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דער טָאג פֿונעם הייליקן ווַאלענטין1 

1. Saint-Valentin/St. Valentine 2. colombes/doves 3. confus/mixed up 4. certains/some 5. efsher peut-être/perhaps 6. mistome pro-
bablement/probably 7. le plus répandu/most widespread 8. galekh prêtre/priest 9. Rome 10. empereur/emperor 11. était d'avis que/
held, believed 12. non mariés/unmarried 13. poshet simplement/simply 14. interdit/forbade 15. kha'sene … se marier/to get married 
16. beso'd en secret/in secret 17. simen signe/sign 18. couples 19. furent bénis/were blessed 20. tfise prison 21. du gardien/guard's 
22. indication 23. rie vue/eyesight 24. compétence/capability 25. balne's faiseur de miracles/miracle worker 26. farmishpet con-
damné/sentenced 27. minheg coutume/custom 28. tendresse/tenderness 29. fêtait/celebrated 30. min sorte/sort 31. fertilité/fertility 
32. cas/case 33. remplacer/replace 34. … khoge fête païenne/pagan holiday 35. farknaste fiancés 36. mariés/married couples 37. peste/plague 
38. shaykhes rapport/relationship 39. apiculteurs/bee-keepers 40. lekoved en l'honneur de/in honor of 41. … mayse histoire d'amour/
love story 42. e'sterke 43. ger-tsedek le Prosélyte vertueux/the Righteous proselyte 44. akhren akhren khovev enfin et surtout/last 
but not least 45. au cas où/in case.

ַאלע יָאר, דעם 14טן פֿעברוַאר, גייען מענטשן 

ַארַײן אין קרָאמען, קויפֿן זיך בלומען און 

שָאקָאלַאדקעס ָאדער קלַײבן זיך אויס 

קַארטעלעך מיט רויטע הערצעלעך און ווַײסע 

טַײבעלעך2, ווָאס זיי שיקן זייערע געליבטע. 

און פַֿאר ווָאס ? צוליב דעם הייליקן 

ווַאלענטין !

ווער גענוי איז געווען ָאט דער הייליקער איז ַא 

ביסל ֿפַארּפלָאנטערט3. זעט אויס ַאז גַאנצע דרַײ 

הייליקע (געוויסע4 זָאגן גַאנצע ֿפיר !) טרָאגן דעם 

נָאמען ווַאלענטין. ָאבער צוויי ֿפון זיי זענען אפֿשר5 

דער זעלבער מענטש און איינער הָאט מסּתמא6 

קיין מָאל ניט עקסיסטירט.

לויט דער ֿפַארשּפרייטסטער7 ווערסיע איז ווַאלענטין געווען ַא גלח8 און 

אויך ַא דָאקטער אין רוים9 אינעם דריטן יָארהונדערט. דער קייסער10 

אין יענע יָארן (קלַאודיוס דער צווייטער) הָאט געהַאלטן11 ַאז ֿפַאר 

זַײנע לעגיָאנען זענען אומבַאווַײבטע12 מענער בעסערע סָאלדַאטן, 

הָאט ער ּפשוט13 ֿפַארווערט14 יונגע מענער חתונה צו הָאבן15. דער גלח 

ווַאלענטין ָאבער פֿלעגט זיי חתונה מַאכן בסוד16 (שוין ַא סימן17 ֿפון 

זַײן ֿפַארבינדונג מיט ליבע). מען דערציילט ַאז יענע ּפָארלעך18 זענען 

געבענטשט געווָארן19 מיט ליבע און גליק. מען הָאט אים דערֿפַאר 

ַארעסטירט און ַארַײנגעזעצט אין ּתֿפיסה20, ווּו ער הָאט זיך ֿפַארליבט אין 

דעם וועכטערס21 בלינדער טָאכטער (נָאך ַאן ָאנווַײזונג22 אויף ליבע). זי 

הָאט זיך גלַײך אויסגעהיילט און צוריקבַאקומען די ראיה23 (ַא סימן דָאס 

מָאל ֿפון זַײן פֿעיִקייט24 ווי ַא בעל–נס25). דָאס איז שטַארק ניט געפֿעלן 

דעם קייסער און דעם ָארעמען ווַאלענטין הָאט מען ֿפַארמישּפט26 צום  

טויט. ֿפַאר זַײן מַארטירער–טויט הָאט ער געשיקט 

זַײן געליבטער ַא ליבעבריוו און אונטערגעשריבן 

מיט די ווערטער „ֿפון דַײן ווַאלענטין“. דָאס זָאל 

זַײן דער ָאנהייב ֿפון דעם הַײנטיקן מינהג27 צו 

שיקן „ווַאלענטין–קַארטלעך“ ווָאס דריקן אויס 

צערטלעכקייט28, געטרַײשַאֿפט און אייביקע ליבע.

דער 14טער פֿעברוַאר זָאל זַײן לויט דעם 

קַאלענדַאר ֿפון קריסטלעכע הייליקע דער טָאג ֿפון 

זַײן טויט, ָאבער מיר ווייסן ַאז אין די רוימישע 

צַײטן הָאט מען געפַֿײערט29 די מיטלסטע טעג 

פֿעברוַאר ווי ַא מין30 ֿפרוכּפערדיקייט31–פֿעסטיווַאל, 

די לוּפערקַאליַא. היסטָאריקער מיינען ַאז דָאס 

איז נָאך ַא ֿפַאל32 ווען די קירך הָאט געווָאלט 

ֿפַארטרעטן33 ַא ּפַאגַאנישע חגא34 מיט ַא קריסטלעכער, און ַאזוי ַארום 

איז געבוירן די לעגענדע ֿפונעם הייליקן ווַאלענטין. ניט נָאר איז ער 

דער ּפַאטרָאן ֿפון ֿפַארליבטע, ֿפַארקנסטע35 און חתונה געהַאטע36, נָאר 

אויך ֿפון שטַארק קרַאנקע (סּפעציעל די ווָאס לַײדן ֿפון עּפילעּפסיע און 

ּפעסט37) און (שווערער צו זען דָאס שַײכות38) ֿפון בינער39 !

לּכֿבוד40 דעם ווַאלענטין–טָאג הָאבן מיר באַשלָאסן צו ווידמען דעם 

נומער טעם–טעם דער גרויסער און דערהויבענער טעמע ֿפון ליבע ! 

