
דער קונצן־מאַכער
ֿפון יצחק לײב ּפרץ

אין אַ װָאלינער שטעטל אַרַײן איז אַ מָאל געקומען אַ קונצן־מאַכער.

הָאר אױֿפן קָאּפ, הָאטאון כָאטש עס איז געװען אין דער ֿפאַרדאַגהטער ֿפאַר־ּפסח־צַײט, װען אַ יִיד הָאט מער זָארג װי 
ינדער, אַֿפילו אַדָאך זַײן ָאנקומען אַ גרױסן רושם געמאַכט: אַ רעטעניש ֿפון אַ מענטש! קרוע־בלוע, מיט אַ ציל

 געגָאלטע בָארד! אוןצעקנײטשטן, אױֿפן קָאּפ, אַ יִידיש ּפנים ― דער צלם־אלקים ֿפליט אים איבער דער נָאז, און ― אַ
שט קײן טריֿפהס. גײ װײס,קײן ּפאַסּפָארט הָאט ער נישט געהאַט, און עסן הָאט'ן קײנער נישט געזען, נישט קײן ּכשרס, ני
װי קומט איר אַהער? זָאגטװָאס ער איז! מען ֿפרעגט'ן: ֿפון װאַנען? זָאגט ער: „ֿפון ּפאַריז“, װוּהין? ― „קײן לָאנדָאן!“ 
ו שבת־הגדול נישט! און שטײטער: „ֿפאַרבלָאנדזשעט!“ אַ ּפנים, צו ֿפיס געגאַנגען! און װַײזט זיך בַײ קײן מנין נישט, אַֿפיל

אַײנגעשלונגען, אוןמען צו אים צו, מאַכט מען אַרום אים אַ רעדל, װערט ער ּפלוצעם נעלם, גלַײך די ערד װָאלט'ן 
שװימט אַרױס אױף יענער זַײט מאַרק.

דערװַײל הָאט ער זיך געדונגען אַ סאַליע און ָאנגעהױבן צו מאַכן קונצן.

ױסגעצױגן הָאט ערָאבער קונצן! בֿפני קהל ועדה הָאט ער געשלונגען ברענענדיקע קױלן װי ֿפאַרֿפל, און ֿפון מױל אַר
גלות. ֿפון אַ כָאלעװעאַלערלײ בענדער, רױטע, גרינע, װָאס ֿפאַר אַ קָאליר מען הָאט נָאר געװָאלט, און לאַנגע ― װי ס'

 און זײ צעלױֿפן זיךֿפון שטיװל װאַרֿפט ער אַרױס זעכצן ּפָאר אינדיקעס, ָאבער אינדיקעס ― װי בערן, און לעבעדיקע,
נדלעך, אַ גאַנצעאיבער דער סצענע: דערנָאך הײבט ער אױף אַ ֿפוס און קראַצט ָאּפ ֿפון דער ּפָאדעשװע גָאלדענע רע

ען חלות און קױלעטשןשיסל גָאלדענע רעדלעך! ּפאַטשט מען בראַװָא, גיט ער אַ ֿפַײף, לױֿפן זיך אין דער לוֿפטן צוזאַמ
דעם צװײטן ֿפַײף, װערטװי די ֿפײגל און הײבן ָאן טאַנצן אַ רָאד צי אַ ברוגז־טאַנץ אונטער דער סטעליע, און גיט ער 

נישט!דָאס אַלץ ּכהרף־עין ֿפאַרשװוּנדן, ּכלא היה! אױס קױלעטשן, אױס בענדער, אױס אינדיקעס ― גָאר

־הסּתם גרעסערעמילא, װײסט מען דָאך אַז „יענער צד“ קָאן אױך עּפעס באַװַײזן! די חרטומים ֿפון מצרים הָאבן מן
ַרט רענדלעך ֿפוןקונצן באַװיזן! איז ָאבער די שאלה: ֿפאַר װָאס איז ער אַלײן אַזאַ גרױסער קבצן? אַ מענטש שא

עטשן און חלות װי דערּפָאדעשװע און הָאט נישט מיט װָאס צו באַצָאלן ֿפאַר אַכסניא. מיט אַ ֿפַײף באַקט ער ָאן מער קױל
אַז שענער לײגט מעןגרעסטער בעקער, אינדיקעס ציט ער אַרױס ֿפון כָאלעװע, און אַ ּפנים הָאט ער אַן אױסגעצױגנס, 

: די ֿפינֿפטע קשיא צואין דער ערד אַרַײן, און דער הונגער ברענט אים אין די אױגן װי אַ ֿפלאַקער! װערטלט מען זיך
מה־נשּתנה ...

