מײנסטן פֿון יאָר תּ'-ר'-מ'-ח' .איך טו דאָס כּמעט
אײך אַלטע
בײ ַ
אײך .איך װײס ,אַז עס װאַלגערן זיך ַ
נאָר צוליב ַ
שרײב איך
אײך געבן צו לײזען .צו קײן אַנדערן ַ
לוחות ,װיל איך ַ
אײך .געדענקט זשע ,למען
װײל איך האַלט פֿון ַ
אײךַ ,
נישט ,נאָר צו ַ
װײב און קינדער
אײער ַ
השם ,װאָס מער אַלטע לוחות ,און איך גריס ַ
פֿרײנטלעך.
גאָר ַ
ממני פּינחס פּינקוס".
פֿאַרחתמט דעם בריװ ,האָט ער אַ רוף געטאָן דעם קעלנער:
דײטש ,נאָך אַ קריגל סמעטענע!...
דײטש בן ַ
 -הער נאָרַ ,באַקומען נאָך אַ קריגל ביר ,האָט אונדזער לוח-פֿאַבריקאַנט
אָנגעשריבן נאָך אַ בריװל צו אײן אַנדער מוכר-ספֿרים:

אײך ,אַז איך האָב אױסגעקראַצט דאָ
שרײב איך ַ
"...והשנית ַ
דײטש ,װאָס איז אַ קונה אױף אַלטע לוחות ,אָבער נאָר
אײנער אַ ַ
פֿונעם יאָר תּ'-ר'-מ'-ח' .אױב איר האָט זײ ,שיקט זײ מיר צו באַלד
דורך אַ נאַכנאַמע .רק איר זאָלט נישט רעכענען מער װי דאָס פּאַפּיר,
אײך,
שרײב נאָר צו ַ
כּי איך דאַרף דאָך אױך עפּעס פֿאַרדינען .איך ַ
אײך געפֿינט זיך אַלטע לוחות .און מחמת
בײ ַ
װײל איך װײס ,אַז נאָר ַ
ַ
צײט נישט ,מאַך איך דאָס בקיצור.
איך האָב קײן ַ
ממני פּינחס פּינקוס".
און נאָך אַ בריװל האָט ער אַװעקגעשריבן ,שױן אין אײן אַנדער
שטאָדט:
הײנטיקס
אײך ַ
בײ ַ
אײך ,אַז איך קאָן ַ
שרײב איך ַ
"...והשנית ַ
יאָר קױפֿן לוחות נאָר על-מנת ,דאָס הײסט מיט אַ תּנאי ,אַז צו יעדן
דרײ לוחות
נײעם לוח פֿון יאָר תּ'-ר'-ס'-ח' דאַרפֿט איר מיר צולעגן ַ
ַ
װײל ס'איז דאָ אַ פּאָר
אַלטע פֿונעם יאָר תּ'-ר'-מ'-ח' אומזיסטַ .
דײטשן ,װאָס זיצן און שטודירן די װעטערונגן נאָך די אַלטע לוחות
ַ
פֿון די פֿריִ עריקע יאָרן .לכן ובקש ,איר זאָלט מיר אַרױסשיקן אַלע
דרײ אַלטע
אײערע אַלטע לוחות פֿון יאָר תּ'-ר'-מ'-ח' ,צולעגן צו יעדע ַ
ַ
פּרײז ,און באַלד אַרױסשיקן אַל-ידי נאַכנאַמע.
נײעם לױט ַ
אײנעם אַ ַ
פֿרײנד פּינחס פּינקוס".
אײער ַ
פֿון מיר ַ
אָט אַזעלכע בריװלעך זענען אַװעקגעגאַנגען נאָך עטלעכע צו
פֿאַרשײדענע בוכהענדלער אין פֿאַרשײדענע שטעדט .און אונדזער
לוח-אַנגראָסיסט פּינחס פּינקוס האָט זיך צעצאָלט מיטן קעלנער און
האָט זיך אָנגעזאָטלט מיטן פּעקל ספֿרים אױף די פּלײצעס און איז
זײן װעג ,װי אַ מענטש ,װאָס האָט פֿאַרקלערט און
אַװעק ַ
אױסגעפֿירט אַ רעכטן ,אַ װיכטיקן עסק.