איר וועט דָא געֿפינען ַא קליינע ַאנטָאלָאגיע ליבע–לידער, ַארטיקלען 

וועגן דער רירנדיקער ליבע–מעׂשה41 ֿפון אסּתרקע42 און דעם ּפוילישן 

קעניג קַאזימיר, ווי אויך וועגן ַא ייִדישער „מַאדַאם בָאווַארי“. איר וועט 

ַאנטדעקן די געשיכטע ֿפון ַא ייִדישן „הייליקן“ ווַאלענטין, בַאקַאנט מיטן 

נָאמען „דער גר–צדק“43, ַא שּפיל מיט ֿפַארליבטע ווי רָאמעָא און יוליַא 

(נָאר ַאלע ֿפון דער ייִדישער טרַאדיציע), און ַאחרון ַאחרון חֿביֿב44 ַא 

גלָאסַאר, טָאמער45 ווילט איר ַא מָאל רעדן אויף ייִדיש וועגן ליבע !
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ַא קליינע ַאנטָאלָאגיע פֿון ייִדישע ליבע–לידער 

צום טָאג פֿון „הייליקן ווַאלענטין“ 

אוי דָארטן, דָארטן
ַא פָֿאלקסליד

אוי דָארטן, דָארטן, איבערן ווַאסערל,

אוי דָארטן, דָארטן, איבערן בריק !

ֿפַארטריבן20 הָאסטו מיך אין די ווַײטענע21 לענדער,

און בענקען22, בענק איך נָאך דיר צוריק !

אוי, וויֿפל ָאוונטן צוזַאמען געזעסן,

אוי, וויֿפל ָאוונטן שּפעט אין דער נַאכט !

און וויֿפל טרערעלעך23 מיר הָאבן ביידע ֿפַארגָאסן

איידער מיר הָאבן די ליבע צוזַאמענגעברַאכט !

אוי, העלף מיר, גָאטעניו24, אוי, גָאט אין הימל,

העלף מיר, גָאטעניו, ס'איז מיר ניט גוט ;

שוין צוויי–דרַײ יָארעלעך, ווי מיר שּפילן ַא ליבע,

און אויסשּפילן25 די ליבע קענען מיר ניט !

אוי, דַײנע אייגעלעך26, ַאזוי ווי די קַארשעלעך27,

און דַײנע ליּפעלעך28, ווי רָאזעווע29 ּפַאּפיר ;

און דַײנע ֿפינגערלעך, ווי טינט30 און ווי ֿפעדער31 —

אוי, שרַײבן זָאלסטו ָאֿפטע בריוו צו מיר !

ליבע אינעם ּתנך1, אין 
פָֿאלקסלידער, בַײ דיכטער2 

און דיכטערינס
שיר השירים3

ַא פֿרַאגמענט
איבערגעזעצט פֿון העברעיִש דורך יהואש4

קושן זָאל ער מיך מיט די קושן ֿפון זַײן מויל ;

ווָארעם בעסער ֿפון ווַײן איז דַײן ליבשַאֿפט.

ווויל צום גערוך5 זַײנען דַײנע איילן6,

געקלערטע בוימל7 איז דַײן נָאמען,

דרום8 הָאבן יונגֿפרויען דיך ליב.

צי מיך9 נָאך דיר, לָאמיר לויֿפן ! —

זָאל דער מלך10 מיך ברענגען אין זַײנע קַאמערן11,

מיר וועלן זַײן לוסטיק12 און ֿפריילעך מיט דיר,

מיר וועלן לויבן דַײן ליבשַאֿפט

מערער ֿפון ווַײן.

אמת13 ליב הָאט מען דיך.

שווַארץ בין איך, ָאבער שיין,

טעכטער ֿפון ירושלים14,

ווי די געצעלטן ֿפון קדר15,

ווי די ֿפָארהַאנגען שלמהס16.

ניט קוקט מיך ָאן ווָאס איך בין שווַארצלעך,

ווָארום די זון הָאט מיך ָאּפגעברענט.

די זין ֿפון מַײן מוטער הָאבן געצערנט17 אויף מיר,

זיי הָאבן מיך געמַאכט ַא היטערין18 ֿפון די ווַײנגערטנער19 ;

ָּפגעהיט.ַײנגָארטן הָאב איך ניט ָאּפגעהיט.ַײנגָארטן הָאב איך ניט ָאּפגעהיט. מַײן אייגענעם וו

1. tanakh Bible juive/Jewish Bible 2. poètes/poets 3. shir-hashirim Cantique des cantiques/Song of Songs 4. yehoyesh pseud. de/
of Shloyme Blumgarten (1872-1927) 5. parfum/scent 6. huiles/ointment 7. huile/oil 8. c'est pourquoi/therefore 9. entraîne-moi/draw of Shloyme Blumgarten (1872-1927) 5. parfum/scent 6. huiles/ointment 7. huile/oil 8. c'est pourquoi/therefore 9. entraîne-moi/draw of
me 10. meylekh roi/king 11. appartements/chambers 12. joyeux/cheerful 13. emes véritablement/truly 14. yerusholaim Jérusalem  
15. … keyder tentes de Kêdar/tents of Kedar 16. … shloymes tentures de Salomon/curtains of Solomon 17. étaient en colère/were 
angry 18. gardienne/keeper (fem.) 19. vignobles/vineyards  20. chassé/driven away 21. lointains/distant 22. languir/yearn 23. dim. de/of
larmes/tears 24. mon Dieu/dear God 25. aboutir/accomplish 26. dim. de/of טרערן yeux/eyes 27. dim. de/of אויגן  cerises/cherries קַארשן
28. dim. de/of   .lèvres/lips 29. rose/pink 30. encre/ink 31. plume/pen ליּפן
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ווּו ביסטו געווען ?
ַא פָֿאלקסליד

ווּו ביסטו געווען

ַאז געלט איז געווען

און דער נדן25 איז געלעגן אויֿפן טיש ?

הַײנט ביסטו דָא,

און קיין געלט איז נישטָא

און דָאס לעבן איז געווָארן ַאזוי מיאוס26.

ווּו ביסטו געווען

ַאז יוגנט איז געווען

און דָאס לעבן איז געווען צוקער–זיס ?

הַײנט ביסטו דָא,

ַאז די הָאר זענען גרָא,

און דָאס לעבן איז געווָארן ַאזוי מיאוס.

ווּו ביסטו געווען

ַאז יוגנט איז געווען,

דָאס הַארץ הָאט מיט ליבע געברענט ?

הַײנט ביסטו דָא

ַאז דער קָאּפ איז שוין גרָא

און עס ציטערן27 בַײ מיר שוין די הענט.

דו הָאסט ניט פַֿארזייט21...
פֿון ציליע דרַאּפקין22

דו הָאסט ניט ֿפַארזייט ַא קינד אין מיר,

נָאר הָאסט ֿפַארזייט זיך ַאליין, —

ווַאקסטו איצט אין מיר, ווָאס ַא טָאג 

ַאלץ דַײטלעכער23, ַאלץ גרעסער.

ֿפַאר מיר ַאליין איז שוין קיין ּפלַאץ ניטָא אין מיר,

און מַײן נשמה24 ליגט, ווי ַא הונט בַײ דַײנע ֿפיס,

און ווערט ַאלץ שווַאכער, שווַאכער,

נָאר שטַארבנדיק דורך דיר,

זינג איך צו דיר, ווי ֿפריִער, סערענַאדן.

