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שנַײדערַײ1 און ייִדן
ווען  צוריק, יָאר ּפָאר ַא ֿפַאך. מיט ייִדישער עכטסטער2 דער — שנַײדערַײ

וועגן  מענטשן ֿפולן זַאל ֿפַאר ַא גערעדט גרומבערג3 הָאט זשַאן–קלָאד

עולם5 „וויפֿל  בַײם געטָאן ֿפרעג ַא ער הָאט ווַארשטַאט4, דער ּפיעסע זַײן

ּכמעט7 ַאלע  הָאבן — “? משּפחה6 דער אין שנַײדער ַא הָאבן אַײך ֿפון

! הַאנט ַא אויֿפגעהויבן

יָארן לַאנגע טעם–טעם, אין זַײנע ייִדישער דער ַאז זַײן דָאס קען ווי טָא

דער אויף ַא נומער ַארויסגעגעבן נישט מָאל קיין הָאט נָאך עקזיסטענץ,

? שנַײדערַײ טעמע

דער ֿפָאלקסמענטש. ֿפון ַארכעטיּפ ַאן שנַײדער איז ייִדישער דער

„שנַײדערס“, ֿפיל ווי ַאזוי ווָאס מיינט אַײזן“9, „עמך שער און אויסדרוק8

ַארבעטסֿפָאלק. ייִדישע גַאנצע דָאס שטעלט מיט זיך ֿפָאר10

די הונדערטער אין ציילן זיך שנַײדערס ייִדישע וועגן וויצן11

ַא צווישן אונטערשייד דער איז „ווָאס ַאלטן דעם ֿפון ָאנהייבנדיק —

דעם  געבן וועלן ַאוודאי12 נישט מיר ווָאס ,“? ּפסיכיַאטער ַא און שנַײדער

קען  געהערט נישט הָאט עס מענטש ווָאס ַא דָא ענטפֿער (טָאמער13 ס'איז

צוויי  ביסל14 — היּפש ַא ֿפַארַאן זַײנען אויך ער אונדז שרַײבן...). לידער

.2 ז' אויף געֿפינען איר וועט זיי ֿפון

מַאנגער הָאט איציק שנַײדערס. ווען מיט איז ֿפול ייִדישע ליטערַאטור די

ַאז עּפעס  געֿפילט ַאוודאי הָאט ער זַײנע מגילה–לידער15 צו גענומען זיך

טָא טעם18. ייִדישן ַאן אמתן17 הָאבן זי זָאל מעׂשה16, דער אין פֿעלט

הויף, קעניגלעכן ּפערסישן דעם מיטן אין ? ַארַײנגעטָאן ער הָאט ווָאס

ער הָאט הרשע20...) המן (אסּתר, מרדכי, מגילה דער ֿפון די העלדן19 צו

אסּתרן אין ֿפַארליבט איז ווָאס ֿפַאסטריגתא22, שנַײדעריונג21, ַא צוגעגעבן

גלָאסַאר (זעט ווָארט „ֿפַאסטריגע“ ֿפונעם קומט נָאמען זַײן ווָאס און

הָאט ער ַא שנַײדערישער משּפחה. ֿפון שטַאמט ַאליין מַאנגער ז' 3).

טאַקע23  איז ווָאס ברודער, זַײן געווידמעט לידער בַאנד ַא ָאנגעשריבן

זַײנע און זינגט24) מַאנגער נטע שנַײדער–געזעלן (דער שנַײדער ַא געווען

ֿפון דעם טַאטנס  רירנדיקע בילדער ַאנטהַאלטן גָאר קינדהייט–זכרונות25

.(4 (ז' ווַארשטַאט

געשַאֿפן אויך הָאבן ליטערַאטור ייִדישער דער ֿפון קלַאסיקער די

דערציילונג  בַײשּפיל ַא הָאט צום שלום–עליכם26 שנַײדער–געשטַאלטן.