ה
דאָס געװעזענע יאָר  ,5668זינט גאָט האָט באַשאַפֿן די װעלט,
איז געװען פֿאַר די נאַררענבערגער ייִ דן אַ יאָר פֿון שפֿע .אַלע ,פֿונעם
ערשטן פֿאַבריקאַנט ביזן לעצטן בעל-מלאכה ,האָבן געמאַכט גוטע
געשעפֿטן .אַלע פֿונעם גרעסטן קאָמיסיאַנער ביזן קלענסטן

הױזירער ,האָבן פֿאַרדינט געלט ,און אַלע זענען געװען צופֿרידן און
בײ זײ
האָבן זיך געפֿרײט ,װאָס דער "אַרמער פּאָלנישער יודע" לײזט ַ
געלט פֿאַרן לוח תּ'-ר'-ס'-ח' .מע קאָן זאָגן  ,עס איז נישט געװען אין
בײם
נאַררענבערג קײן אײנציג הױז ,װאָס זאָל נישט האָבן געקױפֿט ַ
"פּאָלנישען יודן" קײן לוח אױף דעם יאָר .און די נאַררענבערגער
נײע יאָר תּ'-ר'-ס'-ח' )5668
ייִ דישע באַפֿעלקערונג האָט גענומען דאָס ַ
( נאָכען אַלטן לוח פֿונעם יאָר תּ'-ר'-מ'-ח' ) (5648אױסגעצײכנט גוט,
געפֿײערט בר-מצװת
ַ
יאָרצײטן,
ַ
דאָס הײסט :מע האָט זיך געהאַט
און געבענטשט חנוכּה-ליכטלעך ,געגעסן פּורימדיגע המנטאַשן און
גענומען זיך גרײטן צום הײליקן פּסח ,באַקן מצות  -אַלצדינג װי אַלע
צײט,
יאָר ,פֿון זינט די װעלט איז אַ װעלט - ,און אין דער ריכטיקער ַ
פֿײן אַװעקגעזעצט צום סדר,
לױט דער לוח זאָגט ,האָט מען זיך גאַנץ ַ
אױף מאָרגן נאָך אַ מאָל צום סדר ,און אַזױ װאָלט זיך אָפּלױפֿן דער
פּסח ,און אפֿשר דער שבֿעות מיטן סוכּות אױך ,װען עס זאָל זיך
שרײבערס פֿון דער װעלט מוז זיך
בײ אַלע ַ
נישט טרעפֿן אַ מעשׂה ) ַ
טרעפֿן אַ מעשׂה(.
ומעשׂה שהיה כּך היה:
אײן אָפּטײקער האָט געדאַרפֿט פֿאָרן פֿון נאַררענבערג
אײנער ַ
קײן בערלין נאָך סחורה .האָט ער זיך אױפֿגעזעצט דעם ערשטן טאָג
ַ
קײן
קײן בערלין .געקומען איז ער ַ
חול-המועד פּסח און איז אַװעק ַ
אײן אױפֿגעהונגערטער פֿונעם װעג  -סכּנות! דער לעזער ,װאָס
בערלין ַ
דײטש,
האַלט קאָפּ ,געדענקט אַװדאי ,אַז אַ נאַררענבערגער ייִ דישער ַ
אײן אָפּטעקער ,אָדער אַ דאַנטיסט ,אָדער
זײן אפֿילו ַ
ער מעג זיך ַ
אײך פּסח קײן חמץ נישט
אפֿילו נאָך ערגער פֿון אַ דאַנטיסט ,װעט ַ
בײ אים פּועלען ,ער
עסן פֿאַר קײן צען מיליאָן .אַ גאַנץ יאָר װעט איר ַ
אײך עסן
אײנבעטן ,ער זאָל ַ
אײך עסן חזיר .איר װעט אים ַ
זאָל ַ
פֿײערטאָג
ראַקעס און װאָס איר װילט .נאָר קומט דער הײליקער ַ
אײך גיכער
דײטש פֿרום מיט סכּנות-נפֿשות! ער װעט ַ
פּסח ,װערט אַ ַ
שטאַרבן פֿון הונגער ,אײדער זיך צורירן צו חמץ אום פּסח .איר
מעגט דאָס אָנרופֿן פֿאַנאַטיזם  -ס'איז אַ פֿאַרפֿאַלענע זאַך!