פֿול מיט נַאכט און געוויין
פֿון ַאננַא מַארגָאלין15

ַא שווַײגן ּפלוצעם16 און טיף

צווישן אונדז ביידן,

ווי ַא צעטומלטער17 בריוו

מיטן ָאנזָאג ֿפון שיידן18.

ווי ַא זינקענדע19 שיף.

ַא שווַײגן ָאן ַא בליק, ָאן ַא ריר.

ֿפול מיט נַאכט און געוויין

צווישן אונדז ביידן,

ווי מיר ווָאלטן ַאליין
צו ַא גן–עדן20

ֿפַארשליסן די טיר.

ווען עס דרעמלט1 דָאס שטעטל...
פֿון יוסף העפֿטמַאן2

ווען עס דרעמלט דָאס שטעטל, די לָאדנס3 ֿפַארמַאכט,

קום צו מיר, מַײן געליבטער, אין ֿפינצטערער נַאכט.

הינטערן בַארג ַא קליין שטיבעלע4 הָאב איך מיר ַאליין,

וועלכע איז ַאזוי ציכטיק5, וועלכע איז ַאזוי שיין.

נָאר די גריל7, אין מַײן שטיבל איז רויִק, עס גרילצט6

ַארום שטיבעלע ֿפליסט8 זיך ַא ווַאסערל שטיל,

ַארום שטיבל — ֿפיל ביימער, ֿפיל בלומען — ַארום,

קום צו מיר אין דער נַאכט, מַײן געליבטער, ָא קום !

קום צו מיר און דַײן ֿפידעלע9 נעם מיט זיך מיט,

און דו זָאלסט אויף אים שּפילן ַאן אומעטיק10 ליד,

ַאזַא ליד, וועלכע יָאמערט11, ֿפול טרויער און שמַארץ12,

ַאזַא ליד, וועלכע שנַײדט נָאר און רַײסט מיר דָאס הַארץ.

שּפיל ַא ליד וועגן איינער, ווָאס טרויערט און לַײדט, 

ֿפרעמד צו ַאלעמען, ֿפרעמד, און ֿפון עלטערן ווַײט.

שּפיל ַא ליד וועגן איינער, ווָאס הונגערט ָאן ברויט,

וועלכע איז ַאזוי עלנט13 און שטענדיק אין נויט14.

און די איינע בין איך — ָא, טָא שּפיל זשע דָאס ליד !

און ַאלץ שּפיל זשע און שּפיל זשע און ווער גָארנישט מיד.

ווען עס דרעמלט דָאס שטעטל, די לָאדנס — ֿפַארמַאכט,

קום צו מיר, מַײן געליבטער, אין ֿפינצטערער נַאכט !

1. sommeille/dozing 2. Yoysef Heftman (1888-1955) 3. volets/shutters 4. maisonnette/little house 5. soigné/neat 6. ici chante/chirps 
7. grillon/cricket 8. coule/flows 9. violon/violin 10. triste/sad 11. se plaint/laments 12. douleur/pain 13. seule/alone 14. besoin/need, 
distress 15. Anna Margolin, pseud. de/of Roza Lebensboym (1887-1952) 16. soudain/sudden 17. confus/confused 18. séparation 
19. qui coule/sinking  20. ganeydn paradis/Paradise 21. semé/sowed 22. Tsilia Dropkin (1888-1956) 23. de plus en plus clairement/ever 
clearer 24. neshome âme/soul 25. nadn dot/dowry 26. mies laid/ugly 27. tremblent/tremble.
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די מָאדנע מעׂשה1 גר–צדק2
פֿון ַאקווילע גריגָארַאוויטשיוטע

די קריסטלעכע וועלט הָאט דעם 

הייליקן ווַאלענטין3 ; אין דער 

מיזרח4–איירָאּפעיִשער ייִדישער 

טרַאדיציע איז אויך דָא ַא 

בַאקַאנטער העלד5 מיטן נָאמען 

ווַאלענטין... קיין איינע ֿפון די 

ּפָאּפולערע געשיכטעס ֿפון דער 

ייִדישער ווילנע ֿפַארגעסט ניט צו 

דערמָאנען די מעׂשה וועגן דעם 

ּפוילישן גרַאף6 ווַאלענטין (ָאדער 

ווַאלענטי) ּפָאטָאצקי7 ווָאס — ווי 

ער זיך  מע דערציילט — הָאט

מגייר געווען8. צוליב דעם איז ער ֿפַארברענט געווָארן אויֿפן שַײטער–

הויֿפן9 אין ווילנע, דעם צווייטן טָאג שֿבועות10 אינעם יָאר 1749. דָאס 

הייסט, ַאז די צוויי ווַאלענטינס הָאבן ניט נָאר געטרָאגן דעם זעלבן 

נָאמען (כָאטש11 מע דַארף ניט ֿפַארגעסן ַאז לויט דער טרַאדיציע הָאט 

זיך ּפָאטָאצקי נָאך זַײן גיור12 ָאּפגעזָאגט13 ֿפון זַײן גויישן נָאמען און 

ָאנגענומען ַא ייִדישן : ַאֿברהם בן ַאֿברהם14), נָאר אויך געֿפירט ענלעכע 

קַאריערעס — ביידע זַײנען געווָארן קדושים15. 

צום בַאדויערן הָאט דער הייליקער ווַאלענטין, נעבעך16, ניט געהַאט 

קיין מזל17 ; בַאשליסנדיק צו ווערן ַא קריסטלעכער מַארטירער 

אין דער רוימישער18 אימּפעריע הָאט ער זיכער ניט געטרַאכט ַאז 

איין טָאג וועט ער זַײן ֿפַארבונדן נָאר מיט רויזן, הערצער, טויבן 

און גַאווערדיקע הודעות19 ֿפון ליבע. ער ווָאלט געקענט מקנא

זַײן20 ַאֿברהם בן ַאֿברהמען, וועמענס רעּפוטַאציע נָאכן טויט איז ַאן 

: מע רוֿפט אים דער ווילנער גר–צדק און ֿפַאר  אויסגעצייכנטע21

דעם קֿבר23 ווּו מע הָאט, לויט דער  ֿפלעגן ייִדן בַאזוכן דער מלחמה22

טרַאדיציע, צונויֿפגעקליבן זַײנע ַאשן24 אויף דעם ַאלטן ווילנער 

בית–עולם25. איבער דעם קֿבר איז אויסגעווַאקסן ַא בוים, ווָאס מע 

זעט אויף ַא סך בילדער. נָאך דער מלחמה, איידער מע הָאט צעשטערט 

דעם ַאלטן בית–עולם, הָאט מען ַאריבערגעֿפירט דָאס געביין26 ֿפון די 

וויכטיקסטע ּפערזענלעכקייטן אויף דעם נַײעם בית–עולם, און דעם 

גר–צדקס ַאש בַאגרָאבן צוזַאמען מיט דעם ווילנער גאון27 — ווָאס קען 

זַײן ַא גרעסערער ּכֿבוד28 ?

