
צער בעלי־חײם (געדאַנקען ֿפון אַ נאַריש יִינגל)
ֿפון שלום עליכם

א.

 װערן מיט די ֿפיש― זָאלסט זַײן אַ װױל יִינגעלע, װָאלטסט דו אונדז געהָאלֿפן ָאנרַײבן כרײן, ביז מיר װעלן ֿפאַרטיק
לּכֿבוד דעם הײליקן יום־טוֿב.

 זי די ֿפיש צו דעראַזױ מאַכט צו מיר די מאַמע ערֿב שֿבועות נָאך האַלבן טָאג, און אינאײנעם מיט דער קעכין שָאבט
 שיסל, אַ גרױסעמילכיקער סעודה, נָאך לעבעדיקע, נָאך צאַּפלדיקע ֿפיש װָאס אַז מע הָאט זײ אַרַײנגעלײגט אין אַ

לײמענע געגלײזטע שיסל, מיט װאַסער, הָאבן זײ זיך נָאך געװָארֿפן.

מַײלעכל און מיטמער ֿפון אַלע הָאט זיך געװָארֿפן אַ קלײן קָארעסל נעבעך מיט אַ גרױס בַײכעלע, מיט אַ קַײלעכיק 
 הָאט זיך עסרױטע אײגעלעך. דָאס דָאזיקע קָארעסל הָאט שטאַרק חשק געהאַט, אַ ּפנים, צוריק אין טַײך אַרַײן,

יצט מיר דָאס װאַסערגעװָארֿפן, געשּפרונגען ֿפון שיסל אַרַײן, געעֿפנט דָאס מַײלעכל, געּפאַטשט מיטן עקל און געשּפר
גלַײך אין ּפנים אַרַײן: „יִינגעלע, ראַטעװע מיך!...ראַטעװע מיך!“...

ר: „ָארעם קָארעסל װָאסאיך װיש־אױס דָאס ּפנים און נעם זיך צו דער אַרבעט, רַײבן כרײן אױף יום טוֿב, און טראַכט מי
שָאבן, װעט מען דירדו ביסט! איך קָאן דיר גָארנישט טָאן... ָאט װעט מען דיך נעמען צו דער אַרבעט: מע װעט דיך ָאפ ּ

 אַרַײנלײגןאױֿפטרענען דָאס בַײכעלע, אױסטרַײבערן די קישקעלעך. נָאכדעם װעט מען דיך צעשנַײדן אױף שטיקלעך,
 און ברָאטן און ברָאטן“...און טעּפל אַרַײן, באַזאַלצן און באַֿפעֿפערן, אַװעקשטעלן אױֿפן ֿפַײער און קָאכן און ּפרעגלען,

― אַ רחמנות, זָאג איך צו דער מאַמע, אַ צער בעלי־חײם.

― אױף װעמען אַ צער בעלי־חײם?

― אױף די ֿפישעלעך.

― װער הָאט דָאס דיר געזָאגט?

― דער רבי.

― דער רבי?

זי קוקט זיך איבער מיט דער קעכין, װָאס העלֿפט איר שָאבן די ֿפיש, און בײדע צעלאַכן זיך.

― דו ביסט אַ נאַר, און דַײן רבי איז נָאך אַ גרעסערער, האַ־האַ...רַײב דעם כרײן, רַײב!

 נָאר אַז און די ברידעראַז איך בין אַ נאַר — דָאס װײס איך. דָאס זָאגט מיר די מאַמע אַלע מָאל. און דער טאַטע אױך.
מיר אַ נַײעס.אױך, און די שװעסטער אױך.נָאר אַז דער רבי איז נָאך אַ גרעסערער נאַר װי איך — דָאס איז בַײ 

ב.

