אַ געװײנלעכע געשיכטע
יוסף אָפּאַטאָשו

אַרום האַלבער נאַכט איז אין זאַל געװאָרן שיטערער .פּאָרלעך זענען
אַװעקגעגאַנגען ,אַנדערע זענען געשטאַנען אָנגעטאָנענע – די קאַ-
פּעליושן אױף אַ ז ַײט ,די פּאַלטנס אַרױפֿגעװאָרפֿן ,אין די לאַצן – די
צעקנײטשטע בלומען .יונגע ל ַײט האָבן געפֿלירטעװעט מיט דאַמען,
װעלכע זענען ניט א ַײנגעשטאַנען אױף אײן אָרט ,זיך געשאַרט און
געבױגן פֿון אײן פֿוס אױפֿן צװײטן ,גערײצט מיט די דעקאָלטעס און
אױפֿגערױמטע געװאַרט אַר ַײנצוכאַפּן נאָך אַ טאַנץ.
פֿון די קאָלירטע קלײדער ,פּאַרפֿומען ,פּודערס ,פֿון די פֿינקעלדיקע אױגן ,צע-
פּאַטלטע פֿריזורן און פֿון דעם יוניאָן-אָרקעסטער ,איז אין זאַל געשטאַנען אַ
טױבקײט ,זיך געטראָגן איבער די קעפּ ,װי אַ שטױביקער נעפּל ,און געקרעלט
אין האַלדז.
דער איבערגעבליבענער עולם האָט זיך אַרומגעקוקט ,אין די אױגן האָט זיך
פֿײערל ,װען עס האַלט ב ַײם אױסגײן ,טײל
אױפֿגעכאַפּט אַ פֿלעמל ,װי ב ַײ אַ ַ
האָבן געכאַפּט זײערע דאַמען ,געשװוּמען איבער דער גליטשיקער פּאָדלאָגע,
אַנדערע האָבן זיך געהױבן שטײענדיקערהײט.
די מוזיקאַנטן ,שלעפּעריקע ,האָבן אױפֿגעהערט שפּילן ,זיך פֿון מאָל צו מאָל
דערמאַנט אַז דאָס פּובליקום װאַרט ,האָבן זײ מידע צוגעלײגט די פֿידלען צו די
גאָמבעס און אַ "טו-סטעפּ" האָט זיך צום הונדערטן מאָל געשאָטן איבערן זאַל.
װײלע אָנגעקומען אַנ אַנדער יונגערמאַן,
פֿון גאַרדעראָב-צימער איז יעדער ַ
װײבערשן מאַנטל און קאַפּעליוש ,געבליבן שטײן ,געזוכט אין
באַלאָדן מיט אַ ַ
שטױביקן נעפּל ז ַײן דאַמע ,זיך װױלעריש אַ לאָז געטאָן מיט אַ גליטש איבערן
זאַל און איר אונטערגעטראָגן מיט אַ בױג די זאַכן.
אָן אַ ז ַײט ,ב ַײ אַ טישל ,איז געזעסן סטעלאַ ,נאָך אַ יונגע שױשפּילערין ,און
װײן .די שר ַײבער האָבן זיך
געטרונקען מיט שר ַײבער און סטודענטן רױטן ַ
גערוקט נעענטער צו דער אַקטריסע און די סטודענטן האָבן זי אַרומגערינגלט,
זיך געדרײט אַרום איר ,װי פֿליגעלעך אַרום אַ פֿלאַם .די שר ַײבער האָבן געקושט
אירע הענט ,געהױבן די גלעזער פֿאַר איר געזונט און זי ,אַ צעשטראַלטע ,אַ
װײן ,פֿון קאָמפּלימענטן ,האָט געענפֿערט װעמען מיט אַן אױג,
צעפֿלאַמטע פֿון ַ
װעמען מיט דער דעקאָלטע און װעמען מיט ז ַײדענער הענטשקע איבערן פּנים.