1. … mayse étrange histoire/strange story 2. ger-tsedek le Prosélyte vertueux/The Righteous Proselyte 3. saint Valentin/St. Valentine 
4. mizrekh de l’Est/eastern 5. personnage/figure 6. comte/count 7. Walenty(n) Potocki 8. megayer … s’est converti au judaïsme/con-
verted to Judaism 9. bûcher/stake 10. shvues Shavuot 11. bien que/although 12. gier conversion au judaïsme/conversion to Judaism 
13. renoncé/rejected 14. avro'm ben avro'm 15. kedoyshim martyrs 16. le pauvre/poor man 17. mazl chance/luck 18. romain/Ro-
man 19. … hoydoes déclarations baveuses/slobbery declarations 20. mekane … envier/envy 21. excellent 22. milkhome guerre/war 
23. keyver tombe/tomb 24. cendres/ashes 25. beys-oylem cimetière/cemetery 26. dépouille/body 27. … goen le Gaon de Vilna/The 
Gaon of Vilna 28. koved honneur/honor 29. protim détails 30. efsher peut-être/perhaps 31. afile même/even 32. … maskim sont 
d’accord/agree 33. farmi'shpete condamnés/condemned 34. geyrim convertis au judaïsme/converts to Judaism 35. rayes preuves/
proof 36. seulement/only 37. Jozef Ignacy Kraszewski 38. seyfer livre saint/holy book 39.  toyre Torah 40. gemore Talmud 41. sof
fin/end 42. farmasert dénoncé/denounced 43. i'bergekhazert répété/repeated 44. mekoyrim sources 45. doyres générations 46. ka-
desh prière pour les morts/prayer for the dead 47. emune foi/faith.

ָאבער ס'איז דָא ַא קליינע 

ּפרָאבלעם. מע קען זיך קריגן 

ֿפון דעם  איבער די ּפרטים29

הייליקן ווַאלענטינס לעבן און 

טויט, און אֿפשר30 ַאֿפילו31 וועגן 

זַײן עקזיסטענץ, נָאר ַאלע זענען 

מסּכים32 מיט דעם ֿפַאקט ַאז אין 

דער רוימישער אימּפעריע זענען 

געווען קריסטלעכע מַארטירער 

ֿפַארמישּפטע33 צום טויט צוליב 

זייער גלויבן. ניט ַאזוי איז געווען 

מיט ַאריסטָאקרַאטן–גרים34 אין 

18טן יָארהונדערט אין ּפוילן. היסטָאריקער, וועלכע הָאבן געזוכט 

ראיות35 ֿפון דעם גר–צדקס עקזיסטענץ, הָאבן גָארניט ניט געֿפונען. 

צום ערשטן מָאל איז די „מעׂשה גר–צדק“ דערמָאנט ערשט36 אין 

יָאר 1841, אין ַא געשיכטע ֿפון ווילנע ָאנגעשריבן דורך דעם 

ּפוילישן שרַײבער יוזעף איגנַאצי קרַאשעווסקי37. דָארטן דערציילט 

קרַאשעווסקי ווי דער יונגער ּפוילישער גרַאף איז געֿפָארן שטודירן 

קיין ּפַאריז, ווּו ער הָאט איין מָאל געזען צוֿפעליק אויף דער גַאס ַא ייִד

ווָאס הָאט ַארַײנגעקוקט אין ַא סֿפר38. דָאס הָאט אים ֿפַאראינטערעסירט 

און ער הָאט זיך גענומען לערנען ּתורה39 און גמרא40. צום סוף41 איז 

ער געֿפָארן אין ַאמסטערדַאם און זיך מגייר געווען (דָארטן איז עס 

געווען דערלויבט). דערנָאך איז דער גרַאף צוריקגעקומען קיין ליטע 

און זיך בַאזעצט אין ַא קליין שטעטל. איין טָאג ָאבער הָאט ער זיך 

צעקריגט מיט ַא ייִד, יענער הָאט אים ֿפַארמסרט42 צו דער רעגירונג 

און ַאזוי ַארום הָאט ַאֿברהם בן ַאֿברהם געענדיקט זַײן לעבן אויֿפן 
שַײטער. קרַאשעווסקיס מעׂשה איז נָאך ַא סך מָאל איבערגעחזרט43

געווָארן אין ייִדישע און ניט–ייִדישע מקורים44, זיך ֿפַארשּפרייט צווישן 

מענטשן און אינסּפירירט ֿפַארשיידענע ליטערַארישע ווערק.

מע קען זיך ֿפרעגן אויב ס'איז ַאזוי וויכטיק צי דער גר–צדק הָאט 

עקזיסטירט צי ניט. דורות45 ווילנער ייִדן ֿפלעגן זָאגן קדיש46 צו זַײן 

יָארצַײט ּפונקט ַאזוי ווי נָאכן ווילנער גאון און ֿפַאר זיי איז ער געווען 

אין גַאנצן רעעל און „לעבעדיק“, ַא טייל ֿפון זייער געשיכטע און ַא 

בַײשּפיל ֿפון געטרַײשַאֿפט צו דער אמונה47...

דער בַארימטער בוים איבער דעם גר–צדקס קֿבר 

d.r.   (בילד ֿפון שלמה זעלמַאנָאוויטש)
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נָאך ַאלעמען 1 פֿון דוד2 בערגעלסָאן 
ָאדער די ייִדישע מַאדַאם בָאווַארי

פֿון ַארנָא ביקַאר

ווער ווָאלט זיך געקענט ֿפָארשטעלן ַאז מַאדַאם בָאווַארי הָאט ַא 

גילגול3 אין דער ייִדישער ליטערַאטור ? ווער עס הָאט געלייענט 

ּפרצעס4 ּפָאעמע „מָאניש“ ווייסט דָאך ַאז די ייִדישע שּפרַאך און די 

ייִדישע וועלט הָאבן נישט קיין ָארט ֿפַאר ליבע. לָאמיר זיך דערמָאנען 

די לַײכטע ֿפערזן :

„ווַײבער הָאב' מיר סַאמע צנועות5

ס'וועט קיין ליבע נישט ֿפַארלַאנגען !
אונדזער טָאכטער מַאכט קיין שהיות6

נדן7, ּתנָאים8, חוּפה–שטַאנגען9 !

און מע לעבט דָאך בַײ אונדז ייִדן

גַאנץ בשלום10, גַאנץ צוֿפרידן“.