ײם־יונהן און זַײןנָאר אײדער עס קומט צו מה־נשּתנה, װעלן מיר איבערלָאזן דעם קונצן־מאַכער און איבערגײן צו ח
ד אין גלַײכן געלט,װַײב רֿבקה־בײלע. חײם־יונה איז אַ מָאל אַ װאַלד־סוחר געװען, הָאט ער אײן מָאל געקױֿפט אַ װאַל
 הָאט ער די שטעלהָאט מען דער װאַלד ֿפאַרמאַכט, איז ער אַרױס אין אײן העמד. איז ער געװָארן אַ װאַלדשרַײבער,

ױף ׂשונאי־ציוןֿפאַרלױרן: זיצט ער שױן אַ שײנע ּפָאר חדשים ָאן ּפרנסה. אַ װינטער הָאט מען איבערגעלעבט ― א
שן. זָאגט רֿבקה־בײלע:געזָאגט: נָאך װינטער גײט ָאבער ּפסח! און ֿפאַרזעצט איז שױן ֿפון הענגל־לַײכטער ביזן לעצטן קי

ֿפן, און דָאס ּפניםגײ אַריבער צו קהל און נעם מעות־חיטין. זָאגט חײם־יונה, אַז ער הָאט בטחון אַז גָאט װעט העל
געֿפינט אַן אַלטןֿפאַרשװאַרצן װעט ער זיך נישט. גײט רֿבקה־בײלע און זוכט נָאך אַ מָאל אין אַלע װינקעלעך און 

ָארן! גײט חײם־יונה,ָאּפגעריבענעם זילבערנעם לעֿפל ― ממש אַ נס מן השמים. יָארן זינט דער לעֿפל איז ֿפאַרלױרן געװ
ָארעמע־לַײט, זָאגטנעמט דעם לעֿפל ֿפאַרקױֿפן, און טרָאגט אַרַײן די ּפָאר גרָאשן אױף מעות־חיטין ֿפאַר ָארעמע־לַײט, 

ּפסח ― ער הָאט בטחון !ער, זענען בילכער. די צַײט דערװַײל רוקט זיך. שױן אין גאַנצן נישט מער װי אַ ּפָאר װָאכן צו 
ט ָאבער אַװעק נָאך אַגָאט, זָאגט ער, ֿפאַרלָאזט נישט! מילא, רֿבקה־בײלע שװַײגט: אַן אישה מוז ֿפָאלגן אַ מאַן. עס גײ

ן װײנט שטילערהײט,טָאג, נָאך אַ טָאג, רֿבקה־בײלע װײסט נישט ֿפון קײן שלָאף, גרָאבט דָאס ּפנים אין שעניק אַרַײן או
ט ― בַײ נאַכט װײנט זיךחײם־יונה זָאל נישט הערן. און אױף ּפסח איז קײן צײכן נישטָא. און טעג הָאט זי ערגערע װי נעכ

שכנות קוקן איר נָאך אוןאַ מענטש כָאטש ָאּפ דָאס האַרץ, בַײ טָאג ָאבער מוז מען קנַײּפן די באַקן, די ֿפאַרב זָאל שטײן! 
ֿפרעגן: װען באַקט אירגאַֿפן, און קוקן זיך די אױגן אױס, שטעכן זי מיט רחמנות־בליקן װי מיט נָאדלען.... אַנדערע 

מצות! װי האַלט איר מיט בוריקעס? די נעענטערע זָאגן:

― ס'טַײטש, װָאס טוט זיך מיט אַײך רֿבקה־בײלע?! ֿפעלט אַײך , װעלן מיר אַײך בָארגן, וכדומה...
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― זוכט אױס ּתירוציםחײם־יונה װיל ָאבער נישט קײן „מּתנת בׂשר ודם“, און רֿבקה־בײלע װעט קעגן איר מאַן נישט גײן 
ֿפון אונטער דער ערד און דָאס ּפנים ֿפלאַמט ....

 דער רֿב ― נעבעך,זעען די שכנים, אַז עס איז נישט װי עס דאַרף צו זַײן, נעמען זײ און לױֿפן צום רֿב ― ס'טַײטש?
אַ בן־ּתורה און אַהערט אױס, קרעכצט ָאּפ און ֿפאַרקלערט זיך, און סוף ּכל סוף ענטֿפערט ער, אַז חײם־יונה איז 

יורא־שמים, און אױב ער הָאט בטחון, הָאט ער!...

