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 נלעכע געשיכטעװײ געַא 
שוָאטַאָאּפיוסף 

 
רל עך זענען ּפָא. רן שיטערערװָאל געַאכט איז אין זַאלבער נַארום הַא
-ַא די ק–נענע ָאטנגעָאנען ַאנדערע זענע ן געשטַא, נגעןַאגעגעקַאװ
 די–צן ַאאין די ל, ןֿפ רװָאגעױֿפרַא לטנס ּפַאדי  , טַײ זַאף ױעליושן אּפ
, מעןַאעט  מיט דװלירטעֿפבן געָאט הײַ יונגע ל. שטע בלו מע ןטײקנצע
רט  און ַאז יך געש, רטָאן ײף אױנען אַאנגעשט ַײכע זענען ניט אעלװ
לטעס אוןָאי דעקצט מיט דײגער, טןװײן צױֿפוס אֿפן ײון אֿפגן ױבגע
 . נץַא טַאך ָאן נַאּפנצ וכַײר ַארט װַאמטע געױרגעױֿפא

 
-צע, גןױינקעלדיקע אֿפון די  ֿפ, ו דערסּפ, ומעןֿפרּפַא, דערײלירטע קלָאון די  קֿפ
ַא נען  ַאל   געשטַאאיז אי ן ז, רקעסטערָא-ןָאו ן  דעם יו ניֿפריזורן א ון ֿפטע טלּפַא

און געקרעלט, לּפביקע ר נעױ שטַאי װ, ּפגן איבער די קעָאזיך  געטר, טײבקױט

 .  לדזַאאין ה
ט זיך ָאגן ה ױאין די א, רומגעקוקטַאט זיך  ָאדער איבערגעבליבענער עולם ה 

לײט, ןײס גױם אַײלט בַא ען  עס הװ, ערלֿפַײ ַא  ַײי  בװ, לעמלֿפ ַאט ַאּפגעכױֿפא

,געָאלדּפָאמען איבער דער גליטשיקער װּוגעש, מעןַאערע דײט זַאּפבן געכָאה

 .טײענדיקערהײבן ש טױבן זיך  געהָאנדערע הַא
לָאל צו מָאון  מֿפזיך , ילןּפגעהערט שױֿפבן אָאה, עריקעּפשלע, נטןַאדי מוזיק 

ידלען צו דיֿפגט די ײ מידע צוגעלײב ן זָאה, רטװַאובליקום ּפס ָאז דַאנט ַאדערמ

.לַאן איבערן ז טָאל געשָאט זיך צום  הונדערטן מָאה" ּפסטע-טו "ַאמבעס און ָאג

,ןַאנדער יונגערמַאנ ַאנגעקומען ָאלע װַײצימער איז יעדער -בָארדערַאון גֿפ 

געזוכט אין, ןײגעבליבן שט, עליושַאּפנטל און קַאבערשן מװַײ ַאדן מיט ָאלַאב

 גליטש איב ערןַאן מיט  ָאז געטָא לַאלעריש װױ זיך , מעַאן   דַײל זּפקן נעביױשט

 .  כןַאג די זױ  בַאגן מיט ָאגעטרל און איר אונטערַאז
און , ילעריןּפשױ יונגע שַא ך ָאנ, ַאאיז   געזעסן סטעל,  טי שלַא ײַ ב,  טַײ זַאן ָא 

בן זיך ָאבער הַײדי שר. ןװַײטן ױבער און סטודענטן רַײגעטרונקען מיט שר

,רו מגערינגלטַאבן  ז י ָאקטריסע און די סטודענטן הַאגערוקט נעענטער צו דער 

בן געקושטָאבער הַײדי שר. םַאלֿפ ַארום ַאליגעלעך ֿפי װ, רום אירַא טײזיך געדר

ַא , לטעַא צעשטרַא , ר איר געזונט און זיֿפַאבן די גלעזער ױגעה, אירע הענט

,גױן  אַאעמען מיט  װערט ֿפט געענָאה, לימענטןּפמָאו ן  ק ֿפ,  ןװַײון ֿפמטע ַאלֿפצע

.  ניםּפער הענטשקע איבערן דענַײעמען מיט זװלטע און ָאעמען מיט דער דעקװ
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ג ױן אַא, טַײנצע צַאנען די גַאאיז געשט, כער סטודענטַײר,  יונגערַא, טַאֿפש 