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שאַפֿט ,אַ יונגער ,ר ַײכער סטודענט ,איז געשטאַנען די גאַנצע צ ַײט ,אַן אױג
ניט אַראָפּגעלאָזט פֿון דער אַקטריסע ,זיך געפֿילט באַלײדיקט פֿאַר ז ַײנע חבֿרים,
װײן האָט
װי זײ פֿירן זיך אױף ,און אין דער זעלבער צ ַײט זײ מקנא געװען .דער ַ
אים אַ ביסל צעשרױפֿט ,איז ער געשטאַנען מיט צעפֿלאַמטע אױגן ,ציטערדיקע
װײסן האַלדז ,אױף אירע גלאַטיקע ,כּמעט
נאָזפֿליגל ,געקוקט אױף איר הױכןַ ,
דורכזיכטיקע ,הענט ,אױף די בלאָנדע ,צעפּאַטלטע האָר ,װאָס זענען געפֿאַלן
איבער די אױערן ,און געפֿילט אַן אָנגענעמע װאַרעמקײט.
סטעלאַ האָט זיך אױפֿגעשטעלט.
– איר גײט שױן? – האָבן עטלעכע שטימען מיט אַ מאָל געפֿרעגט.
– כ'גײ ,ס'איז שפּעט.
זי איז דורך דעם זאַל מיט אַ שמײכל ,זיך ל ַײכט און פֿױל געבױגן פֿון אײן
ז ַײט אױף דער צװײטער ,געשטעלט געמאָסטענע טריט ,װי אַ טױב ,און אַז זי
האָט באַמערקט ,װי אַ פּאָר אױגן קוקן אױף איר ,איז איר טראָט אינסטינקטיװ
געװאָרן װײכער ,די באַװעגונגען שנעלער ,בױגיקער און פֿון אַ טױב איז זי פֿאַר-
װאַנדלט געװאָרן אין אַ קאַץ.
די שר ַײבער מיט די סטודענטן זענען נאָכגעגאַנגען ,געהיט איר יעדע באַװע-
גונג ,װי זײ װאָלטן געװאַרט אױף אַ באַפֿעל.
זי האָט זיך אױסגעדרײט ,געגעבן שאַפֿטן אַ בלעכענעם נומער ,ער זאָל
אַרױסנעמען אירע זאַכן און זיס אַ שמײכל געטאָן:
– איר װױנט דאָך מיט מיר אין שכנות ,קומט!
װײלע אַרום איז זי שױן געשטאַנען אַן אָנגעטאָנענע ,מיט אַ מאַך מיט
אין אַ ַ
דער הענטשקע זיך געזעגנט מיט די באַקאַנטע ,גענומען שאַפֿטן אונטערן אָרעם
און אַרױס.
די נאַכט איז געװען אַ פֿראָסטיקע .שטומע זענען זײ געגאַנגען איבער די
לײדיקע גאַסן ,די קעפּ פֿאַרריסן ,און יעדער ,װער עס איז זײ אַנטקעגן געקומען,
האָט זיך אָפּגעשטעלט ,זײ נאָכגעקוקט און געטראַכט ,אַז דאָס איז אַ פֿאַרליבט
פּאָרל.
שאַפֿט איז געװען גליקלעך .ער האָט סטעלאַן װײניק געקענט ,געפֿילט ,אַז זי
באַמערקט אים ניט ,און דאָ ,מיט אַ מאָל ,האָט זי אים אױסגעקליבן פֿון גאַנצן
"באָנטש" ,ער זאָל זי אָפּפֿירן .ער האָט געקלערט ,װי צו פֿאַרפֿירן אַ שמועס :אָנ-
צוהױבן פֿון װעטער איז באַנאַל ,מע דאַרף ז ַײן אָריגינעל ,און פֿונדעסטװעגן
האָט ער אָנגעהױבן פֿון װעטער און איז רױט געװאָרן .זי האָט עפּעס געענט-
װײטער געשפּאַנט ,פֿילנדיק אײנער דעם צװײטן
פֿערט און שטומע האָבן זײ ַ
לעבן זיך.