ווי ַאזוי קען ַאֿפילו11 געמָאלט ווערן12 ַא ברענענדיקע טרַאגעדיע ווי 

דָאס לעבן ֿפון עמַא בָאווַארי אין ָאט דעם שטילן רויִקן וועלטל. ַאזַא 

העלדין13 דַארף דָאך ַאדורכלעבן ַא ֿפַארשטערטע חתונה14, הָאבן 

שטענדיק אומצוֿפרידענע ֿפַאנטַאזיעס, נעמען ַאן ערשטן געליבטן, ַא 
צווייטן געליבטן ביז זי וועט זיך סוף–ּכל–סוף15 אין גַאנצן מיאש זַײן16

ֿפון ליבע און ֿפונעם לעבן. בקיצור17 — גָאר אוממעגלעכע זַאכן ֿפַאר 

די וווילע שטעטלדיקע מיידלעך ווָאס ּפרץ בַאשרַײבט אין זַײן ּפָאעמע. 
נישט געקוקט אויף דעם18, הָאט דוד בערגעלסָאן, ווי אויף צו להכעיס19

ּפרצן, געשַאֿפן די ייִדישע מַאדַאם בָאווַארי. 

אין דער אמתן20 הייסט זי מירל הָארָאוויץ. זי שטַאמט נישט ֿפון 
נָארמַאנדיע נָאר ֿפון ַא קליין שטעטל אין אוקרַײנע. נָאר איר גורל21

איז נישט רויִקער און נישט גליקלעכער ווי דער גורל ֿפון איר 

ֿפרַאנצייזישער קוזינקע. מירל איז די העלדין ֿפון נָאך ַאלעמען, ַאן 

אויסערגעוויינטלעכן ּפסיכָאלָאגישן רָאמַאן ּפובליקירט אין 1913. 

בערגעלסָאן ווערט ָאֿפט בַאשריבן ווי דער מחבר22 ווָאס הָאט 

ֿפָארגעשטעלט דעם אונטערגַאנג23 ֿפונעם טרַאדיציָאנעלן שטעטל, 

נָאר אין ָאט דעם רָאמַאן ליגט די סָאציַאלע קריטיק בַײ דער זַײט 

און מירל הָארָאוויץ מיט איר אומעט24 שטייט אין סַאמע צענטער. ַא 

גַאנצע מחנה25 מענער דרייען זיך ַארום איר ווי סַאטעליטן. זיי זַײנען

ֿפַאסצינירט ֿפון 

איר ָאריגינעלער 

ֿפיגור („ַא 

קליין–שטעטלדיקע 

טרַאגעדיע“ רוֿפט 

זי איינער ֿפון די 

ּפערסָאנַאזשן). 

די מענער ֿפילן זיך
צוגעצויגן צום סוד26

ווָאס ליגט אין הַארצן ֿפון דעם מרה–שחורהדיקן27 מיידל. ווער זַײנען 

די דָאזיקע מענער ? די רשימה28 איז לַאנג און שּפיגלט ָאּפ29 מירלס 

לעבן : וועלוול בורנעס, איר ערשטער חתן30, ווָאס הָאט געדַארֿפט 

ווַארטן ֿפיר יָאר ביז מירל הָאט צום סוף ָאּפגעשיקט די ּתנָאים ; 

ליּפקיס, דער קרומער31 סטודענט ווָאס מַאכט דורך ַאן ָאּפערַאציע 

אין מירלס אויגן ; שמוליק  הָאֿפנדיק ַאז ער וועט געֿפינען חן32

זַײדענָאווסקי, דער סוחר33 ֿפון קרַײזשטָאט34 ווָאס הָאט חתונה מיט 

מירלען, נָאר ווָאס מירל וועט קיין מָאל נישט ליב הָאבן און וועט אים 

נישט קענען דערטרָאגן35 ; נתן36 העלער, ַא סטודענט ווָאס מירל הָאט 

געקושט אין אירע יונגע יָארן און ווָאס ווערט איר ליובָאווניק37 אין 

קרַײזשטָאט ; הערץ, דער העברעיִשער ּפָאעט ; מָאנטשיק, איר מַאנס ַא 

רַײכער קרוֿב38.

ָאט די לַאנגע רשימה קען ָאּפנַארן39, און מע קען חלילה40 מיינען ַאז 

מירל איז ַא ֿפַארדָארבענע41 ֿפרוי. נָאר בערגעלסָאן לָאזט אונדז ֿפילן 

ַאז דער דָאזיקער געדַאנק איז ֿפַאלש ווי די בייזע רכילותן42 ווָאס 

ֿפָאלגן איר נָאך אומעטום. מירל איז ַא קרבן43 ֿפון ַא קליינער וועלט 

ווּו זי געֿפינט זיך נישט קיין ָארט. די מענטשן ווָאס ַארום איר זַײנען 

ווי רוחות44 ווָאס קענען זי נישט דערגרייכן. ֿפון דעסטוועגן ווערט 

דער גַאנצער טרויער ַא מין שיינקייט אונטער בערגעלסָאנס ּפען. די 

געֿפילן און די סיטוַאציעס שטעלט ער ֿפָאר אונטער ַאן אומדירעקטן 

ליכט, נישט מיט ֿפַײערדיקע שַײנענדיקע קָאלירן נָאר מיט ווייכע 

ַאזַא ּפָאעטישע  ניוַאנסן. בַײם סוף ֿפונעם רָאמַאן גיט מירל ַאליין

אינטערּפרעטַאציע ֿפון איר לעבן : „איך לעב איבער מַײן הַארבסט. 

1. trop tard (traduction française : David Bergelson, Une Tragédie provinciale, Paris, Liana Levi, 2000)/when all is said and done (Eng-
lish translation : David Bergelson, The End of Everything, Yale University Press, 2010) 2. dovid 3. gilgl réincarnation 4. pe'retses
de Peretz/Peretz’s 5. … tsnues  pudiques, chastes/chaste, pious 6. … shies ne temporisent pas/don’t put things off 7. nadn dot/dowry 
8. tnoim fiançailles/engagement 9. khupe-… les quatre perches du dais nuptial/the four poles of the wedding canopy  10. besholem
en paix/in peace 11. afile même/even 12. pourrait-on imaginer/be imaginable 13. héroïne 14. … kha'sene mariage échoué/failed 
marriage 15. sofkl-sof à la fin/in the end 16. meyaesh … désespère/despair 17. bekitser bref/in short 18. malgré cela/despite that 
19. … lehakhes pour contredire/to spite 20. … e'mesn à vrai dire/in fact 21. goyrl destin/fate 22. mekhaber auteur/author 
23. déclin/decline 24. tristesse/sadness 25. makhne foule/multitude 26. sod secret 27. more-shkho'yredikn mélancolique/melancholy 
28. reshime liste/list 29. reflète/reflects 30. khosn fiancé 31. boiteux/lame 32. ... kheyn trouver grâce/find favor 33. soykher marchand/
merchant 34. chef-lieu/provincial town 35. supporter/bear 36. nosn Nathan 37. amant/lover 38. korev parent/relative 39. tromper/
mislead 40. kholile Dieu préserve/God forbid 41. dépravée/depraved 42. rekhi'lesn médisances/slander 43. korbn victime/victim 
44. rukhes fantômes/ghosts 

[סוף זייַט 8]

„זיצנדיקע ֿפרוי“ ֿפון יצחק ֿפעדער, 1915.
d.r.
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שּפריכווערטער1
● ַאז ַא זכר2 הָאט ליב ַא נקֿבה3 איז עס בדרך הטֿבע4.