,ריםנע חֿבַײר זֿפַאדיקט ײלַאילט בֿפזיך  גע, קטריסעַאון דער ֿפזט ָאגעלָאּפרַאניט 

טָאן הװַײדער  . עןװ מקנא געײט זַײאון  אי ן  דער זעלבער צ, ףױירן זיך  אֿפ ײי זװ

ציטערדיקע, גןױמטע אַאל ֿפנען מיט צעַאאיז ער געשט, טױֿפ ב יסל  צעשרַא ם אי

מעטּכ, טיקעַאף אירע גלױא, לדזַאסן ה װַײ, כןױף איר ה ױגעקוקט א, ליגלֿפזָאנ

לןֿפַאס זענען געװָא, רָאטלטע הּפַאצע, נדעָאף די בלױא, הענט, זיכטיקעדורכ

 .טײרעמקװַאנגענעמע ָאן ַאיל ט ֿפאון גע, ערןױאיבער די א
 .געשטעלטױֿפט זיך אָא הַאסטעל 
 . רעגטֿפל געָא מַאבן  עטלעכע  שטימען מיט ָא ה–? ןױט ש ײ איר ג– 
 .  עטּפאיז ש'ס, ײג' כ– 
ן ײון אֿפגן ױל געבֿפױכט און ַײזיך ל, כלײ שמַאל מיט ַאזי איז דורך ד עם ז 

ז זי ַאן או,  בױ טַאי װ, סטענע טריטָאגעשטעלט געמ, טערװײף דער צױט אַײז

װט אינסטינקטיָאאיז איר טר, ף אירױגן קוקן אױר אּפָא ַאי װ, מערקטַאט בָאה

-רֿפַאב איז  ז י  ױ טַא ון  ֿפ גיקער און ױ ב, עגונגען שנעלערַאװדי ב, כערװײרן װָאגע
 .  ץ ַא קַארן אין װָאדלט גענװַא
-עַאװגעהיט איר יעדע ב, נגעןַאכגעגָאבער מיט די סטודענטן זענען נַײדי שר 
 .עלַאֿפ בַאף ױרט אװַאלטן געװָא ײי זװ, גונג
לָאער ז,  בלעכענעם נומערַא טן ַאֿפ געגעבן ש, טײסגעדרױט  זי ך  אָאזי ה 

 :  ןָאכל געטײ שמַא כן און זיס ַאנעמען אירע זסױרַא
 !קומ ט,  ך מיט מיר א ין שכנותָאנט דװױ איר – 
ך מיטַא  מַאמיט , ענענָאנגעטָאן ַאנען ַאן געשטױרום איז ז י  ש ַאלע װַײ ַא אין  

רעםָאטן אונטערן ַאֿפגענומען ש, נטעַאקַאדער הענטשקע זיך געזעגנט מיט די ב

 . סױרַאאון 
נגען איבער דיַא געגײשטומ ע זענען ז. סטיקעָארֿפ ַאען װכט איז  געַאדי נ 

,נטקעגן געקומעןַא ײער עס איז זװ, און  יעדער, רריסןֿפַא ּפדי קע, סןַאדיקע גײל

רליבטֿפַא ַאס איז ָאז דַא, כטַאכגעקוקט און געטרָא נײז, געשטעלטָאּפיך ט זָאה

 . רלּפָא
ז ז י ַא, ילטֿפגע, ניק געקענטװײן ַאט סטעלָאער ה. ען גליקלעךװט איז  געַאֿפש 

נצןַאון גֿפסגעקליבן  ױט זי  אים   אָאה,  לָא מַאמיט , ָאאו ן ד, מערקט אים ניטַאב

-נָא:  שמועסַאירן ֿפרֿפַאי צו װ, ט געקלערטָאער ה. ן ירָאּפֿפל זי ָאער ז, "נטשָאב"
עגןװונדעסטֿפאון , ריגינעלָאן ַײרף זַאמע ד, לַאנַאעטער איז בװון  ֿפבן ױצוה

-ע ס געענטּפט עָאזי ה. רןװָאט געױעטער און איז  רװו ן ֿפבן ױנגעהָאט ער ָאה
טןװײצנער דעם ײילנדיק אֿפ, נטּפַאטער געשװַײ ײבן זָאערט און שטומע הֿפ

 .   לעבן זיך
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טסַאֿפון  ש ֿפנט ַאסגענומען די הױרַא ַאט סטעלָא  ה–!  ן אי ךװױ  ָאט דָא – 