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– אָט דאָ װױן איך! – האָט סטעלאַ אַרױסגענומען די האַנט פֿון שאַפֿטס
אָרעם ,געטאַנצט פֿון אײן פֿוס אױפֿן צװײטן ,זיך געקלאַפּט מיט דער האַנט אי-
בערן מױל – קאַלט!
זײ האָבן זיך געדריקט די הענט ,שױן געװאָלט זיך צעגײן ,האָט זי אַ שמײכל
געטאָן:
– איר װעט אפֿשר אַרױפֿגײן?
– כ'װײס ...אױב ס'איז ניט שפּעט?
– נאָ ,מ ַײנע עלטערן שלאָפֿן שױן ,קומט אַרױף ,מע װעט מאַכן אַ גלעזל טײ,
גוט?
זי האָט אױפֿגעשלאָסן די טיר.
– פֿאַלט ניט ,ס'איז פֿינסטער ,איבעריקנס ,גיט מיר אַ האַנט ,אָט אַזױ!
מיט אַ פֿאַרכאַפּטן אָטעם האָט שאַפֿט זיך געלאָזט פֿירן ,געפֿילט איר װאַרע-
מע האַנט און געװען צעמישט פֿון פֿרײד .אױפֿן צװײטן שטאָק האָט זי זיך אָפּ-
געשטעלט:
– און אפֿשר טאַקע צו שפּעט ,װי זאָגט איר?
שאַפֿט האָט זיך פֿאַרלױרן ,געפֿילט ,װי ער װערט רױט און עפּעס געשטאַ-
מלט.
– צום ט ַײװל! – האָט סטעלאַ זיך צעלאַכט – װאָס מיר עטיקעט ,קומט,
מיר װעלן טרינקען אַ הײס גלעזל טײ ,אַז ס'איז מיר אַזױ קאַלט!
װײסע צײן ,װי מיט
זי האָט צעעפֿנט דאָס מױל און גענומען קלאַפּן מיט די ַ
שנירן פּערל.
– און האָניק האָט איר ליב? איך װעל א ַײך געבן ברױט מיט האָניק ,גוט?
אױפֿן פֿינפֿטן שטאָק זענען זײ שטײן געבליבן .זי האָט לאַנג געשלאָסן די
טיר ,אים שטיל אַר ַײנגעפֿירט ,געלאָזט שטײן אין דער פֿינסטער און אַלײן איז זי
פֿאַרשװוּנדן .אײדער שאַפֿט האָט צ ַײט געהאַט זיך אַרומצוקוקן ,איז סטעלאַ
צוריק אַר ַײן און אָנגעצונדן דעם גאַז .זי האָט זיך שױן געהאַט איבערגעטאָן –
געטראָגן אַ "קימאָנאָ" פֿון רױטן סאַמעט .זי האָט אים דערלאַנגט אַן אַלבום און
שטיל געזאָגט:
װײל די בילדער און איך װעל מאַכן טײ.
– באַקוקט דער ַ
שאַפֿט האָט געמישט דעם אַלבום ,גאָרניט געזען ,געפֿילט װי דאָס האַרץ
קלאַפּט ,געציטערט און זיך אַרומגעקוקט.
דאָס צימער האָט אױסגעזען ,װי מע װאָלט זיך געהאַלטן פֿון דאָרט ב ַײם
אַרױסקל ַײבן .אױף די װענט און אױף די שטולן זענען געהאַנגען קלײדער ,אין
מיטן צימער איז געשטאַנען אַ צעעפֿנטער "טראָנק" און די לופֿט איז פֿול געװען
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מיטן ריח פֿון פּודער און אָדעקאָלאָן.