● דָארט ווּו חווה5, דָארט איז ַאהֿבה6.

● די ליבע איז בלינד.

● ַאלטע ליבע זשַאווערט7 ניט.

● ַא טרָאּפן ליבע ברענגט ַא מָאל ַא ים8 טרערן.

● צוזָאגן9 און ליב הָאבן קָאסט ניט קיין געלט.

פֿון אסּתר1 ביז 
אסּתרקע2

ַאלע קענען די ּתנכישע3 געשיכטע ֿפון דער 

ייִדישער ֿפרוי מיטן נָאמען אסּתר, ווָאס 

דער ּפערסישער קעניג ַאחשוורוש4 הָאט 

זי אויסגעקליבן ֿפַאר ַא ווַײב. נָאר ניט 

ַאלע ווייסן ַאז ַאן ענלעכע זַאך הָאט זיך 

געטרָאֿפן אין ּפוילן אין מיטל–עלטער5. 

לויט6 ַא לעגענדע הָאט דער ּפוילישער 

מלך7, קַאזימיר דער גרויסער, ווָאס הָאט 

געלעבט אין 14טן יָארהונדערט, געהַאט 

ַא ייִדישע געליבטע, אסּתר, ָאדער, ווי מע 

הָאט זי גערוֿפן, אסּתרקע. ַאזוי ווי ַאחשוורוש, 

ווָאס הָאט — ַא דַאנק אסּתרס שּתדלנות8 — ניט 

געלָאזט קיין בייז טָאן9 די ייִדן ֿפון זַײן מלוכה10, הָאט דער קעניג 

קַאזימיר געהַאט ַא ֿפרַײנדלעכע בַאציִונג11 צו ייִדן. ער הָאט זיי געשיצט 
און אויסגעברייטערט זייערע ּפריווילעגיעס אין ּפוילן. אייניקע12

הָאבן אים ַאֿפילו13 גערוֿפן „דער ּפוילישער ַאחשוורוש“. די ביידע 

געשיכטעס זענען ַאזוי ענלעך, ַאז עטלעכע היסטָאריקער הָאבן געמיינט 

ַאז אסּתרקעס און קַאזימירס רָאמַאן14 דַארף זַײן ַאן אויסגעטרַאכטע 

מעׂשה15. בֿפרט16 ַאז צום ערשטן מָאל דערמָאנט מען זי ערשט אין 

15טן יָארהונדערט, ַא הונדערט יָאר נָאך דעם ווי זי זָאל הָאבן

ֿפָארגעקומען. ַא ּפוילישער קרָאניקער, יַאן דלוגָאש, שרַײבט דעמָאלט 

ַאז דעם קעניגס ייִדישע געליבטע הָאט אים געגעבן צוויי זין — ווָאס 

מע זָאל הָאבן דערצויגן ווי קריסטן — און אויך טעכטער, ווָאס זענען 

געבליבן בַײ ייִדישקייט.  

כָאטש געוויסע17 היסטָאריקער מיינען, ַאז מע הָאט אויסגעטרַאכט 

קַאזימירס ליבשַאֿפט צו אסּתרקען נָאר ּכדי18 צו דערקלערן זַײן 
ֿפרַײנדשַאֿפט צו ייִדן, זענען די טרַאדיציָאנעלע מקורים19 מסּכים20

ַאז זייער ליבע זָאל זיך הָאבן ָאנגעהויבן ערשט ֿפיל יָארן נָאך דעם 

ווי קַאזימיר הָאט געגעבן ייִדן די ּפריווילעגיעס — ַאן ַארגומענט 

ווָאס גייט ַאנטקעגן דער היּפָאטעזע ַאז די מעׂשה איז אין גַאנצן ַאן 

אויסגעטרַאכטע.

ווי עס זָאל ניט זַײן, זענען עטלעכע ערטער אין ּפוילן ֿפַארבונדן 

מיט אסּתרקעס נָאמען. ַא סך בילדער ווַײזן איר געבוירן–הויז אינעם 

שטעטל ָאּפָאטשנע, ווי אויך צוויי שלעסער21, אין די שטעטלעך 

לָאבזּווו לעבן קרָאקע און בָאכָאטניצע לעבן קוזמיר22, ווָאס קַאזימיר 

זָאל הָאבן ֿפַאר איר אויֿפגעבויט. אויך אין קרָאקע (ווָאס איז דעמָאלט 

געווען ּפוילנס הויּפטשטָאט23), אין דעם ַאמָאליקן ייִדישן ֿפערטל 

קַאזימיר24, איז דָא ערטער ווָאס מע ֿפַארבינדט מיט אסּתרקען, ווי צום 

בַײשּפיל די „אסּתר–גַאס“.

די לעגענדע הָאט אינסּפירירט ַא סך קינסטלער, ווָאס הָאבן געמָאלט 

אסּתרקעס ּפָארטרעטן און ֿפָארגעשטעלט דָאס ֿפַארליבטע ּפָארל. 

דער מָאטיוו איז אויך ַארַײן אין דער ליטערַאטור, ּפוילישער און 
ייִדישער. דער גרויסער יׂשראלדיקער25 ֿפָארשער26 חנא שמערוק27

הָאט ַאנַאליזירט די דָאזיקע טעמע, ווי אויך ַאנדערע קולטורעלע 

קָאנטַאקטן צווישן ייִדן און ּפָאליַאקן אין ַאן אויסשעּפיקער28 שטודיע

די אסּתרקע–לעגענדע אין 

דער ייִדישער און ּפוילישער 

ליטערַאטור (ָאנגעשריבן אויף 

העברעיִש און איבערגעזעצט 

אויף ענגליש און ּפויליש). דער

ייִדישער שרַײבער ווָאס הָאט 

געשַאֿפן די ָאריגינעלסטע ווערסיע ֿפון דער 

לעגענדע איז געווען ַאהרן29 צייטלין (1898-

1973), אין זַײן דרַאמע „אסּתרקע און קַאזימיר דער 

גרויסער : ַא ייִדיש–ּפוילישע מיסטעריע“. זי איז דערשינען אין 1932 

אין ווַארשע (און צום צווייטן מָאל אין ַאן איבערגעַארבעטער ווערסיע 

אין 1980 אין יׂשראל). מע הָאט זי געשּפילט מיט דערֿפָאלג30 אין די 

ֿפַאראייניקטע שטַאטן און אין ַאנדערע לענדער. צו דער דָאזיקער 

ּפיעסע הָאט צייטלין ָאנגעשריבן דָאס ליד „דָאנַא, דָאנַא“, ווָאס איז 

געווָארן איינס ֿפון די בַאליבסטע ייִדישע לידער אויף דער גַאנצער 

וועלט און איז אויך געזונגען געווָארן אויף ענגליש ֿפון דער זינגערין 

דזשָאן בַאעז31. ביז הַײנט צו טָאג הָאט אסּתרקעס און קַאזימירס 

געשיכטע גָארניט ֿפַארלוירן ֿפון איר חן32. ווי עס זָאגט אסּתרקע ַאליין 

אין צייטלינס דרַאמע :

„צי כ'בין געוועזן צי נישט —

נָאר איך הָאב בַאדָארֿפן צו זַײן !