קײן בערלין ,איז אונדזער
אַלזאָ ,געקומען אַ הונגעריקער ַ
אָפּטײקער קודם געגאַנגען זוכן אַ ייִ דישן רעסטאָראַן אױף דער
פֿריִ עדריכשטראַססע און האָט דערזען דאָס װאָרט "כּשר" און האָט

אַרײן ,האָט ער
אַרײנגעקומען אין רעסטאָראַן ַ
זיך מחיה געװעןַ .
בײם טישל און דורכשטודירן
צײט געהאַט זיך אַװעקצוזעצן ַ
נישט ַ
דאָס צעטל פֿון די פּסחיגע מאכלים ,איז אױסגעװאַקסן נעבן אים אַ
אײן אָנגעפּאָמאַדעטן קאָפּ ,מיט
קעלנער ,אַ געזונטער יונגאַטש מיט ַ
שטײענדיקע װאַנצעס ,אַ לאַ װילהעלם דער צװײטער .דער יונגאַטש
דער קעלנער האָט געהאַלטן אין די הענט אַ טעלער ,און אױפֿן טעלער
אײך פֿאָר!  -אַ המנטאַש מיט מאָן!!!...
 שטעלט ַאונדזער אָפּטײקער איז שיער נישט געפֿאַלן חלשות :װאָס
הײסט עס? כּשר ,פּסח ,און אַ המנטאַש מיט מאָן! װען דער
זײן טױט-הונגעריק ,װאָלט ער זיכער געמײנט ,
אָפּטײקער זאָל נישט ַ
אַז ס'איז אַ חלום .דער קעלנער דער יונגאַטש האָט דערזען ,אַז דער
גאַסט קוקט עפּעס מיט מאָדנע אױגן ,האָט ער פֿאַרשאַרט אַרױף
בײדע שטײענדיקע װאַנצעס אַ לאַ װילהעלם דער צװײטער און האָט
פֿרײנטליכן שמײכעלע פֿון אַ
אַ זאָג געטאָן צום גאַסט מיט אַ ַ
קעלנער:
שפּײז! ...כּשר לפּורים!...
פֿײערטאָג  --פּוריםַ -
 -װעגן ַדאָ איז אונדזער אָפּטײקער געװאָרן נאָך מער צעמישט :װעגן
זײן
שפּײז?! ...דער קעלנער איז אַװעק און אױף ַ
פֿײערטאָג  --פּוריםַ -
ַ
אָרט איז אױסגעװאַקסן דער"װירטע" פֿונעם רעסטאָראַן ,אַן
דײטש מיט אַ זײער ליבליך אַלונטערטעניגסט
עלעגאַנט געקלײדטער ַ
שמײכעלע אױף די פֿעטע רױטע ליפּן ,און צװישן דעם װירטע מיטן
גאַסט האָט זיך פֿאַרבונדן זײער אַ אינטערעסאַנטער שמועס ,פֿון
װעלכן מיר געבן דאָ איבער נאָר דעם תּמצית .דער װירטע האָט
פֿײערטאָג פּורים ,און דער גאַסט האָט
באַגריסט דעם גאַסט מיטן ַ
פֿײערטאָג,
הײנט איז טאַקע אַ ַ
אײנרעדן דעם װירטע ,אַז ַ
געװאָלט ַ
פֿײערטאָג הײסט נישט "פּורים" ,ער הײסט "אָסטערן"
נאָר דער ַ
)פּסח( .תּחילת האָט דער װירטע גערעכנט ,אַז דער גאַסט איז גלאַט
אַ פֿרײלעכער פּאַרשױן און מאַכט זיך לוסטיק לכּבֿוד פּורים ,האָט ער
