יצחק איכט
אױ ,האָט ער געדאַװנט!!!
אײנדרוק פֿון גלאַנץ'ס מעריבֿ(
) ַ
"אױ ,האָט ער געדאַװנט!" "אױ ,האָט ער געדאַבערט!" "אַ געזונט
זײן!" "אױסקושן יעדן אבֿר
זײנע בײנער!" "מאריך ימים זאָל ער ַ
אין ַ
דאַרף מען אים!"
אָט אַזעלכע אױסרופֿן ,האָט איר געקענט הערן ,אין נעלסאָן סטריט
ספֿאַרדישע שול) ,(1זונטאָג אָװנט װען חזן גלאַנץ האָט געדאַװנט
מעריבֿ און געגעבן אַ קאָנצערט.
איך בין געזעסן אין שול און באַטראַכט דעם ענטוזיִ אַסטישן
װײטטשעפּלער עולם און צו זײ געזאָגט ,אין די געדאַנקן:
ַ
װײטטשעפּלער ייִ דן".
זײןַ ,
"געבענטשט זאָלט איר ַ
האָב איך הײסט עס געזאָגט )אין די געדאַנקען( צו אָט די ייִ דן:
װײטטשעפּלער ייִ דן .שׂונאים האָבן אױף
זײןַ ,
מאריך ימים זאָלט איר ַ
זײט קאַלטע ייִ דן ,שלעפֿעריקע ייִ דן,
אײך אױסגעטראַכט ,אַז איר ַ
ַ
װעמען מען קען ניט אָנװאַרעמען ,צו װעלכע מען קען ניט געפֿינען די
זײנען הײסע ייִ דן
װײטטשעפּלער ייִ דן ַ
װעג צו זײערע הערצער .אַ ליגן! ַ
בײ
מיט װאַרעמע הערצער און עס איז גאָר ניט שװער אַרױסצורופֿן ַ
װײטטשעפּלער ייִ דן
זײ ענטוזיִ אַזם .אָבער די ,װאָס קומען צו די ַ
זײן מענטשן מיט װאַרעמע הערצער און מיט פֿילנדע
דאַרפֿן אַלײן ַ
בײ חזן גלאַנץ'ס מעריבֿ,
נשמות ....װער עס איז געװען זונטאָג אָװנט ַ
מײנע װערטער.
דער װעט באַשטעטיקן ַ
און געטראַכט האָב איך בשעת מעשׂה:
װיפֿיל מיטינגען מיט "פּראָמינענטע" רײדנער און װיפֿל אַרטיקלען
שרײבער װאָלטן מיר באַדאַרפֿט ,אום
ַ
פֿון "פּראָמינענטע"
אַרױסצורופֿן אַזאַ מין ענטוזיִ אַסם ,װי חזן גלאַנץ האָט אַרױסגערופֿן
זײן דאַװנען.
װײטטשעפּלער ייִ דן ,מיט ַ
בײ די ַ
ַ

װי נעמט מען אַהער איצט ,אין דער נעלסאָן שול ,די פֿירער פֿון די
יונײטעד-שולן ]אוניטעד סינאַגאָגוע[) ,(2װעלכע זוכן פֿאַר זײערע
ַ
שולן "זולצער-חזנים") (3מיט "לעװאַנדאָװסקי-חזנים") (4מיט די
"סאַלװײשאָן אַרמײ סאָנגס] ",סאַלװאַטיִ אָן אַרמי סאָנגס[ זײ זאָלן
פֿײער,
אַ קוק טאָן אױף דעם צעפֿלאַמטן עולם פֿון דעם רעליגיעזן ַ
אַרײנגעבלאָזן .און זאָלן זײ זאָגן ,װאָס פֿאַר
װאָס גלאַנץ האָט אין זײ ַ
בײ ייִ דן....
אַ כאַזאָנעס עס רופֿט אַרױס די רעליגיעזע געפֿילן ַ
באַגײסטעטער און
ַ
און פּראָפֿעסאָר אַלמאַן) (5קומט צו צו מיר אַ
זאָגט:
מײנע געפֿילן ,װאָס אָט
"איך האָב קײן װערטער ניט אױסצודריקן ַ
בײ מיר אַרױסגערופֿן .איך קען
דרײסיק-יאָריקער גלאַנץ האָט ַ
דער ַ
נאָר זאָגן ,אַז דאָס איז דאָס לעצטע װאָרט פֿון כאַזאָנעס! ער
זײן כאַזאָנעס.
פֿאַראײביקט זיך מיט ַ
באַגײסטערטע װערטער ,װאָס חזן גלאַנץ האָט
ַ
זײנען די
אָט דאָס ַ
בײ אַזאַ גרױסן
בײ קנאַזאָנעם און מענאַגנעם און ַ
אַרױסגערופֿן ַ
אױטאָריטעט װי פּראָפֿעסאָר אַלמאַן.