סטעלאַ איז אַר ַײן מיט צװײ גלעזער טײ ,מיט צװײ פּליטשן ברױט ,באַשמירט
מיט האָניק .זי האָט זיך אױסגעצױגן אױף אַ לעדערנער אָטאָמאַנע ,װאָס איז
געשטאַנען אין אַ װינקעל ,באַהאַלטן די פֿיס הינטער זיך ,געק ַײעט דאָס ברױט
און אַ פֿרעג געטאָן שאַפֿטן:
– נו ,װי שמעקט א ַײך דער האָניק?
און אײדער שאַפֿט האָט צ ַײט געהאַט צו ענטפֿערן אױף אײן פֿראַגע ,האָט
סטעלאַ אים געפֿרעגט צען נ ַײע .געװיזן מיט דער האַנט נעבן זיך:
– זעצט א ַײך!
שאַפֿט האָט זיך אַװעקגעזעצט.
– רוקט זיך צו נעענטער! װי ער שעמט זיך ,אָסור אַ מײדל ,כאַ ,כאַ ,כאַ!
נעענטער ,אָט אַזױ...
זי האָט אַ הױב געטאָן די װ ַײסע ,דורכזיכטיקע האַנט מיט די לענגלעכע פֿינ-
פֿײער און מיט די פּוכלע ,װי קישעלעך ,שפּיצן
גער ,אַ בליץ געטאָן מיט טראָפּנס ַ
פֿינגער ,האָט זי שאַפֿטן קױם אָנגערירט פֿאַר אַ האַנט:
– אַצינד ,מ ַײן באָי ,דערצײל מיר װעגן זיך ,דערצײל װעגן ד ַײנע ליבעס ...דו
גוסטירסט אַװדאי אין אַ ברונעטקע ,ביסט דאָך אַ בלאָנדער ,דערצײל ,כ'װיל
אַלץ װיסן...
סטעלאַ האָט אים געגלעט איבער דער האַנט ,איבערן פּנים ,איבער די האָר,
געבלענדט מיט די בריליאַנטן – ,האָט שאַפֿט געפֿילט ,װי עפּעס פּלאַצט אין
אים ,בריט ,װי די פֿלעמלעך פֿון אירע פֿינגער װאָלטן אים אַרומגענומען.
– און מיך האָסטו ליב ,כ'בין דאָך אַ בלאָנדע? – האָט זיך סטעלאַ געפּיעשט-
שעט – װאָס קוקסטו אױף דער װאַנט? שעמסט זיך ,מ ַײן חסידל?
זי האָט זיך מיט אַ מאָל אױפֿגעזעצט ,אַר ַײנגעלאָזט די פֿינגער אין ז ַײנע
װײט די הענט האָבן איר דערלױבט ,אים דורכ-
קוטשמעס ,זיך אָפּגערוקט װי ַ
געעגבערט מיט די אױגן:
– האָסט מיך ליב?
װי פֿון אונטער דער ערד אַרױס איז אױסגעװאַקסן אַן עלטערער ייִ ד אין אַ
טלית קטן  ,מיט אַ יאַרמולקע אױפֿן גאָלן קאָפּ ,גל ַײכגילטיק געקוקט אױפֿן
פּאָרל ,װי אױף אַ שטיקל מעבל ,און זיך צעגעניצט.
סטעלאַ האָט זיך אַ ריס געטאָן פֿון שאַפֿטס הענט און זיך צעבײזערט אױפֿן
טאַטן:
– טאַטע ,װאָס גײסטו ניט שלאָפֿן?
דער אַלטער האָט ניט געענפֿערט ,װי מע װאָלט אים ניט געמײנט ,זיך גע-
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װאַשן די הענט ,הױך געזאָגט "אַשר יצר" ,אָפּגעזיפֿצט און פֿאַרשװוּנדן.
אַ בױגיקע איז סטעלאַ צוגעגאַנגען צו דער טיר ,זי עטװאַס געעפֿנט און זיך
א ַײנגעהערט .זי האָט מער אױפֿגעדרײט דעם גאַז ,געכאַפּט אַ קוק אין שפּיגל
און אַ צעשטראַלטע האָט זי מיט אַ מאָל אַרומגעכאַפּט שאַפֿטס קאָפּ מיט בײדע
הענט ,אױסגעשריגן" :נאָ!" ,אים געטאָן אַ קוש און אָפּגעשפּרונגען.