גאַנץ העפֿלעך געכיכיקעט .דעם גאַסט איז אָבער דאָס כיכיקן פֿונעם
װירטע גאָרנישט געפֿעלן ,און דער שמועס צװישן װירטע און צװישן
אַרײן אין ערנסט ,ביז עס האָבן
װײטער ַ
גאַסט האָט אָנגעהױבן װאָס ַ
דערהערט אױך די איבעריקע געסט פֿון רעסטאָראַן און האָבן זיך
אַרײנגעמישט אין דעם הױך-אינטערעסאַנטן שמועס .דאָס
אױך ַ

האָט אונדזער אָפּטײקער פֿאַרדראָסן ,האָט ער זיך אױסגעשפּראָכן
זײן אַ ייִ ד און
מיט זײער אַ גיפֿטיק שמײכעלע ,אַז מע קאָן זיך ַ
אַרײנמישן זיך אין פֿרעמדע
דערלױבן זיך עסן חמץ אין פּסח ,נאָר ַ
דײטשן עטיקעט ...דערױף האָט
אָנגעלעגנהײטן איז נישט לױט דעם ַ
אײנער אַ דזשענטעלמאַן מיט צװײ שענע באַקנבאָרדן ,שױן אַ ביסל
בײם אָפּטײקער:
גרױלעך ,מיט נישט װינציקער גיפֿט אַ פֿרעג געטאָן ַ
פֿון װאַנען איז דער "הערר"? און אַז ער האָט דערהערט ,אַז דער
"הערר" איז אַ נאַררענבערגער ,האָט ער אױסגעצױגן אַ לאַנגען
"אַאַאַ!!!" און האָט זיך פֿאַרטיפֿט אין טעלער...
זײן אַזױ
װען אונדזער נאַררענבערגער העלד זאָל נישט ַ
הונגעריק ,װאָלט ער דעם דזשענטעלמאַן מיט די באַקנבאַרדן פֿאַר
זײן:
אָט דעם דאָזיקן "אַאַאַ" מכבֿד געװען ,װי עס געהער צו ַ
זײן װיזיט-קאַרטע מיט דער
ערשטנס ,װאָלט ער אים דערלאַנגט ַ
פֿירמע "דאָקטאָר פֿאַרמאַציע אין נאַררענבערג"; צװײטנס ,װאָלט
ער געפֿאָדערט פֿון דעם דזשענטעלמאַן מיט די באַקנבאַרדן ,אַז ער
זײן פֿירמע ,און װאָס נאָכדעם
זײן װיזיט-קאַרטע מיט ַ
זאָל אים געבן ַ
װאָלט געװען  -װײס איך נישט ,איך בין נישט קײן נבֿיא .װאָס ס'איז
אײך דערצײלן .און געװען איז אָט װאָס:
געװען  -דאָס קאָן איך ַ
אונדזער נאַררענבערגער העלד איז פֿון דעם רעסטאָראַן אַװעק אַ
ברוגזער אין אַ צװײטן רעסטאָראַן .אױך אַ ייִ דישן ,און האָט
געטראָפֿן דאָרט פּונקט דאָס אײגענע בילד; אױך אַ חמצדיקן מיטאָג,
אױך חמצדיקע המנטאַשן" ,כּשר לפּורים"  -און געענדיקט זיך עס
דערמיט ,װאָס אונדזער אָפּטײקער איז אַװעק פֿון דאָרט אין אַ
קריסטלעכן רעסטאָראַן און האָט זיך באַשטעלט אַ גרױסן מיטאָג
"אַ לאַ קאַרט" .ער האָט זיך געטראַכט" :אײדער עסן חמץ אום
גלײכער עסן טרפֿה"...
פּסח ,איז שױן ַ
ו'.