 הָאב דערזען , װי אַ קלײןאיך הָאב אַ חֿבר ּפינילע, אַ שוחטס אַ יִינגל. בין איך געקומען אַ מָאל צו אים צו גאַסט און
יקלעך. מַײן חֿברסמײדל הָאט געבראַכט צו זײ צו טרָאגן אַ גרױסן גאַלאַגאַנסקן הָאן, געּפענטעט די ֿפיס מיט שטר

, אַ יונגאַטש מיטֿפָאטער, דער שוחט, איז געשלָאֿפן, און דָאס מײדל איז געזעסן בַײ דער טיר און געװאַרט. דער הָאן
 אַרַײן, דערלאַנגט אַבײנער, הָאט זיך געריסן נעבעך ֿפונעם מײדלס הענט, געדריגעט מיט די געזונטע ֿפיס איר אין בױך

רט װי װַײט מעגלעך.ּפיק איר אין האַנט אַרַײן, אַרױסגעלָאזט אַלע מָאל אַ „קָא־קָא־קָא“ ֿפונעם האַלדז — ּפרָאטעסטי
יך אונטערן ָארעם,דָאס מײדל איז ָאבער אױך נישט געװען קײן ּפרָאמאַך. הָאט זי דעם הָאנס קעּפל אַרַײנגעלײגט צו ז

געגעבן אים אַלע מָאל אַ שטורך מיטן עלנבױגן און אַ זָאג דערבַײ:
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― זיץ אין געהאַקטע װוּנדן.

טאַנען, הָאט ער געװאַשןאון ער הָאט זי געֿפָאלגט און געזעסן אין געהאַקטע װוּנדן. נָאכדעם, אַז דער שוחט איז אױֿפגעש
איך הָאב דערזען, אַזדי הענט און אַרױסגענומען דעם חלף. ער הָאט מיט אַ װוּנק געהײסן זיך דערלאַנגען דעם הָאן. 

מען אים ָאּפ די געּפענטעטעאױֿפן בחור איז געקומען אַ נַײע הױט. עס הָאט זיך אים, אַ ּפנים, אױסגעװיזן, אַז דָאס בינדט 
ר. צום סוף הָאט איםֿפיס און מע לָאזט אים ָאּפ ֿפרַײ, צו זַײנע הינער, צו דער ּפרָאסע און צו דער קָארעסע מיט װאַסע

 דער אַנדערערדער שוחט אַ נעם געטָאן צו זיך צװישן די ֿפיס , מיט אײן האַנט ֿפאַרריסן אים דָאס קעּפל, מיט
 חלף איבערןאױסגעֿפליקט אים עטלעכע ֿפעדערלעך, אים אַ טוֿבה געטָאן און געמאַכט אַ ברכה, און כיק — מיטן

, ער װעט צעשָאטן װערן.האַלדז, ָאּפגעצאַּפט אַ ביסל בלוט אין אַש אַרַײן, און אַ שלַײדער ֿפון זיך. איך הָאב געמײנט

― ּפיני! דַײן טאַטע איז אַ גױ! — זָאג איך צו מַײן חֿבר.

― מיט װָאס איז ער אַ גױ?

― נישטָא בַײ אים קײן „צער בעלי־חײם“.

ר אונטער אַ גאַנץ שײן― איך הָאב גָאר נישט געװוּסט, אַז דו ביסט אַזאַ חכם. — זָאגט צו מיר מַײן חֿבר און טרָאגט מי
ֿפַײג גלַײך אונטער דער נָאז.

ג.

אַרץ. אײנמָאל הָאט זיאונדזער קעכין איז אַ בלינדע אױף אײן אױג. מע רוֿפט זי „ֿפרומע מיטן אײגל“. אַ מױד ָאן אַ ה
 אַװעקגעשלעּפט אַָאּפגעשמיסן די קאַץ מיט קרָאּפעװע דערֿפאַר, װָאס ס’הָאט זיך איר אױסגעװיזן, אַז די קאַץ הָאט

עבערלעך, הָאט זיךלעבערל ֿפונעם זאַלצברעטל. צום סוף, אַז זי הָאט איבערגעצײלט נָאך אַ מָאל די עוֿפות מיט די ל
הָאט באַדאַרֿפט זַײן נָאךאױסגעלָאזט, אַז זי הָאט געהאַט אַ טעות. זי הָאט גערעכנט, אַז מע הָאט געקױלעט זיבן עוֿפות, 
 דאַרף דָאך מער נישטאיר חשבון זיבן לעבערלעך, און ס’איז נָאר געװען זעקס עוֿפות. און װי באַלד אַז זעקס עוֿפות,

זַײן אַז זעקס לעבערלעך, — גָאטס נסים!... אומזיסט חושד געװען אַ קאַץ.