שאַפֿט האָט געפֿילט װי דאָס קדחת װאַרפֿט אים ,איז ער אױפֿגעשפּרונגען,
אַראָפּגעדרײט דעם גאַז און זיך גענומען יאָגן נאָך סטעלאַן.
– װאָס טוט איר? דרײט צוריק אַרױף! – האָט סטעלאַ אים געגראָזשעט
מיט אַ פֿינגער.
זײ האָבן זיך גענומען האַמפּערן און אין שטוב איז געװאָרן פֿינסטער.
װײלע אַרום איז סטעלאַ געזעסן מיט צעלאָזטע האָר ,דעם קאָפּ
אין אַ ַ
אַראָפּגעלאָזט און געװישט די אױגן.
שאַפֿט איז געשטאַנען פֿאַר איר אױף די קניִ ען ,זיך געפֿילט שולדיק .ער האָט
איר געקושט די הענט ,די פֿיס ,זי געהאַלטן אין אײן איבערבעטן.
– נו ,װײן ניט ,סטעלאַ ,כ'בעט דיך!
סטעלאַ האָט ניט געענטפֿערט ,אים אָנגעקוקט אַ רגע מיט די פֿאַרװײנטע
אױגן און זיך שטיל צעהעשעט .שאַפֿט האָט ניט געקאָנט הערן ,װי זי װײנט,
פֿאַרביסן די ליפּן ,זיך געקנאַקט די פֿינגער און זיך געבעטן ב ַײ איר:
– טאָ װאָס װילסטו ,זאָג? אַז כ'בין אױף אַלעם גרײט ,אַבי װײן ניט! װאָס
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װײגסטו?
ש ַ
ער האָט זיך אַװעקגעזעצט נעבן איר ,אָנגעשפּאַרט איר קאָפּ אָן ז ַײן ברוסט,
איר געװישט די טרערן:
– נו ,באַרויִ ק דיך!
– האָסט מיך ליב? – האָט סטעלאַ אים געװיספּערט אױפֿן אױער – שטאַרק
ליב?
– אַװדאי האָב איך דיך ליב!
– דו װײסט ,מיט מיר איז נאָך קײנער אַזױ נאָענט ניט געװען! דו ביסט דער
װײל כ'האָב דיר געגלױבט ...ביסט אַזאַ שטילער ,מיט אַזאַ ל ַײדנד
ערשטערַ ...
פּנים ...און כאָטש פֿרױען גלױבן ניט אַזעלכע ...האָסטו מיך ליב ,זאָג? זעסט,
איך האָב דיר געגלױבט ...כ'האָב פֿון ערשטן קוק געזען ,אַז דו ביסט אַנדערש,
װי ד ַײנע קאָלעגן ...מ ַײן שעמעװדיקער בחור ,עס װערט אַזױ גוט ז ַײן! װאָס
ביסטו אומעטיק? ב ַײ מיר װעסטו תּמיד ז ַײן פֿרײלעך! ד ַײנע עלטערן װעלן ז ַײן
קעגן? װעל איך װערן אױס שױשפּילערין...
שפּעט ב ַײנאַכט איז שאַפֿט אַרױס אױף דער גאַס .ער האָט זיך א ַײנגעקאָרט-
שעט ,אַראָפּגערוקט דעם קאַפּעליוש איבער די אױגן און פֿעסט געשפּאַנט .אַ
טרוקענער שנײ האָט געשטאָכן אין פּנים .די קעלט האָט אים דורכגענומען,
אױסגעלופֿטערט ,ער האָט גענומען גײן פּאַמעלעכער ,און זיך צעשמײכלט .דער
גאַנצער עסק איז אים אױסגעקומען עפּעס װי אַ טעאַטער-שטיק.
■
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