עס ווַארט אויף אונדז ערגעץ ַא דיכטער,

מלך קַאזימיר דו מַײן“.

1. proverbes/proverbs 2. zokher homme/man 3. nekeyve
femme/woman 4. bederekh hate(y)ve selon la nature/the way 
of nature 5. khave Ève 6. ahave amour/love 7. rouille/rust 
8. yam mer/sea 9. promettre/promise.

1. ester 2. e'sterke 3. tana'khishe biblique/biblical 4. akhash-
veyresh Assuérus/Ahasuerus 5. Moyen-Âge/Middle Ages 6. se-
lon/according to 7. meylekh roi/king 8. shtadlones intercession 
9. faire du mal/harm 10. melukhe royaume/kingdom 11. attitude 
12. certains/some 13. afile même/even 14. histoire d'amour/love 
story 15. ... mayse histoire inventée/invented story 16. bifra't
surtout/especially 17. certains/some 18. kede'y afin de/in order 
to 19. mekoyrim sources 20. ... maskim s'accordent à dire/agree 
21. chateaux/castles 22. Kazimierz Dolny 23. capitale/capital 
24. Kazimierz 25. yisro'eldiker israélien/Israeli 26. chercheur/
scholar 27. Khone Shmeruk 28. exhaustif/exhaustive 29. arn
30. succès/success 31. Joan Baez 32. kheyn charme/charm. 
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לָאמיר שּפילן ַא ליבע

ווער זָאגט ַאז ס’איז ניטָא קיין ליבע–מעׂשיות1 אין דער ייִדישע טרַאדיציע ?

ָאט הָאט איר ַא טוץ2 בַארימטע ּפָארלעך פַֿארליבטע3 (ָאדער ניט ַאזוי 

פַֿארליבטע !) אויסגעקליבן פֿון ּתנך4, ליטערַאטור און לעגענדע. וועלכע פֿרוי 

(ָאדער מַאן…) געהערט5 צו וועלכן מַאן (ָאדער פֿרוי…) ?

1. ֿפַאר ָאדמען6 איז גן–עדן7 ניט געווען קיין גן–עדן ביז גָאט הָאט בַאשַאֿפן8 ........ן.

2. ַאֿברהם9 איז ַאלט געווען 100 יָאר ווען ער הָאט געהַאט ַא קינד מיט זַײן ווַײב ........ן.ב ........ן.

ַא ּכלה11, ......... הָאט מען ֿפון דער ַאלטער היים געברענגט 3. ֿפַאר יצחקן10

4. יעקֿב12 הָאט געַארבעט גַאנצע 14 יָאר צו קריגן .......... ֿפַאר ַא ווַײב.

5. דער ּפערסישער מלך ַאחשוורוש13 הָאט ֿפון ַאלע שיינע מיידלעך ֿפונעם לַאנד אויסגעקליבן  הָאט ֿפון ַאלע שיינע מיידלעך ֿפונעם לַאנד אויסגעקליבן 

......... ֿפַאר זַײן מלּכה14.

6. בועז15, דער רַײכער ּפריץ16, הָאט זיך ֿפַארליבט אין ַא יונגער ֿפרוי ֿפון מואֿב17, .........

7. דוד המלך18 הָאט זיך ֿפַארליבט אין .........ן אויֿפן ערשטן בליק19 (ווען ער הָאט זי געזען זיך  (ווען ער הָאט זי געזען זיך 

בָאדן ַא נַאקעטע !).

8. ווען דוד איז געווען ַא יונגער בחור20 איז זַײן געליבטער חֿבר21 געווען ............

9. שלמה–המלך22 הָאט געֿפירט ַא ליבע מיט דער ..........., ווָאס איז געקומען צו גַאסט ֿפון 

דער ווַײטן (כָאטש23 ער הָאט שוין געהַאט 1000 ַאנדערע ווַײבער !).

10. ווען יוסף24 איז געווען אין מצרים25 הָאט ........ געווָאלט אים ֿפַארֿפירן26, ָאבער ער איז 

בַײגעשטַאנען27.

11. דודס זון ַאמנון28 הָאט ֿפַארגווַאלדיקט29 זַײן אייגענע שוועסטער ...........

12. דער ּפוילישער קעניג קַאזימיר הָאט לויט30 דער לעגענדע געהַאט ַא ייִדישע געליבטע, .......... דער לעגענדע געהַאט ַא ייִדישע געליבטע, ..........

דער דיבוק13. אין דער ּפיעסע דער דיבוק13. אין דער ּפיעסע דער דיבוק31 בענקט32 דער ישיֿבה–בחור33 חנן34 נָאך זַײן בַאשערטער35 ........ ........

1. … mayses histoires d’amour/love stories 2. une douzaine/a do-
zen 3. couples d’amoureux/couples in love 4. tana'kh Bible jui-
ve/Jewish Bible 5. appartient/belongs 6. o'demen pour Adam/for 
Adam 7. ganeydn le paradis/Paradise 8. a créé/created 9. avro'm
Abraham 10. yi'tskhokn Isaac 11. kale fiancée/bride 12. yankev
Jacob 13. meylekh akhashveyresh le roi Assuérus/King Ahasue-
rus 14. malke reine/queen 15. boyez Booz/Boaz 16. porets sei-
gneur/landowner 17. moyev Moab 18. dovid hameylekh le roi 
David/King David 19. a eu le coup de foudre/at first sight 20. bo-
kher jeune homme/young man 21. khaver ami/friend 22. shloyme 
hameylekh le roi Salomon/King Solomon 23. bien que/although 
24. yoysef Joseph 25. mitsraim Égypte/Egypt 26. séduire/seduce 
27. résisté/resisted 28. amnon 29. violé/raped 30. selon/according 
to 31. dibek Le Dibouk/The Dybbuk de/by Sh. Ansky 32. se lan-
guit de/yearns for  33. yeshive-bokher étudiant de yeshiva/yeshi-
va student 34. khonen 35. prédestinée/predestined (bride). 