און דאָס פּובליקום? אין די מאַסן? װאָס זאָגן זײ? װאָס פֿאַר אַ
בײ זײ אַרױסגערופֿן חזן גלאַנץ'ס תּפֿילות?
געפֿילן האָט ַ
אָט זיצט אַ ייִ ד ,אין די מיטעלע יאָרן ,מיט אַן אָפֿן מױל ,דאָס סידור
ליגט נעבן עם ,אָבער קוקן קוקט ער אױפֿן חזן און נאָך יעדער
זײנעם און
פֿראַזע ,װאָס דער חזן זאָגט ,גיט ער אַ שטורכע דעם שכן ַ
עפֿנט ברײט די אױגן און לאָזט אַרױס אַ "האַ!" װי אײנער רעדט :נו
האָסטו נאָך געהערט אַזעלכעס?
זײט ,די אױגן פֿאַרמאַכט
אַ צװײטער זיצט אַזױ מיטן קאָפּ אױף אַ ַ
װײזט אױס האָט דער ייִ ד אַמאָל פֿאַרזוכט דעם טעם פֿון אַ
)װי עס ַ
אײן מיט גרױס כּװנה ,װאָס
כסידישן "טיש" פּראַװען( ,און הערט זיך ַ
דער חזן זאָגט .און װען דער חזן ענדיקט עפֿנט ער די אױגן קוקט זיך
זײנע שכנים און רופֿט אױס מיט אױסערגעװײנלעכע
אַרום אױף ַ
היספּײלעס" :ייִ דן! װאָס װײסט ער! װאָס דאָס איז? עס איז אַן עק
ַ
פֿון דער װעלט! ער איז דאָך ממש בױנע אױלאָמעס ".און די
זײנען מסכּים מיט אים.
אַרומיקע ייִ דן ַ

און אָט זיצט אַן אַמעריקאַנער ייִ דישער אַקטיאָר צװישן אַ גרופּע
ייִ דן און ניצט אױס די געלעגנהײט צו שפּילן אַ "ראָל" .ער דערצײלט
בײ די
באַגײסטערונג גלאַנץ רופֿט אַרױס ַ
ַ
די ייִ דן ,װאָס פֿאַר אַ
אַמעריקאַנער ייִ דן.
נאָכן "בעצײס ייִ סראָעל" זאָגט מיר אַ ייִ ד" :ביז איצט האָב איך מיר
ניט פֿאָרגעשטעלט דאָס בילד פֿון "יעציִ עס מצרים ".דאָ האָב איך
דערזען ,װי דער ים איז אַנטלאָפֿן ,װי דער יאַרדען האָט זיך
זײנען געשפּרונגען און איצט װײס איך
אָפּגערוקט און װי די בערג ַ
אױך פֿאַרװאָס דאָס איז געשען".
"איר הערט!" זאָגט אַ חזן ,צו אַ גרופּע חזנים װאָס טײלן זיך מיט די
אײנדרוקן פֿון די זיבן "אַטאָ'ס ".דאָס איז דאָך אַ גאונישער
ַ
אײנפֿאַל .צוזאַמען נעמען זיבן "אַטאָ'ס" פֿון פֿאַרשײדענע תּפֿילות
ַ
און מאַכן מיט זײ ,מיט די "אַטאָ'ס" אַ שפּאַציר איבער זיבנערלײ
נוסחות און אַזױ קונציק איבערגײן פֿון אײן נוסח אין צװײטן.
אַרײן אין "אַטאָ יאַצאַרטאָ ",און
ַ
אָנהײבן מיט "אַטאָ ניגלײסאָ" --
אַ שפּרונג אין "װאָכעדיק אַטאָ קאָדױש" און אָט איז ער אין
שבתדיקן" אײגנאַרטיקן "אַטאָ עכאָד" און אָט ,איז ער גאָר אין
שׂמחות-תּורהדיקן "אַטאָ האָרײסאָ לאַדאַאַס -- ".איר שפּילט זיך,
װאָס פֿאַר אַ גדולעס ער האָט דאָ באַװיזן? עס איז דאָך ממש אױזן
זײנען מיט ענטוזיִ אַזם
לא שאַמאַ קאַזױס ".די אַנדערע חזנים ַ
מסכּים צו די רײד פֿון זײער קאָלעגע.
זײט ,װינטש אים ,אַז די אַלע ברכות זאָלן אים מקוים
מײן ַ
איך פֿון ַ
װערן ,פֿאַר דעם תּענוג ,װאָס ער האָט מיר פֿאַרשאַפֿט דעם אָװנט.
איך װעל דאָס לאַנג לאַנג געדענקען.
)"די פּאָסט(1920/1921 ",