-נט איַאט מיט דער הַאּפזיך געקל, טןװײן צױֿפוס אֿפן ײון אֿפנצט ַאגעט, רעםָא
 !לטַא ק–ל ױבערן מ

כלײ  שמַא ט ז י ָאה, ןײלט זיך צעגװָאן געױש, בן ז יך  געדריקט די הענטָא הײז 

 :ןָאגעט
 ?ןײגױֿפרַאשר ֿפעט אװ איר – 

 ?עטּפאיז ניט  ש'ב סױא... סװײ' כ–
, ײ גלעזל טַאכן ַאעט מװמע , ףױרַאקומט  ,  ןױן שָאֿפנע עלטערן שלַײמ, ָא נ–

 ?גוט
 .סן די טירָאגעשלױֿפט אָאזי ה

 !ױזַאט ָא, נטַא ה ַאגיט מיר , איבעריקנס, ינסטערֿפאיז 'ס,  לט ניטֿפַא –
-רעװַאילט איר ֿפגע, ירןֿפזט ָאט זיך  געלַאֿפט שָאטעם ה ָאטן ַאּפרכֿפַא ַאמיט  

-ָאּפ ט  זי זי ך ָאק הָאטן שטװײן צױֿפא. דײרֿפון  ֿפען צעמישט װנט און געַאמע ה
 :שטעלטגע

 ? גט אי רָאי זװ, עטּפקע צו שַאשר  טֿפ  און א– 
-ַאעס געשטּפט און  עױערט רװי ע ר װ, ילטֿפגע, רןױרלֿפַאט ז יך  ָאט הַאֿפש 
 .מלט
,קומט, ס מיר עטיקעטװָא –כט ַא זיך צעלַאט סטעלָא ה–! לַײװ צום ט– 

 !לטַא קױזַאאיז מיר 'ז סַא, ײס גלעזל טײ הַאעלן טרינקען װמיר 
י מיטװ, ןײסע צװַײן מיט די ַאּפל און גענומען קלױס מָאנט דֿפט צעעָאזי ה 

 .ערלּפשנירן 
 ?גוט , ניקָאט מיט הױרך  געבן בַײעל אװאיך ? ט איר ליבָאניק   הָא און ה– 
סן דיָאנג געשלַאט  לָאזי ה. ן געבליבןײ שטײק זענען זָאטן  שטֿפינֿפן ױֿפא 

ן איז זי ײלַאינסטער און ֿפן אין  דער ײזט שטָאגעל, ירטֿפנגעַײרַאאים  שטי ל , טיר

ַאאיז  סטעל, רומצוקוקןַאט זיך ַאט געהַײט צָאט הַאֿפדער שײא. נדןּוװרשֿפַא

–ן ָאט איבערגעטַאן ג עהױט זיך שָאזי ה. זַאנגעצונדן דעם גָא ן אוןַײרַאצוריק 

לבום אוןַאן ַאנגט ַאט אי ם ד ערלָאזי ה. מעטַאטן סױון רֿפ" ָאנָאקימ "ַאגן ָאגעטר

 : גטָאשטיל געז
 . ײכן טַאעל מװ ל די בילדער און איך װַײקוקט דערַא ב– 
רץַאס הָאי דװלט יֿפגע, רניט געזעןָאג, לבוםַאט געמישט דעם ָאט הַאֿפש 

 . רומגעקוקטַאגעציטערט און זיך  , טַאּפקל
ם ַײרט בָאון דֿפלטן ַאלט זיך געהװָאי מע װ, סגעזעןױט אָאס צימער הָאד 

אין, דערײנגען קלַאף די  שטולן זענען געהױענט און אװף די ױא.  בןַײסקלױרַא

עןװול געֿפ יז ט אֿפאון די לו" נקָאטר"נטער ֿפ צעעַאנען ַאמיטן צימער איז געשט
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 . ןָאלָאדעקָאודער און ּפו ן  ֿפמיטן ריח 
שמירטַאב, טױליטשן ברּפ װײמיט צ, ײ גלעזער טװײן מיט צַײרַא איז ַאסטעל 