אַץ? װײס איך װָאס —קערט איר מײנען, אַז ֿפרומע הָאט זיך גענומען צום האַרצן, געגאַנגען מסּתמא איבערבעטן די ק
אַץ געזעסן גאַנץ סטאַטעטשנעֿפאַרגעסן! אי זי הָאט ֿפאַרגעסן, אי די קאַץ הָאט ֿפאַרגעסן. אין אַ ּפָאר שעה אַרום איז די ק

 אַ קאַצענער מוח.אױֿפן ּפריּפעטשיק און באַלעקט זיך, גלַײך װי ס’איז גָארנישט געװען. נישט אומזיסט זָאגט מען:

מזיסט געשמיסן אַ קאַץ.איך הָאב ָאבער נישט ֿפאַרגעסן. נײן. איך הָאב נישט ֿפאַרגעסן. איך זָאג צו אונדזער קעכין: „או
אומזיסט גענומען אױף זיך אַן עֿבירה — צער בעלי חײם. גָאט װעט דיך שטרָאֿפן“.

― װעסט נישט אַװעקגײן? ָאט געב איך דיר מיט דער האַנטשירקע איבערן ּפנים!

אַזױ זָאגט ֿפרומע מיטן אײגל און גיט־צו:

― רבונו של עולם! ֿפון װאַנען נעמען זיך אַזעלכע נאַרישע קינדער אױף דער װעלט? ...

ד.

אײגענע „ֿפרומע מיטןדָאס איז געװען איבער אַ הונט, װָאס מע הָאט אים ָאּפגעקָאכט מיט זודיק װאַסער. טאַקע זי, די 
ּכנות נֿפשות,אײגל“. אַך, הָאט אים װײ געטָאן, דעם הונט! ֿפרִיער הָאט ער געקװיטשעט, געשריגן, געבילט מיט ס
כט, און געלאַכט. דיאַײנגעלײגט די װעלט. דָאס גאַנצע שטעטל איז זיך צונױֿפגעלָאֿפן אױף זַײן בײז װוּנדער און געלאַ

אױף זַײן שטײנער,אַלע איבעריקע הינט װָאס אין שטעטל הָאבן זיך ָאּפגערוֿפן, איטלעכער ֿפון זַײן מיסט, איטלעכער 
, הָאט ער ָאנגעהױבןגלַײך װי מע ֿפרעגט בַײ זײ אַ דעה... נָאכדעם, אַז דער ָאּפגעקָאכטער הָאט זיך גוט אױסגעקװיטשעט
ען בַײם האַרצן. איךװױען, אונטערהאַװקען, לעקן די ֿפאַרװוּנדעטע ֿפעל און װײנען שטילערהײט. עס הָאט מיך ָאנגענומ

גײ־צו צו אים, איך װיל אים שענקען אַ גלעט:

)!Сірко― נאַ, סירקָא (
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אַן ָאּפגעבריטער,דער הונט הָאט דערזען, אַז איך הײב אױף די האַנט, הָאט ער זיך אױֿפגעכאַּפט, װי נָאך אַ מָאל 
צונױֿפגענומען דעם עק און איז אַװעק — אַװעק.

ך װיל), סירקָא! ― ּפרוּװ איך מיך אים אַײנשטילן מיט װײכע רעד, ― װָאס אַנטלױֿפסט דו, נאַרעלע? איстой― סטָאי (
דיך דען טשעּפען?

אַ הונט בלַײבט אַ הונט. אַ שטומע צונג, ער װײסט נישט ֿפון קײן „צער בעלי־חײם“.

דערזעט דער טאַטע, אַז איך ּפָארע זיך מיטן הונט, גיט ער מיר אַ רעכטע ּפָארציע:

― אין חדר אַרַײן, דו הינטשלעגער!...

