זעליק בעל-טובֿה און אָרקע
דער הונדערטער
אַבֿרהם קאַרפּינאָװיטש
זעליק בעל-טובֿה איז אױפֿגעשטאַנען אין אַ פּסחדיקן אינדערפֿרי
מיט אַ האַרטן באַשלוס ,אַז מער קאָן אַזױ ניט גײן .מע מוז מאַכן
אַ סדר ב ַײ די װילנער בלאַטע .די לעצטע צ ַײט גײט דאָס שױן
איבער דער גאַל .די דראַקעס ,די ר ַײסער ַײען פֿאַרשעמען דעם
גאַנצן פֿאַך .בעל-הבתּישע אורקעס האָבן פֿאַרלאָרן דעם כּבֿוד.
און אַלץ צוליב דער מלחמה װאָס אָרקע דער הונדערטער ,ז ַײן,
זעליקס ,אײביקער שׂונא ,פֿירט מיט אים שױן אַ גוטע פּאָר יאָר.
זעליק בעל-טובֿה איז געװען פֿאָרזיצער פֿון "ברודער-פֿאַראײן" ,װאָס האָט
אַר ַײנגענומען די װיכטיקסטע װילנער אונטערװעלטניקעס ,װי עלינקע דער
הױכער ,צאָצקע די טױז ,טעװקע קאָמעט – אַלע מענטשן מיט נעמען ,װאָס
האָבן ניט קײן מורא ניט פֿאַר גאָט און ניט פֿאַר ל ַײט.
אָרקע דער הונדערטער איז אױך ניט געװען קײן מפּיל-קינד .ער האָט
געפֿירט דעם פֿאָרזיץ אין אַנדערן פֿאַראײן פֿון די בלאַטע ,װאָס האָט געהײסן
"די גאָלדענע פֿאָן" .דאָ האָבן זיך ,למען-האמת ,גענעסטיקט די געמײנע אין
פֿאַך ,װאָס האָבן זיך באַנוגנט מיט אַרױסגעצױגענע פּאָליאַרעסן אָדער נאַסע
װעש פֿון אַ בױדעם .זײ זענען טאַקע געװען קלענערע גנבֿים ,אָבער צו דער
בראַנזשע האָבן זײ געהערט.
האָט אָרקע דער הונדערטער זיך געװאָלט גל ַײכן צו זעליק בעל-טובֿע .די
קינאה האָט אים אױפֿגעגעסן .זעליק האָט געהאַט דעם מאָנ ָאפּאָל אױף
געשמוגעלטן טאַבאַק פֿון ליטע; אַחוץ דעם איז ער געװען אַ גלאַװנער
פּאַסער ,דער אָ פּנעמער פֿון יעדער גנבֿה אין שטאָט .האָט מען געװאָלט זען
די גנבֿה צוריק – איז זעליק געװען דער אַדרעס .פֿון דעם טאַקע ז ַײן
װײל אָן אים
צונעמעניש :בעל-טובֿה .גאַנץ װילנע האָט אים ָאפּגעגעבן כּבֿודַ ,
האָט מען זיך ניט געקאָנט באַגײן .ער איז געװען אַן א ַײנגײער ב ַײ דאָקטער
װיגאָדסקי ,װאָס האָט געזאָרגט פֿאַר דער גאַנצער װילנער אָרעמקײט און

צוגעזען מע זאָל זי ניט באַעװלען .דאָ האָט מען פֿאַרנומען ב ַײ אַן עלנטער
יתומה איר גאַנצן נדן װאָס זי האָט געזאַמלט אונטער אַ מאַטראַץ ,הגם דער
"סטאַטוס" פֿון "ברודערפֿאַראײן" האָט פֿאַרזאָגט צו גנבֿענען ב ַײ יתומים,
אַלמנות און ב ַײם שניפּישיקער ר ֿב; אָדער מ'האָט סתּם בדלות געמאַכט אַ
בעל-מלאָכה ,אַ הױזן-נײער ,און צוגעגנבֿעט ב ַײ אים די נײמאַשין.