ס אי ז װָא, נעַאמָאטָא לעדערנער ַאף ױגן אױסגעצױט ז יך א ָאז י ה. ניקָאמיט ה

טױס ברָאדעט ַײגעק,  יס הינטער ז יךֿפלטן די  ַאהַאב,  ינקעלװ ַאנען אין ַאגעשט

 :   טןַאֿפן שָארעג געטֿפ ַאאון 
 ? ניקָאך דער הַײי  שמעקט אװ,  נו– 
טָאה, געַארֿפן  ײף אױערן אֿפט צו  ענטַאט געהײַ ט צָאט הַאֿפדער שײאון א 

 : נעבן זיך  נטַאיזן מיט דער הװגע. עַײרעגט צען נֿפ אים געַאסטעל
 !ךַײ זעצט א– 
 . עקגעזעצטַאװט זי ך ָאט הַאֿפש 
!ַאכ, ַאכ, ַאכ, דלײ מַא סור ָא, י ער שעמט זיך װ!  זי ך צ ו נעענטער רוקט– 

 ...ױזַאט ָא, נעענטער
-ינֿפנט מיט די לענגלעכע ַאדורכזיכטיקע ה, סעװ ַײן די ָאב געטױ  הַא ט ָאזי ה 
יצן ּפש, י קישעלעךװ, וכ לעּפער און מיט די ֿפַײנס ָאּפן מיט טרָא בליץ געטַא, גער

 : נטַא הַאר ֿפַאנגערירט ָאם   ױטן קַאֿפט זי שָאה, גערינֿפ
דו... נע ליבעסַײעגן דװל ײדערצ, עגן זיךװל מיר ײדערצ, יָאן בַײמ, צינדַא – 

ילװ'כ, לײדערצ, נדערָא בלַאך ָאביסט ד,  ב רונעטקעַאדאי אין ַאװגוסטירסט 

 ... יסןװלץ ַא
, רָאאיבער  די ה,  ניםּפאיבערן  , נטַאט אים געגלעט איבער דער הָא הַאסטעל 

צט אין ַאלּפעס ּפי  עװ, ילטֿפט געַאֿפ ט  שָא ה–,   נטןַאבלענדט מיט  די בריליגע

 .  רומגענומעןַאלטן אים װָאינג ער ֿפון אירע ֿפלעמלעך ֿפי  די װ,  בריט, אים
-יעשטּפ געַאט זיך  סטעלָא ה–? נדעָא בלַאך ָאבין ד'כ, סטו ליבָא  און מיך ה– 

 ?ן חס ידלַײמ,  עמסט זיךש? נטװַאף דער ױס קוקס טו אװָא –שעט 
נעַײינגער אין זֿפזט די ָאנגעלַײרַא, געזעצטױֿפל אָא מַאט ז יך  מיט ָאזי ה 

-אים דורכ, בטױבן אי ר דערלָאט די  ה ענט הװַײי װגערוקט  ָאּפזי ך , קוטשמעס
 :גןױגעעגבערט מיט די א

 ? סט מיך   ליבָא ה– 
ַאד אין ִיערער ין עלטַאקסן װַאסגעױס איז אױרַאון אונטער דער ערד ֿפי װ 

ןױֿפכגילטיק געקוקט אַײגל, ָאּפלן קָאן גױֿפרמולקע אַא יַאמיט ,  טלית קטן 

 . און זי ך צעגעניצט,  שטיקל מע בלַאף ױי אװ, רלּפָא
ןױֿפזערט אײטס הענט און זיך  צעבַאֿפ ון  שֿפן ָא ריס  געטַאט זיך ָא הַאסטעל 

 :טןַאט
 ?ןָאֿפסטו ניט שלײס גװָא, טעַא ט– 
-זי ך  גע, נטײלט אים  ניט  געמװָאי מ ע װ, ערטֿפט ניט געענָאלטער הַאדער  
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 .  נדןּוװרשֿפַאצט און ֿפגעזיָאּפ,  "שר יצרַא"גט ָאך געזױה, שן די הענטװַא
נט און זיךֿפס געעװַאזי עט, נגען צו דער טירַא צוגעגַאגיקע איז סטעלױ בַא 

יגל ּפ קו ק  אין  שַאט ּפַאגעכ, זַאט דעם גײגעדרױֿפט  מער  אָאזי ה. נגעהערטַײא

דעײ  מיט בָאּפ טס קַאֿפט שַאּפרומגעכַאל  ָא מַאט זי  מיט  ָאלטע הַא צעשטרַא און 

 .רונגעןּפגע שָאּפ  קוש און ַאן ָאאים געט, !"ָאנ: "סגעשריגןױא, הענט
,רונגעןּפגעשױֿפאיז   ער א,  ט אי םֿפרװַאס קדחת  ָא י דװילט ֿפט  געָאט הַאֿפש 