בין איך שױן גָאר דער הינטשלעגער.

ה.

נער אַאון דָאס איז געװען איבער צװײ ֿפײגעלעך. צװײ ּפשוטע, קלײנע, ֿפײגעלעך, װָאס צװײ שקצימלעך, אײ
געֿפאַלן אױף דערגרעסערער, דער אַנדערער אַ קלענערער, הָאבן דערהרגעט. די צװײ ֿפײגעלעך, אַ זײ זענען אַרָאּפ

 אַלע אֿברים.ערד, הָאבן זײ נָאך געלעבט, געזעסן צעלָאזט די ֿפעדערלעך, געציטערט נעבעך און געֿפלאַטערט מיט

גענומען די― ריר זיך, דו מָאּפס! ― הָאט דָאס גרױסע שגצל אַ זָאג געטָאן צום קלענערן שגצל, און זײ הָאבן 
ן בױם אַרַײן, װי מיר,אונטערגעשלָאגענע ֿפײגעלעך אין די הענט אַרַײן און הָאבן גענומען זײ שלָאגן מיט די קעּפלעך אי

אַ שטײגער, שלָאגן הושענות אין שטענדער אַרַײן, ביז די ֿפײגעלעך זענען אױסגעגאַנגען.

ֿפן צו די― װָאס טוט איר דָאס! ― הָאב איך מיך נישט געקָאנט אַײנהאַלטן און הָאב מיך אַײנגעשטעלט צו צולױ
שקצימלעך.

)!Це ж воробці)? װָאס איז דען? הָאבן זײ מיר געענטֿפערט גאַנץ רוִיק. ― צעזש װָארָאבצי (Хіба що― כיבאַ שטשָא (
― ס’איז דָאך נישט מער, הײסט דָאס, װי ֿפײגעלעך, ּפרָאסטע ֿפײגעלעך.

“― און אַז ֿפײגעלעך, איז װָאס? אױף אַ ֿפײגעלע איז דען נישט קײן רחמנות, קײן „צער בעלי־חײם!

ן ֿפרִיער, הָאבן זײבײדע שקצים הָאבן זיך עּפעס מָאדנע איבערגעקוקט. און גלַײך װי זײ הָאבן זיך אױֿפגערעדט נָאך ֿפו
מיך גענומען צו דער אַרבעט...

אַטע מקײם ּפסק געװעןאַז איך בין געקומען אַהײם, הָאט מַײן קאַּפָאטעלע אױסגעזָאגט די גאַנצע מעׂשה. הָאט מיר דער ט
לױט מַײן ֿפאַרדינסט.

וחל. ֿפאַר װָאס קומט― ָאּפגעריסענער נאַר! ― שרַײט אױף מיר דער טאַטע. מילא „ָאּפגעריסענער נאַר“ בין איך אים מ
מיר ָאבער ּפעטש?...

ו.

אױבערשטן טַײער? אַֿפילוֿפאַר װָאס קומט מיר ּפעטש? זָאגט דען נישט דער רבי אַלײן, אַז אַלע באַשעֿפענישן זענען בַײם 
אַ שּפין, װָאס איז שױן אַאַ ֿפליג אױף דער װאַנט טָאר מען נישט זאַטשעּפען, זָאגט ער, איבער „צער בעלי־חײם“. אַֿפילו 
, זָאגט ער, מיתה, װָאלטמזיק, טָאר אױך אַ מענטש נישט הרגענען. און ער זָאגט דָאס מיט אַ טעם: „װען ס’זָאל אים קומען

אים גָאט אַלײן הרגענען“...

עוֿפות — אַלע טָאג?...ֿפרעגט זיך אַ קשיא: גוט. װי באַלד אַזױ, הַײנט למאַי קױלעט מען ָאקסען, קעלבלעך, שאַף און 

ט בשעת „ּפָאגרָאם“און נישט נָאר בהמות, חיות און עוֿפות — מענטשן הרגענען זיך דען נישט אײנס דָאס אַנדערער? ָא
הָאט מען דען נישט געװָארֿפן קלײנע קינדער , עוֿפעלעך, ֿפונעם בױדעם אַרָאּפ?...