זעליק בעל-טובֿה האָט אױך געהאַט אַ האַנט אין בױנע ,װוּ מע האָט
געשאָכטן בהמות פֿאַר אַלע יאַטקעס .פֿון יעדער בהמה האָט זעליק
באַקומען אַן אָ פּצאָל ,כּדי דאָס פֿלײש זאָל אָנקומען אױפֿן אָרט און ניט
אַראָ פּגעשלעפּט װערן פֿון װאָגן אַנדערש װוּ .זעליקס באַנדע האָט ָאפּגעהיט
דעם װעג פֿון בױנע ביז די יאַטקעס ,דער װאָגן זאָל ניט פֿאַרבלאָנדזשען.
אָרקע דער הונדערטער האָט מקנא געװען זעליקן און געחלומט צו גײן
איבער װילנע אין דער ברײט ,מע זאָל װיסן װער ס'איז בעל-הבית אין
שטאָט .אַחוץ דעם האָט ער אים אױך מקנא געװען פֿאַרן צוריקגעבן
געגנבֿעטע סחורה .מ'האָט דערב ַײ גוט פֿאַרדינט און נאָך געגאָלטן פֿאַר אַ
װײל די פּאָליצײ אין שטאָט האָט געקאָנט בלױז שר ַײבן
ַ
בעל-טובֿה,
פּראָטאָקאָלן ,אָבער ניט געקאָנט צוריקברענגען דעם שאָדן.
*
יאָרן לאַנג האָט זעליק בעל-טובֿה ניט גערעדט קײן װאָרט מיט אָרקע דער
הונדערטער .עס האָט זיך געהאַט אָנגעקליבן אַזאַ באַרג מיט אָבידעס – ניט
אַריבערצוקלעטערן .אָט האָט אָרקע געשיקט אַ שפּיאָן צו זעליקן ,כּלומרשט
װײב האָט
טרינקען בראָנפֿן און פֿאַרזוכן פֿון דער קישקע װאָס זעליקס ַ
בריהדיק צוגעגרײט .זי האָט געפֿירט אַ קנ ַײפּע אױף גלעזער-גאַס און אַחוץ
דעם פֿלעגט זי נעמען די טשאָלנטן פֿון אַלע אַרומיקע ה ַײזער און זײ
אַר ַײנשטעלן צו זיך אין אױװן .פֿאַר ַא פּאָר גראָשן איז די בעל-הביתטע
געװען זיכער ,אַז דער טשאָלנט װעט אַרױס ניט קײן רױער ,ניט מיט קײן
בלײכע קאַרטאָפֿל.
צו זעליקן אין קנ ַײפּע זענען געקומען די װיכטיקע ל ַײט פֿון דער באַנדע,
װי יאַנקל אַנגלעניק ,טאָװשע דער מלאך און אַנדערע .האָט דער שפּיאָן
געװאָלט הערן װאָס מע רעדט ,און אפֿשר כ ַאפּן ַא װאָרט אין ש ַײכות מיט אַ
געשעפֿט .מ'האָט געװוּסט אַז דער שפּיאָן ,מישקע נ ַאפּאָלעאָן ,איז אָרקעס אַ
מענטש ,און מע דאַרף זיך פֿאַר אים היטן .אָבער פֿאָרט האָט עס זעליקן
שטאַרק געגריזשעט .עס װאָלט אים קײן מאָל ניט געקומען אױפֿן געדאַנק

צו שיקן עמעצן זיך דערװיסן װאָס עס טוט אָרקע ,ז ַײן אײביקער שׂונא! עס
איז דאָך אַלע יאָרן געװען אַ מין ניט-פֿאַרשריבענע תּקנה אין דער װילנער
אונטערװעלט ,אַז אײנער קריכט ניט דעם אַנדערן אין די געשעפֿטן.