 . ןַאך סטעלָאגן נָאאון זיך גענומען יז ַאט דעם גײגעדרָאּפרַא
זשעטָא אים  געגרַאט  סטעלָא ה–! ףױרַאט צוריק ײדר? ס טוט   אירװָא – 

 . ינגערֿפ ַאמיט 
 . ינסטערֿפרן װָאערן און אין  ש טוב איז געּפמַאבן זי ך ג ענומען הָא הײז 
ָאּפ דעם ק, רָאזטע הָא געזעסן מיט צעלַארום איז סטעלַאלע װַײ ַאאין  

 .גןױישט די אװזט און געָאגעלּפָארַא
טָאער ה. י לט שולדיקֿפזיך גע, עןִיף די קנױר איר אֿפַאנען ַאט איז געשטַאֿפש 

 . ן איב ערבעטןײלטן אין  אַאזי  געה, יסֿפ די , איר געקושט די הענט
 !בעט דיך'כ, ַאסטעל,  ן ניטװײ,  נו– 
נטעװײרֿפַא די  רגע מיטַאנגעקוקט ָאאים , ערטֿפט ניט געענטָא הַאסטעל 

,נטװײי  זי װ, נט הערןָאט ניט געקָאט ה ַאֿפש. גן און זי ך  שטיל צעהעשעטױא

 :    אירַײינגער און זיך  געבעטן בֿפקט די ַאז יך געקנ, ןּפרביסן די לי ֿפַא
סװָא! ן  ניטװײבי  ַא, טײלעם גרַאף ױבין  א'ז כַא? גָאז, ילסטוװ ס װָא ָא  ט– 

 
Studioportret van Moisje Koelbak, Josef Opatoshu, Max Erik en Zalman Reisen (van rechts 
naar links)  bestuursleden van de Jiddisje P.E.N. Club,1928. 
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 ? גסטוװַײש
,ן  ברוסטַײן זָא ָאּפרט איר קּפַאנגעשָא, עצט נעבן אירעקגעזַא װט זיך ָאער ה 

 :ישט די טרערןװאיר גע
 !ק  דיךִירוַאב,  נו– 
רקַא  שט–ער  ױן אױֿפערט אּפיסװ אים ג עַאט  סטעלָא ה–?  סט  מיך   ליבָא ה– 

 ?ליב
 ! ב  איך די ך ליבָאדאי הַאװ – 
ביסט דערדו ! עןװענט ניט געָא נױזַאנער ײך קָאמיט מיר איז  נ ,  סטװײ דו – 

דנדַײ לַאזַאמיט ,  שטילערַאזַאביסט ... בטױב דיר געגלָאה'ל כװַײ... ערשטער

,זעסט? גָאז , סטו מיך ליבָאה... זעלכעַאבן ניט ױען גלױרֿפטש ָאאו ן כ... ניםּפ

,נדערשַאז  דו ב יסט  ַא,  ו ן  ערשטן קוק  געזעןֿפב ָאה'כ... בטױב  דיר  געגלָאאיך  ה

סװָא! ןַײ גוט זױזַאערט װעס , דיקער בחורװש עמען ַײמ... לעגןָאנע קַײי דװ

ןַײעלן זװנע עלטערן ַײד! לעךײרֿפן ַײמיד ז עסטו ּתװ  מ יר ַײב? ביסטו אומעטיק

 .. .ילעריןּפשױס שױערן אװעל איך װ? קעגן
-רטָאנגעקַײט זיך אָאער ה. סַאף דער גױס אױרַאט ַאֿפכט איז שַאנַײעט בּפש 
ַא . נטּפַאעסט געשֿפגן און ױיוש איבער די אעלַאּפגערוקט דעם קָאּפרַא, שעט

,ט  אים  דורכגענומעןָאד י קעלט ה.  ניםּפכן אי ן  ָאט געשטָא הײקענער שנטרו

דער. כלטײאון זיך צעשמ, מ עלעכערּפַאן ײט גענומען גָאער ה, טערטֿפגעלוסױא

 .   שטיק-טערַא טעַאי װעס ּפסגעקומען עױנצער עסק איז אים  אַאג
■ 
 

 