שּפיל ֿפאַר אָנהייבער

קלַײבט אויס
 דעם ענטֿפער

malke shvo א. מלּכה שֿבָא

La reine de Saba/The Queen of ShebaLa reine de Saba/The Queen of Sheba

Ève : khave ב. חווה

Rachel : rokhl ג. רחל

Sarah : sore ד. ׂשרה

Jonathan : yo'ynesn ה. יונתן

Esther : ester ו. אסּתר

Tamar : tomer ז. ּתמר

Rebecca : rivke ח. רֿבקה

Ruth : rus ט. רות

Léah : leye י. לאה

putifars vayb י''א. ּפוטיֿפרס ווַײב

La femme de Putiphar/Potiphar's wife

Esterka : e'sterke י''ב. אסּתרקע

Bethsabée/Bathsheba : Bethsabée/Bathsheba : bassheve י''ג. בת–שֿבע

[די לייזונג אויף ז' 8]
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אין דעם נומער הָאבן מיטגעַארבעט 
ַאקווילע, יצחק, מַארי, נַאטַאליַא, 

עוולין, רובי.

דער ייִדישער טעם–טעם איז ַא ּפובליקַאציע
ֿפון דעם ּפַאריזער ייִדיש–צענטער — 

מעדעם–ביבליָאטעק

מע קען אויך לייענען דעם ייִדישן טעם–טעם 
www.yiddishweb.com : אויֿפן אינטערנעץ

ַא ּפעריָאדיש בלעטל ֿפַאר ייִדיש–לערנערס

דער ייִדישער
 טעם–טעם

[...] און קיין ֿפרילינג הָאב איך קיין מָאל 

נישט געהַאט. [...] נָאך איידער איך בין 

געבוירן געווָארן הָאט עמעץ מַײן ֿפרילינג 

איבערגעלעבט“. ַא דַאנק בערגעלסָאנס

ּפסיכָאלָאגישער טיֿפקייט רוֿפט ַארויס די 
ייִדישע מַאדַאם בָאווַארי ַאזוי ֿפיל רחמנות45

ווי די ֿפרַאנצייזישע. דער ייִדישער שרַײבער 

דַארף ֿפלָאבערן46 נישט מקנא זַײן47.

צו ֿפַארשטיין די וויכטיקייט ֿפון ַאזַא סטיל און 

ֿפון ַאזַא דערגרייכונג וויל איך צוריקקומען צו 

ּפרצעס ֿפערזן. ווען דער יונגער בערגעלסָאן 

הָאט ַארויסגעגעבן נָאך ַאלעמען, איז דער 

ַאלטער קלַאסיקער נָאך געווען בַײם לעבן. די 

ֿפערזן ֿפון „מָאניש“, געשריבן ַארום 1880, 

זַײנען שטַארק אירָאניש. ּפרץ הָאט קיין מָאל 

נישט געמיינט ַאז די ייִדישע טעכטער זַײנען 

45. rakhmones pitié/pity 46. Flaubert 
47. mekane … envier/envy 48. mehalekh 
distance 49. mistome probablement/pro-
bably.

[סוף ֿפון זייַט 5]
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1 — ב

2 — ד

3 — ח

4 — ג

5 — ו

6 — ט

7 — י''ג

8 — ה

9 — א

10 — י''א

11 — ז

12 — י''ב

13 — י

דער געליבטער, די געליבטע

[khaver] (ים) דער חֿבר

[kha'verte] (ס) די חֿברטע

[khosn] (ים) דער חתן

[kale] (ות—) די ּכלה

[khosn-kale] די חתן–ּכלה

דָאס (ֿפַארליבטע) ּפָארל

די רַאנדקע

דער רָאמַאן, די ליבע–ַאפֿערע

די לינקע ליבע

 [tayve] די לַײדנשַאֿפט, די ּתאווה

דער בַאגער, דער ֿפַארלַאנג

דער קוש (ן)

דָאס ליבעבריוול

(אומ)געטרַײ

ליב הָאבן

ֿפירן ַא ליבע

ליבן זיך, בַאהעֿפטן זיך

ֿפַארליבן זיך אין

ֿפַארֿפירן

בענקען

חלשן [kha'leshn] נָאך, אויסגיין נָאך

קושן

ַארומנעמען

הַאלדזן

מַאכן קוצעניו–מוצעניו

amoureux, amoureuse/lover

(petit-)ami/(boy)friend

(petite-)amie/(girl)friend 

fiancé/bridegroom

fiancée/bride

les fiancés/bride and groom

couple (amoureux)/couple (in love)

rendez-vous/date

histoire d'amour, aventure/love affair

liaison extra-conjugale/infidelity

passion 

désir/desire

baiser/kiss

lettre d'amour/love letter

(in)fidèle/(un)faithful

aimer/love

sortir (avec qqn)/go out with s.o.

faire l'amour/make love

tomber amoureux/fall in love 

séduire/seduce

se languir/yearn 

désirer de toutes ses forces/die for

embrasser/kiss

enlacer/embrace

étreindre/hug

faire des câlins/cuddle

גלָאסַאר
(ּכמעט) ַאלץ ווָאס איר הָאט געווָאלט וויסן וועגן ליבע 

און זיך קיין מָאל ניט דערוועגט צו פֿרעגן

ווען דער דָאזיקער נומער איז שוין געווען 

אויסגעזעצט1, איז צו אונדז ָאנגעקומען די 

טרויעריקע ידיעה2 וועגן דער ּפטירה3 ֿפונעם 

גרויסן ייִדישן ּפָאעט ַאֿברהם4 סוצקעווער. 

נומער. קומענדיקן  אינעם   — אים  וועגן 

ַאזוי ווי ער שילדערט זיי. מיט דער גַאנצער 

טירַאדע הָאט ער געמיינט צו ווַײזן ַאז די 

ייִדישע שּפרַאך און די ייִדישע ליטערַאטור 

זַײנען נָאך נישט גענוג ַאנטוויקלט צו 

בַאשרַײבן ניוַאנסן ֿפון געֿפילן. אויב ּפרץ 

הָאט געלייענט נָאך ַאלעמען אין 1913, הָאט 
ער געקענט אויסמעסטן דעם גרויסן מהלך48

ווָאס די ייִדישע ליטערַאטור איז ַאדורך אין 

דער קורצער צַײט (30 יָאר) זינט ער הָאט 

ָאנגעשריבן זַײן ּפָאעמע. און ֿפַארמַאכנדיק 

דעם שיינעם און טרויעריקן רָאמַאן ֿפון 

בערגעלסָאן הָאט ער מסּתמא49 געלָאזט ֿפַאלן 

ַא טרער ֿפון צוֿפרידנקייט.

1. mis en page/set 2. yedie nouvel-
le/news 3. ptire disparition/death 
4. avro'm. 