זעליק האָט אױסגעטרונקען דאָס גלאָז ציקאָריע ב ַײ אַ טישל אין קנ ַײפּע
װײטער
װײל ַ
און האָט באַשלאָסן צו גײן רעדן מיט אָרקע דער הונדערטער – ַ
קאָן אַזױ ניט גײן .ערשט נעכטן האָט אים גערופֿן דאָקטער װיגאָדסקי און
אים שטאַרק אױסגעמוסרט :סט ַײטש ,די פּױלישע צ ַײטונגען שר ַײבן אַז די
י ִידישע אונטערװעלט קריכט פֿון דער הױט .ניטאָ קײן נאַכט אָן אַ גנבֿה .אָט
האָט מען אַרױסגעפֿירט אַ ט ַײער פֿערד ,אַ מוסטאַנג ,פֿון אַ ש ַײער װאָס
געהערט צום זעקסטן לעגיאָנערן-פּאָלק .דאָס פֿערד האָט געדינט אױף אַלע
פּאַראַדן .כּדי צו פֿאַרװישן די שפּורן ,האָט מען דעם פֿערד אָנגעטאָן אױף
יעדער קאָ פּעטע אַ װאָליק מיט אַ קאַלאָש...
זעליק האָט געפּרוּװט פֿאַרטײדיקן די װילנער מאַרװיכער ,געטענהט אַז די
שקצים יאַנעק די באַסאַװידלע און קאַזשימיעזש דער גלח זענען אױך ניט
קײן צדיקים .זײ ברעכן אין אײן נאַכט מער שלעסער װי די גאַנצער שבֿט
י ִידישע גנבֿים .ער האָט אױך איבערגעחזרט װאָס ר' קיװעלע ,דער ר ֿב פֿון די
בלאַטע ,האָט געזאָגט ,אַז אַזעלכע אָרנטלעכע גנבֿים װי אין װילנע ,הלװאַי
אױף אַלע י ִידן געזאָגט .דאָקטער װיגאָדסקי איז אָבער ניט נתפּעל געװאָרן
פֿון זעליקס אַרגומענטן און האָט געפֿאָדערט אַז בײדע פּאַרטײען גנבֿים זאָלן
זיך פֿאַראײניקן ,װעט מען אפֿשר קאָנען מאַכן אַ סדר ,עס זאָל ז ַײן אײן בעל-
הבית.
*
זעליק האָט זיך געקליבן אַר ַײנצוגײן צו איצקע דעם רעטשיסניק אין קנ ַײפּע,
װוּ עס זענען געזעסן אָרקעס פּאַכאָלקעס .ר'האָט געװאָלט בעטן עמעצן פֿון
זײ גײן אָנזאָגן אָרקען ,אַז ער ,זעליק בעל-טובֿה ,װיל זיך מיט אים טרעפֿן.
זעליק האָט שױן געזען פֿאַר זיך די אױפֿגעריסענע אױגן פֿון די בלאַטע אין
קנ ַײפּע .שױן יאָרן װאָס זײ מ ַײדן זיך אױס אײנער דעם אַנדערן װי אַ מגפֿה.
און דאָ קומט גאָר זעליק ,פֿאַרבײגט ז ַײן כּבֿוד ,און בעט מע זאָל זיך זען.
זעליק האָט שױן כּמעט אַריבערגעטראָטן די שװעל פֿון דער קנ ַײפּע ,װען
ס'איז אים פּלוצעם אַנטקעגנגעקומען מענדקע זאַ ִיקע ,אײנער פֿון ז ַײנע
געטר ַײסטע סאָלדאַטן ,אים אָנגעכ ַאפּט פֿאַרן אַרבל און אַרױסגעשטאַמלט:
– זע-ליק! גײט ניט ַא-אַר ַײן! זײ װילן א ַײך פּט-ט-רן!
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זעליק האָט ניט פֿאַרשטאַנען װאָס מענדקע מײנט און האָט
איבערגעפּרעגט:
– װער פּטרן? װאָס פּטרן?