רֿבקה־בײלע איז אַֿפילו ָאן בענטשליכט געבליבן...

און ― שױן ּפסח!

ׂשימחת־יום־טוֿב, און נָארחײם־יונה גײט ֿפון בית־המדרש אַהײם, זעט ער, אַז אַלע ֿפענצטער אין מאַרק שַײנען אַרױס מיט 
ַײ זיך נישט ָאּפ: „אַז גָאטזַײן דירה שטײט װי אַן ָאֿבל צװישן מחוּתנים, װי אַ בלינדע צװישן זעענדיקע, ער ֿפאַלט ָאבער ב
ון איז נָאך אַ מָאלװעט װעלן, װעט נָאך זַײן ּפסח“ טראַכט ער, ער גײט אַרַײן און זָאגט ֿפרײלעך: „גוט יום־טוֿב“, א

ערן, ֿפון אַ ֿפינצטערמטעים: „גוט יום־טוֿב דיר רֿבקה־בײלע!“ און רֿבקה־בײלעס קול ענטֿפערט אים, ָאנגעזאַּפט מיט טר
װי צװײ ברענענדיקעװינקל אַרױס: „גוט יום־טוֿב, גוט יָאר!“ און אירע אױגן ברענען אַרױס ֿפון ֿפינצטערן װינקעלע 

טײסט? טרױערן טָארקױלן. גײט ער צו איר צו און זָאגט איר: „רֿבקה־בײלע, הַײנט איז יום־טוֿב, יציאת מצרים, ֿפאַרש
ָאבן אונדזער ּפסח,מען נישט! און װָאס איז דָא צו טרױערן? אױב דער רבונו של עולם הָאט נישט געװָאלט, מיר זָאלן ה

ר! מען װעט אונדזמוז מען ָאננעמען ֿפאַר ליב און זַײן בַײ'ן אַ ֿפרעמד סדר. װעלן מיר גײן ערגעץ אַנדערש צום סד
איז טַײטש: װער עס איזאַרַײנלָאזן אומעטום...טיר און טױער שטײען ָאֿפן....יִידן זָאגן: 'ּכל דכֿפין ייתי ויכול', דָאס 

יִיד“....הונגעריק, זָאל אַרַײנקומען עסן. קום, נעם אױף דיר די שאַל, װעלן מיר גײן צום ערשטן בעסטן 

ײן װָאס רַײסט זיך צוםאון רֿבקה־בײלע װָאס טוט שטענדיק דעם רצון ֿפון איר מאַן האַלט אַײן מיט אַלע ּכוחות דָאס געװ
ער די טיר, און עמעץהאַלדז, נעמט אױף זיך אַ צעריסענע שָאל און װיל שױן גײן ― אין דער זעלבער רגע עֿפנט זיך ָאב

קומט אַרַײן, און זָאגט:

― גוט יום־טוֿב!

ענטֿפערן זײ „גוט יָאר“, נישט זעענדיק װער עס איז צו זײ אַרַײנגעקומען.

זָאגט ער װָאס איז אַרַײנגעקומען: „איך װיל זַײן אַײער גאַסט צום סדר!“

ענטֿפערט חײם־יונה: „מיר הָאבן אַלײן קײן סדר נישט...“

ענטֿפערט יענער, אַז ער הָאט מיטגעברענגט דעם סדר מיט זיך!

― אין דער ֿפינצטער? האַלט זיך שױן נישט אַײן און שלָאכצט.

אַװַײזן זיך צװײ ּפָאר― חלילה! ענטֿפערט דער אורח: עס װעט זַײן ליכט. און ער גיט אַ מאַך: הָאקוס־ֿפָאקוס! און עס ב
יכטיק. חײם־יונהזילבערנע לַײכטער מיט ָאנגעצונדענע סטעאַרין־ליכט, אין מיטן שטוב, אין דער לוֿפט! עס װערט ל

דער און שרעק קײןאון רֿבקה־בײלע דערזעען, אַז דָאס איז דער קונצן־מאַכער, און זײ גאַֿפן און קָאנען ֿפאַר װוּנ
 שטײען מיטאײנציק װָארט ֿפון מױל נישט אַרױסברענגען. זײ כאַּפן זיך אײנס דָאס צװײטן ָאן בַײ די הענט און

עשטאַנעןאױֿפגעריסענע אױגן און ָאֿפענע מַײלער. דער קונצן־מאַכער װענדט זיך דערװַײל צום טיש װָאס איז ג
ַזױ װי ער זָאגט דָאס אַרױס,ֿפאַרשעמט אין אַ װינקעלע און זָאגט צו אים: „נו, בחורל, באַדעק זיך און קום אַהער!“ און א