בלײבט
צײט ַ
אײנע פֿון די ניצלעכסטע ערפֿינדונגען פֿון אונדזער ַ
טאַקע נאָר דער טעלעפֿאָן .אַ דאַנק דעם טעלעפֿאָן איז גאַנץ
נאַררענבערג אין פֿאַרלױף פֿון אײן האַלבע שעה געװאָר געװאָרן ,אַז
דײטשלאַנד ,די ייִ דישע שטאָט בערלין ,האָט
די הױפּט-שטאָדט פֿון ַ
פֿאַרשפּעטיקט מיטן פּסח כּמעט אױף אַ גאַנצן חודש :אַז װערענד אין
נאַררענבערג איז שױן דער צװײטער טאָג חול-המועד פּסח ,איז אין

בערלין ערשט פּורים! פֿאַר דער נאַררענבערגער קהילה איז דאָס
געװען אַזױ איבערראַשענד ,אַז זײ האָבן געװאָלט װיסן ,װאָס װעט
זאָגן דערױף "אונדזער רעבי"? און מען איז אַװעק צו אונזער
ראַבינער ,דאָקטאָר און פּרעדיגער און מע האָט אים שױן געטראָפֿן
זײנעם אַ
קײן בערלין צו ַ
שרײבנדיק אַ טעלעגראַמע ַ
בײם טיש ַ
ַ
קאָלעגע ,אױך אַ ראַבינער און אױך אַ דאָקטער און אױך אַ
זײן קאָלעגע ,ער זאָל אים זאָפֿאָרט
בײ ַ
פּרעדיגער .ער האָט געבעטן ַ
הײנט אין בערלין? און דעם
פֿײערטאָג איז ַ
טעלעגראַפֿירן ,װעלכער ַ
זעלבן טאָג אַרום פֿאַרנאַכט האָט דער ראַבינער געקומען אַ קלאָרע
תּשובֿה פֿון בערלין .די תּשובֿה איז באַשטאַנען נאָר פֿון אײן װאָרט:
"שושן-פּורים" ...און טאַקע דורכן זעלבן טעלעפֿאָן האָט ער געגעבן
צו װיסן דער גאַנצער שטאָדט און האָט געבעטן יעדן באַזונדער ,אַז
אַרײן ,קאָנטראָלירן דעם דאַטום .און די
אַרײנקוקן אין לוח ַ
מע זאָל ַ
שטאָדט נאַררענבערג האָט גענומען שטודירן דעם לוח מיט אַזאַ
גלײך װי מע װאָלט װעלן דערגײן ,װען קערט זיך איבער
אינטערעסַ ,
די װעלט?...
מע טאָר אָבער נישט אַװעקגײען פֿונעם אמת :נאַררענבערג איז
אײנװױנער זענען
פֿײנע שטאָדט און אירע ייִ דישע ַ
טאַקע זײער אַ ַ
טאַקע זײער אָרענטלעכע מענטשן  -אײנס צום אַנדערן געהער זיך
אָבער נישט אָן :קײן סך געלערענטע מענטשן ,װאָס זאָלן פֿאַרשטײען
לוח ,איז דאָרט נישט פֿאַראַנען; דער אײנציקער ייִ דישער געלערטער,
װאָס פֿאַרשטײט אַ ייִ דיש װאָרט ,איז אײנער ,װאָס טראָגט זײער אַ
הױכן באַרימטן נאָמען "מאַטיאַס דרײפֿוס".