װײטער
ַ
מענדקע האָט באַװיזן ָאפּצוכ ַאפּן דעם אָטעם ,אָבער
געשטאַמלט:
– איך ...איך ק-ק-קום פֿון ב-ב-בױנע .חײמקע האָט גע-געשטאָכן ז-זרחן
דעם ש-ש-שינדער! מע האָט דאָרט גע-געש-שר ִיען נק-ק-קמה!
זעליק האָט זיך געגעבן אַ טרײסל ,ניט אַזױ מחמת דער נקמה ,נאָר װאָס
חײמקע ,ז ַײן זון ,האָט געכ ַאפּט אַ מעסער .ער האָט אים אָנגעזאָגט ער זאָל
װײל ער איז אַ טאַטנס קינד און ער דאַרף היטן ז ַײן
ניט ז ַײן קײן כּוח-גײערַ ,
פּאָסטאַװע...
חײמקע האָט געדינט ב ַײ ז ַײן טאַטן ,אױפֿצומאָנען ב ַײ די קצבֿים דעם
חודש-אָ פּצאָל פֿאַרן צוהיטן די סחורות פֿון פֿרעמדע הענט .גײט ער און
כאַ פּט אַ מעסער!
אין קנ ַײפּע איז שױן זעליק ניט אַר ַײן .זרח דער שינדער איז געװען
אָרקעס אַ שװאָגר .אױפֿן װעג צוריק אַהײם ,האָט מענדקע דערצײלט זעליקן
װאָס ס'איז פֿאַרגעקומען אין בױנע.
חײמקע איז געקומען נאָכן געלט .איז זרח דער קצ ֿב אַרױס מיט אַ מענה-
לשון ,אַז גענוג! מע גיט ניט מער! מע װעט מער ניט האָרעװען פֿאַר זעליק
בעל-טובֿה מיט ז ַײן שאַמפּאָכע.
אַ װאָרט פֿאַר אַ װאָרט און זרח האָט פֿאַרהױבן די האַק אױף חײמקען.
האָט יענער אַרױסגעכ ַאפּט אַ מעסער און פֿאַררוקט זרחן אונטערן
לאָ פּאַטקע .אײדער מע האָט אים אַװעקגעפֿירט אין שפּיטאָל ,האָט זרח נאָך
באַװיזן אױסצושר ַײען:
פֿײער זוכט דיר! זאָג דעם טאַטן אַז בלוט װעט זיך גיסן.
– חײמקע ,אַ ַ
מיר'ן נעמען נקמה!
*
איצט איז די מלחמה צװישן די צװײ פּאַרטײען אַװעק אױף אַלע פֿראָנטן .װוּ
מ'האָט זיך געטראָפֿן ,איז אַרױס אַ דראַקע ,אַ געשלעג .אָנגעהױבן האָט זיך
די מלחמה ב ַײ פֿראָסטן אין טאַנצקלאַס ,װוּ דער יונגער דור איז געקומען
אַװײזן בריהשאַפֿט אין טאַנגאָ און װאַלס .פֿון זאָגן אַ מיאוס װאָרט אױף
ב ַ

יענטקען ,זעליקס מיזינקע ,איז מען אַריבער אױף טרוקענע קלעפּ ,ביז
פֿראָסט האָט גערופֿן פּאָליצײ און פֿאַרמאַכט די טירן פֿון טאַנצקלאַס.
שפּעטער האָבן זיך בלאַטע צעיושעט בעת אַ שבתע-נאַכטס-פֿאָרשטעלונג
אין י ִידישן טעאַטער .מ'האָט גראָד געשפּילט די לעבנס-פּיעסע מיט געזאַנג
און טאַנץ – באַנדיט-דזשענטלמען .תּחילת האָט דער עולם געמײנט ,אַז די
געשרײען און זידלער ַײען צװישן זעליקס און אָרקעס פּאַכאָלקעס געהערן צו
דער פֿאָרשטעלונג ,אָבער װען בײדע צדדים האָבן אָנגעהױבן ברעכן שטולן,
איז דער טעאַטער אין אײן מינוט געװאָרן לײדיק .בלױז אױף דער גאַליאָרקע
זענען פֿאַרבליבן די "שטאַרקע" .דער אַקטיאָר בן-ציון װיטלער האָט זיך
געבעטן פֿון דער בינע:
װײטער אָן מיט דער פֿאָרשטעלונג!