אַזױ געהרגעט!...הָאט מען דען נישט געהרגעט אונדזער שכנס אַ מײדעלע — ּפערעלע הָאט זי געהײסן — און נָאך װי 
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ע“ ֿפלעקט זי מיך רוֿפןאַך, װי איך הָאב ליב געהאַט דָאס קינד! און װי דָאס קינד הָאט מיך ליב געהאַט! „ֿפעטער בעבעב
יב איר, צוליב— איך הײס װעלװעלע — און רַײסן מיך בַײ דער נָאז מיט אירע קלײנע דינע זיסע ֿפינגערלעך... צול

ּפערעלען, רוֿפן שױן מיך אַלע „ֿפעטער בעבעבע“.

― ָאט גײט דער „ֿפעטער בעבעבע“, װעט ער דיך נעמען אױף די הענט.

ז.

 נישט געקָאנט. נישט גײן,ּפערעלע איז געװען אַ קראַנק קינד. דָאס הײסט, אַזױ איז זי געװען נישקָאשע, נָאר גײן הָאט זי
זאַמד אַרַײן, אױף דער זון.נישט שטײן, נָאר זיצן. ֿפלעגט מען זי דאַרֿפן טרָאגן אױף די הענט אין דרױסן אַרױס. זעצן אין 

י מיך אַרומנעמען דעםזי הָאט ליב געהאַט די זון. סכּנות ליב געהאַט. ֿפלעג איך זיך אַרומטרָאגן מיט איר, ֿפלעגט ז
ַרױֿפלײגן אױף מיר דָאסהאַלדז מיט אירע דינע זיסע ֿפינגערלעך. זיך צוטוליען צו מיר מיטן גאַנצן־גאַנצן לַײבעלע, א

ם נישט ֿפאַרגעסן ָאטקלײנע קעּפעלע: „ליב דעם ֿפעטער בעבעבע“. אונדזער שכנה קרעני זָאגט, אַז זי קָאן נָאך עד היו
איר ּפערעלע...דעם „ֿפעטער בעבעבע“, און טוט זי אַ קוק אױף מיר, אַזױ מוז זי, זָאגט זי, דערמָאנען זיך ָאן 

 נישט זינדיקן. מע דאַרףבײזערט זיך אױף איר מַײן מאַמע, למאַי זי װײנט. מע טָאר נישט װײנען, זָאגט די מאַמע. מע טָאר
ֿפאַרגעסן... ֿפאַרגעסן...

„איך זָאל מיך נישט דרײעןאַזױ זָאגט איר די מאַמע און ֿפאַרשלָאגט איר „האַקע־באַקע“. און מיר טרַײבן די מאַמע דורך: 
ֿפאַר די אױגן, װעט מען זיך נישט דערמָאנען ָאן דעם, װָאס מע דאַרף נישט“...

 קינד, אַזױ שטעלן זיךהאַ־האַ! װי איז דָאס מעגלעך, מע זָאל זיך נישט דערמָאנען? און דערמָאן איך אין אינעם דָאזיקן
מיר טרערן אין די אױגן אַלײן ֿפון זיך, ֿפון זיך ...

ון די מאַמע טוט― זעט נָאר, ער װײנט שױן װידער, דער חכם! ― רוֿפט זיך ָאן ֿפרומע מיטן אײגל צו דער מאַמען. א
אױף מיר אַ גיכן קוק און צעלאַכט זיך:

ס איז! ֿפאַרגעסן אים― ֿפאַרגאַנגען דיר דער כרײן און די אױגן אַרַײן? אַ מּכה דער מאַמע! ס’אַ האַרבער כרײן דָא
ַריש יִינגל, און די נָאז איןָאנזָאגן צומאַכן די אױגן, אַ צרה איז מיר!... נאַ דיר מַײן ֿפאַרטעך... װיש אױס די אױגן, נא

אײנװעגס װיש ָאּפ...די נָאז! די נָאז!...
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