מיר פֿאַרכאַפּן זיך אױף צו-פֿריִ ער און מאַכן אױפֿמערקזאַם
קײן טועס נישט האָבן און נישט מײנען,
דעם לעזער ,ער זאָל חלילה ַ
אַז דאָס איז דער מאַטיאַס דרײפֿוס ,דער ברודער פֿון אונדזער
מײאָר( אַלפֿרעד
הײנט ַ
װעלטבאַרימטן מאַרטירער קאַפּיטאַן ) ַ
דרײפֿוס .דער נאַררענבערגער מאַטיאַס דרײפֿוס איז דער שמש פֿון
דער דאָרטיקער קאָרשול און דער שוחט פֿון שטאָדט .װי קומט צו
אים אַזאַ נאָמען  -זאָלט איר נישט פֿרעגן .למאי ס'איז דאָ אין דעם
זעלבן נאַררענבערג אַ ייִ ד אײן אָרימאַן ,װאָס לעבט פֿון דעם ,װאָס ער
זאָגט קדיש ,אַז מע באַצאָלט אים ,און טראָגט דעם נאָמען
נאַטאַניעל ראָטשילד? אָדער ס'איז פֿאַראַן ,טאַקע אַלץ אין
נאַררענבערג ,אַ שוסטער ,און אַ קאַליקער דערצו ,װאָס שעמט זיך

הײנריך הײנע? און אַ ראַזירער איז
נישט און הײסט מיטן נאָמען ַ
זײן שילד אױסגעמאָלט אַ נקבֿה מיט אַ
דאָרטן דאָ ,שטײט אױף ַ
רױטן פּאַריק ,און אונטער אָנגעשריבן מיט גרױסע לױטערע אותיות:
לודװיג בערנע? עס פֿעלט נאָך צום רומעל אַ שטיװלפּוצער מיטן
זײן ,אַז עס דרײט
נאָמען באָרוך שפּינאָזאַ ...עס קאָן זײער געמאָלט ַ
זיך ערגעץ אַרום דאָרטן אין שטאָדט אַ באָרוך שפּינאָזאַ  ,נאָר איך
האָב נאָך נישט געהאַט דאָס גליק מיט אים פּערזענלעך צו באַקענען
זיך ...נאָר מיר קערן זיך אום צו אונדזער געלערטן מאַטיאַס
דרײפֿוס ,דער שמש פֿון דער קאָרשול.
אַז דער געלערטער מאַטיאַס דרײפֿוס האָט דערהערט די
געשיכטע ,װאָס דער אָפּטײקער האָט געבראַכט צו פֿירן פֿון בערלין,
אַז דאָרט איז ערשט פּורים ,נישט פּסח ,האָט ער זיך גענומען
גריבלען אינעם לוח גאָר מיט אַנדערע כּלים ,װי עס פּאַסט פֿאַר אַ
געלערטען ,װאָס איז אי אַ שמש ,אי אַ שוחט און הײסט דרײפֿוס .ער
האָט זיך אַזױ לאַנג געגריבלט ,ביז ער האָט זיך אַרױסגעגריבלט אױף
אַ שטיקל דרך .ער האָט געפֿרעגט אַ קשיא :װוּ איז אַהינגעקומען
זײן רעכענונג ,ער געדענקט דאָס נאָך
דער "ואדר" )אָדר שני(?  -לױט ַ
הײנטיקס יאָר  -דאָננערװעטטער!  -באַדאַרפֿט
פֿון פֿאַריאָרן ,האָט ַ
באַװײז האָט ער פֿונעם אָרגאַניסט,
ַ
אײן עבור-יאָר .אַ
אױסקומען ַ
בײ די ייִ דן יום-
פֿרידריך שפּילהאַגען; ער איז אַ קריסט און שפּילט ַ
בײ זײ איז
טובֿ אין קאָרשול; זאָגט ער ,פֿרידריך שפּילהאָגען ,אַז ַ
אײן עבור-יאָר!
הײנטיקס יאָר אױך ַ
ַ
מיט דעם דאָזיקן װיכטיקן מאַטעריאַל איז אונדזער
געלערטער דרײפֿוס אַװעק צום ראַבינער ,דאָקטאָר און פּרעדיגער,
און בײדע האָבן זיך אַװעקגעזעצט שטודיערן דעם לוח גאָר
איבעראַנײעס  -און דאָ איז געקומען די רעכטע קאַטאַסטראָפֿע:
ַ
בײדע האָבן דערזען  ,אַז זײער לוח איז נישט פֿון יאָר תּ'-ר'-ס'-ח' )
 ,(5668נאָר פֿונעם יאָר תּ'-ר'-מ'-ח' ) .(5648דאָס הײסט ,אַ
פֿאַרטװאַנציגיאָריקער לוח!...