– חשובֿער עולם ,מיר גײען ַ
דער חשובֿער עולם האָט אָבער מורא געהאַט ,און איז װאָס גיכער
אַנטלאָפֿן ,כּדי אױסצומ ַײדן אַ קל ַאפּ.
מ'האָט זיך נאָך ניט געהאַט אױסגעטשוכעט פֿון דעם געשלעג אין
טעאַטער ,איז צוגעקומען אַ נ ַײע סומאַטאָכע ,װאָס האָט אױפֿגערודערט די
גאַנצע געגנט ,פֿון יאַטקעװער-גאַס ביז אַרױף זאַװאַלנע.
אָרקע איז אַרומגעגאַנגען איבער דער שטאָט און געשר ִיען ,אַז ער מוז
באַגראָבן זעליקן מיט אַלע ז ַײנע טובֿות .ער מיט ז ַײנע "סטראַטעגן" האָבן
פֿאַרטראַכט אַ פּלאַן :זײ האָבן אַר ַײנגעשמוגלט צו זעליקן אין אױװן אַ
טשאָלנט ,און אין טשאָלנט אַר ַײנגעלײגט אַ האַנטגראַנאַט .װען דער אױװן
האָט זיך צעברענט ,האָט דער גראַנאַט אױפֿגעריסן און אַלע טשאָלנטן זענען
פֿאַרפֿלױגן ביזן הימל .די יללות פֿון די בעל-הביתטעס האָט מען געהערט ביז
אין דער צענטער גאַס .מ'האָט געשר ִיען אַז די בלאַטע זאָלן זיך שאַרן אױף
אַלע פֿיר און עסן די טשאָלנט-קאַרטאָפֿל פֿון דער ערד ...די אורקעס ,די
גנבֿים פֿון בײדע צדדים ,האָבן אױפֿגערודערט די שטאָט.
*
אַ װאָך פֿאַר פּסח איז נאָך אַלץ אָנגעגאַנגען די מלחמה .אײן עװלה האָט
געיאָגט די אַנדערע .זעליק בעל-טובֿה און אָרקע דער הונדערטער האָבן
פֿאַרלױרן די שליטה איבער זײערע פֿאַראײנען .עס זענען אַרױפֿגעשװוּמען די
אַװײזן סאַראַ העלדן זײ
קלײנע פּלאָטקעלעך פֿון בײדע צדדים און געװאָלט ב ַ
זענען .מ'האָט געהאַלטן אין אײן הײבן פֿױסטן אײנער אױפֿן צװײטן .די
שטאָט האָט קײן רו ניט געהאַט .יעדער מאַרװיכער ,אַ ליאַדע קעשענע-גנבֿ
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אַװײזן אַז ער האָט
צי סתּם אַ בלאַטער פֿון געמײנעם סאָרט ,האָט געװאָלט ב ַ
אַ װאָרט.
זעליק האָט געמאַכט נאָך ַא פּרוּװ זיך צו טרעפֿן מיט אָרקען און רעדן
װעגן תּכלית .אױך דאָקטער װיגאָדסקי איז צוגעשטאַנען צו אים ,מע זאָל
װײל י ִידן האָבן גענוג צרות אױך אָן דעם:
מאַכן אַ סוף צו דער מלחמהַ ,
פּאָליצײ דריקט פֿון אַלע ז ַײטן .מע טר ַײבט י ִידישע הינערניצעס פֿון מאַרק.
מע שלאָגט י ִידישע סטודענטן.
האָט זיך זעליק דאַבוּװעט צו זיצן מיט אָרקע דער הונדערטער ב ַײ אײן
טיש .דאָס איז אים ניט ל ַײכט אָנגעקומען .אָבער מענטשן פֿון דער בראַנזשע
האָבן זיך אַר ַײנגעלײגט און אָרקע איז װײכער געװאָרן.