 טיש הײבט זיך ָאןֿפאַלט ֿפון סטעליע אױֿפן טיש אַרָאּפ אַ שנײ װַײס טישטעך און באַדעקט אים, און דער באַדעקטער
און די זילבערנע לַײכטעררירן, און גײט און קומט אין מיטן שטוב אַרַײן, און ֿפאַרהאַלט זיך ּפונקט אונטער די ליכט, 

ַכער, „ֿפעלן נָארלָאזן זיך נידעריקער אַרָאּפ און שטעלן זיך אַנידער אױֿפן טיש. „אַצינד“, זָאגט דער קונצן־מא
ום טיש און שטעלן זיךהסֿב־בעטן ־ זָאלן זַײן הסֿב־בעטן!“. גײען דרַײ בענקלעך, ֿפון דרַײ עקן ֿפון שטוב, און גײען צו צ

ן דער ברײט, און עסאױף זַײנע דרַײ זַײטן. הײסט ער, דער קונצן־מאַכער, זײ זָאלן ברײטער װערן, צִיען זײ זיך אױס אי
ּוך ּכדי דיבור ֿפאַלןװערט ֿפון זײ ֿפָאטערשטולן, רוֿפט ער אױס: „װײכער!“ ― באַדעקן זײ זיך מיט רױטן סאַמעט, און ת

טערשטולן און ― עסאױף זײ ֿפון סטעליע אַרָאּפ װַײסע קישן, און לײגן זיך, אױֿפן קונצן־מאַכערס געבָאט, אױף די ֿפָא
, עס באַװַײזן זיךװערן הסֿב־בעטן! אױף זַײן געבָאט באַװַײזט זיך אױך אַ קערה מיט מינים און שטעלט זיך אױֿפן טיש

עכן סדר, אַֿפילו הגדותאױך רױטע ּכוסות מיט ֿפלעשער װַײן, און מצות, און אַלץ װָאס מען דאַרף צו אַ ּכשרן און ֿפרײל
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מיט אַ גָאלדענעם שניט.

― און װאַסער צו װאַשן הָאט איר? ֿפרעגט דער קונצן־מאַכער: איך קָאן ברענגען װאַסער אױך!

ר: „מעג מען? װָאס?“דעמָאלט הָאבן זײ זיך ערשט אױֿפגעכאַּפט ֿפון גאַֿפן. און רֿבקה־בײלע ֿפרעגט חײם־יונהן אױֿפן אױע
 ענטֿפערט ער, אַז ער קָאןאון חײם־יונה װײסט איר נישט װָאס צו ענטֿפערן. ראַט זי אים: גײ מַײן מאַן, און ֿפרעג דער רֿב.

ער יִידענע װעט דער רֿב נישטזי מיטן קונצן־מאַכער אַלײן נישט איבערלָאזן, װיל ער, זי זָאל גײן. זָאגט זי, אַז אַ נאַריש
עם קונצן־מאַכער מיטןגלײבן, ער װעט מײנען אַז זי איז ֿפון זינען אַרָאּפ. גײען זײ בײדע צום רֿב און לָאזן איבער ד

סדר.

ישוף איז נָאר אַהָאט דער רֿב געזָאגט, אַז דָאס װָאס ס'װערט געמאַכט מיט ּכישוף הָאט קײן ממשות נישט, װָארעם ּכ
, דער װַײן ― גיסן איןֿפאַרבלענדעניש ֿפאַר די אױגן, הײסט ער זײ אַהײמגײן, און אױב די מצה װעט זיך לָאזן ָאּפברעכן

ים, מעגן זײ געניסן.די ּכוסות אַרַײן, און די קישן ֿפון הסֿב־בעט ― ָאנטאַּפן, וכדומה, איז גוט... איז עס מן השמ

 קונצן־מאַכער שױן נישטָא,אַזױ הָאט דער רֿב געּפסקענט. גײען זײ מיט האַרצקלאַּפעניש אַהײם. קומען זײ אַרַײן, איז דער
מצות ברעכן זיך... הָאבןאון דער סדר שטײט, װי ער איז געשטאַנען. די קישן לָאזן זיך ָאנרירן, דער װַײן גיסט זיך, די 

!זײ ערשט ֿפאַרשטאַנען אַז דָאס איז געװען אליהו הנֿביא, און הָאבן געהאַט אַ ֿפרײלעכן יום־טוֿב
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