דער פֿאַרפֿאַסער פֿון דער דאָזיקער אמתער געשיכטע באַדאַנקט
דעם געערטן לעזער פֿאַר דעם ,װאָס ער האָט זיך געגעבן די מי
אױסצוהערן די מעשׂה כּמעט ביזן סוף ,און לאָזט אים איבער אױף
זײן אײגענער פֿאַנטאַזיע ,ער זאָל זיך פֿאָרשטעלן ,װאָס עס האָט זיך
ַ

אָפּגעטאָן אין דער שטאָדט נאַררענבערג ,װען מען איז געװאָר
געװאָרן פֿונעם רבין אַלײן ,אַז זײ האָבן פֿאַרכאַפּט דעם פּסח מיט אַ
גאַנצן חודש פֿריִ ער ,און אַז מע װעט דאַרפֿן פּראַװען פּסח נאָך אַ מאָל
פֿונעם אָנהײב! איך װאָלט געקאָנט אױסנוצן אַלע שאַרפֿע
בײשפּיל :עמפּערט ,ענטטױשט ,איבערראַשט,
אױסדרוקן ,װי צום ַ
אױפֿגעבראַכט ,אױפֿגעטראָגן ,צעקאָכט ,נידערגעשלאָגן ,אױסער זיך,
וכדומה .איך פֿיל אָבער ,אַז ס'איז נישט דאָס; ס'איז באַנאַל .דאָס
ריכטיקסטע װאָרט װאָלט געװען ,דאַכט מיר" ,פֿאַרניכטעט!"...
אײך :אַ גאַנץ האַלב יאָר האָט אַ שטאָדט אָפּגעלעבט
באַרעכנט ַ
אײן אַלטן אָפּגעלעבטן לוח פֿון פֿאַר צװאַנציק יאָרן!
פֿאַלש נאָך ַ
צײט! געגעסן מצה
געפֿײערט יום-טובֿים נישט אין דער ריכטיקער ַ
ַ
הײנט װוּ זענען די
דעמאָלט ,װען אַלע ייִ דן האָבן געשלאָגן המנען! ַ
יאָרצײטן? די קדישים? ...און װעמען האָט מען צו
ַ
בר-מיצװת? די
אײן עמיגראַנט" ...אָ ,דער
פֿאַרדאַנקן? עפּעס אַ ייִ דל ,אַ גאָרנישטַ ,
דײטשן
פּאָלנישער יודע!"  -האָבן געזאָגט די נאַררענבערגער ייִ דישע ַ
און האָבן זיך געשאַרפֿט די צײן אױפֿן "פּאָלנישען יודן" .לאָז ער נאָר
זײן פּעקל ספֿרים ,װעט ער שױן טרוקן
קײן נאַררענבערג מיט ַ
קומען ַ
נישט אַרױס...
און דער "פּאָלנישער יודע" ,אונדזער בוכהענדלער פּינחס
צײט געזעסן מיט נאָך אַ סך אַזעלכע
פּינקוס ,איז אין דעם ַ
אַרױסגעװאָרפֿענע ,װי ער ,אױף אַ ריזענשיף ,װאָס איז געדולדיק און
קײן ניו-יאָרק .פֿונעם גאַנצן
ראַשעק געשװוּמען פֿון האַמבורג ַ
דאָברע-מזל ,װאָס ס'איז אים געראָטן אַרױסצובאַקומען פֿון די
דײטשן" ,האָט ער קױם צונױפֿגעשלאָגן אױף אַ שיפֿסקאַרטע צװישן
" ַ
דעק ,און ער פֿאָרט אָט דאָס אַהין ,אינעם גאָלדענעם לאַנד .װאָס
קאָלומבוס האָט אַנטדעקט צוליב דעם ,אַז אָרעמע ייִ דן פֿון דער
גאָרער װעלט ,פֿאַריאָגטע און פֿאַרװאָגלטע ,באַרױבטע און
פֿאַרשענדעטע ,זאָלן קאָנען ערלעך און מיט כּבֿוד ,כאָטש אפֿילו מיט
גרױס מי ,פֿאַרדינען זײער שטיקל ברױט...
לעזער! לאָמיר אים װינטשן גליק און אַ פֿרײלעכן כּשרן פּסח.