צו ערשט זענען זײ געשטאַנען אײנער קעגן אַנדערן ב ַײ זעליקן אין
קנ ַײפּע און זיך אָנגעקוקט .נאָך אַלעמען האָט אָרקע געהאַט דרך-ארץ פֿאַר
זעליקן .טיף אין האַרצן האָט ער געװוּסט אַז יענער איז מער פֿון אים .ער
האָט אָבער ניט געװאָלט אױסזען ב ַײ ז ַײן שׂונא אין די אױגן װי אַ נעבעכל.
זעליק איז געװען הױך ,צעװאַקסן ,סאָליד ,און אָרקע איז געװען אַ
נידעריקער ,כאָטש ז ַײן קרעמפּער גוף האָט געזאָגט עדות ,אַז ער איז מסוגל
צו פֿאַרד ַײען אַ פֿױסט.
װײב
אַחוץ זײ איז אין קנ ַײפּע קײנער ניט געװען .זעליק האָט באַפֿױלן ז ַײן ַ
קײנעם ניט אַר ַײנלאָזן פֿון די סתּם געסט .זי האָט געבראַכט צום טישל װוּ די
צװײ האָבן זיך סוף-כּל-סוף צוגעזעצט ,צװײ טעלער געבראָטענע קישקע ,אַ
פֿלעשל בראָנפֿן און קעלישקעס .צװישן אײן גלעזל בראָנפֿן און דעם אַנדערן
האָט זעליג געזאָגט צו אָרקען:
– די גאַנצע שטאָט מאַכט טורליקעס פֿון אונדז .מע ר ַײסט זיך ב ַײ די
קעפּ װי חדר-י ִינגלעך .אױב מיר אַלײן װעלן ניט ָאפּהיטן אונדזער כּבֿוד – ט ָא
װער װעט עס טאָן? ס'איז דאָך שױן אײן מאָל געװען אַזאַ זאַך ,געדענקסט?
װען מ'האָט פֿאַרטראַכט צו פֿאַרכ ַאפּן ב ַײם גבֿיר לײבאָװיטש ז ַײן י ִינגל און
פֿאָדערן אױסלײזגעלט .האָב איך דעמאָלט געפּסקנט ,אַז דאָס איז ניט פֿאַר
װילנע .אַזאַ גזלעװױסטװע איז גוט פֿאַר טשיקאַג ָא ,ניט פֿאַר אונדז! דו
דאַרפֿסט פֿאַרשטײן ,אַז װילנע איז ניט סתּם אַ שטאָט .װילנע איז ...נו ,װי
זאָל איך דיר זאָגן? װילנע איז אַ שטיק י ִידישע װעלט! טאָרן מיר ניט
פֿאַרשעמען איר פֿירמע!
אָרקע האָט געװאָלט אַר ַײנװאַרפֿן ַא װאָרט ,נאָר זעליק האָט אים ניט
געלאָזט:

– דו הער בעסער װאָס איך זאָג :מע דאַרף אױפֿהערן די מלחמה! װילסט
אַ מאָל מאַכן אַ בשותּפֿותדיקן משׂא-מתּן ,קום אַר ַײן ,װעט מען רײדן .אײן
זאַך זאָלסטו ניט פֿאַרגעסן :װאָס מיר זענען ,זענען מיר ,אָבער װילנער זענען
מיר! נאָר צוליב דעם דאַרפֿן אַלע בלאַטע ליגן א ַײנגעלײגט!
זעליק בעל-טובֿה האָט צוגעקל ַאפּט דאָס לעצטע גלעזל צו אָרקע דער
הונדערטער און אױסגערופֿן:
– אָביאַװע ד ַײנע אורקעס ,שלום זאָל ז ַײן! פֿאַר דעם כּבֿוד פֿון װילנע.
פֿון :אַבֿרהם קאַרפּינאָװיטש ,געװען ,געװען אַמאָל װילנע .פֿאַרלאַג י.ל .פּרץ ,תּל-
אַבֿי ֿב  ,1997ז' 11-18
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