1. couture/tailoring/2 חייטות. véritable/אותנטי המלאכה/Jean-Claude Grumberg 4. L'Atelier/The Workshop .3 הכי -oylem public/audi .5 בית
ence/6 קהל. mishpokhe famille/family 7. kima't presque/nearly 8. expression/9 ביטוי. amkho… peuple des ciseaux et du fer à repasser/
people of scissors and iron/של מספריים ומגהץ  כמובן/avade bien sûr/certainly .12 בדיחות/blagues/jokes .11 מייצג/représente/represents .10 עם
13. au cas où/if by chance/ש מעט/beaucoup/quite a few .14 במקרה  megile … Chants du Rouleau d'Esther/Songs from the Book of .15 לא
Esther 16. mayse histoire/story 17. e'mesn vrai/real/18 אמיתי. tam saveur/flavor 19. personnages/characters/20  גיבורים. ester, mord-
khe, homen haroshe Aman le Méchant/Haman the Wicked 21. apprenti tailleur/tailor's apprentice/22 שוליית חייטים. fastrigose 23. ef-
fectivement/really/24 באמת. ... note … Chants du compagnon tailleur Note Manger/The Journeyman-tailor Note Manger sings/החייט  
שר מנגר, נטע  zikhroynes souvenirs d'enfance/childhood memories 26. sholem-aleykhem 27. farki'shefter … Le Tailleur … .25 הצעיר,
ensorcelé/The Enchanted Tailor/המכושף הגדולה/Le Gros Lot/The Grand Prize .28 החייט khazns Motl, fils … .29 הזכיה du chantre Peyse/
Motl, the Cantor Peyse's Son/פייסי החזן מלאכה/atelier/shop .30 מוטל בן  קורא תיגר/yitskhok-leybush perets 32. s'oppose à/challenges .31 בית
33. yoysher justice 34. afile même/even 35. akhu'ts à part/aside from/36 מלבד. usuels/usual/37 כלליים. atelier où on exploite le person-
nel/sweatshop/יזע  סדנת

ּפיעסע דָאס די ווערק, ַאנדער שנַײדער27. אין ַאן פַֿארּכישופֿטער דער

ּפַאסירט „ווָאס טעמע דער מיט זיך ער ֿפַארנעמט געווינס28, גרויסע

שנַײדער. ַאוודאי ַא העלד איז און דער “? רַײך ווערט ָארעמַאן ַאן ווען

אין ָאן קומט משּפחה די ווען חזנס29, דעם ּפייסע רָאמַאן מָאטל זַײן אין

ַא אין הייסט דָאס שַאּפ30, ַא אין ? ַארבעט זיי געֿפינען ווּו ַאמעריקע,

שנַײדערַײ–מַאנוֿפאַקטור.

העלד,  ּפרץ31 ַא יצחק–לייבוש שַאֿפט דערציילונגען זַײנע ֿפון איינער אין

זיך32  ער ֿפַארמעסט נָאר נישט ווָאס שנַײדער, דער בערל ָארעמַאן, ַאן

ַאֿפילו34. געווינט ער נָאר יושר33, ֿפון ַא ֿפרַאגע איבער גָאט מיט

גלָאסַאר  אונדזער שנַײדערַײ–טערמינען ֿפון ַאלגעמיינע36 די ַאחוץ35

זשַארגָאן שנַײדערישן ֿפונעם ווערטער ַאז ַא סך בַאמערקן מען מוז

ערטער. אין אין ֿפַארשיידענע לַאנדשּפרַאכן די ֿפון גענומען מען הָאט

ַא  ַאֿפילו „שַאּפ“ (ָאדער ַא אין געַארבעט שנַײדער ַא הָאט ַאמעריקע

מענטש דער „ַאטעליע“. ַאן אין — ֿפרַאנקרַײך אין „סוועטשַאּפ“37),

ַאן געהייסן ניו–יָארק אין הָאט ניימאַשין ַא מיט זיך בַאניצט ווָאס

[8 ז' [סוף

ליליען  אֿפרים–משה ֿפון בילדער 1 און 2 : זַײט אויף

רָאזענֿפעלד.  מָאריס ֿפון לידער די צו
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שנַײדערל פֿריילעכע דָאס
ווַארשַאווסקי מַארק פֿון

בַאווַײזן צו ָאן זיך הייבן טעג יום–טוֿבדיקע35 די ַאז

: זיך ַא גדול36 בַײ איך ווער

אַײזן37, מַײן און שער מַײן לייג מיר ַאוועק איך

נָאדל. ַא ווּו איך הָאב נָאר און

זוכן, ַארבעט נייען, אויֿפגעהערט

! טַאטע38 הַארצעדיקער

ֿפַארזוכן צו יום–טוֿב39 אום ַא גלעזעלע ווַײן

לַאטע40. ַא לייגן ווי בעסער איז

ביסל מיר ַא ווערט קומט, דער יום–טוֿב ַאז

נשמה41. דער אויף ֿפריילעכער

דער שיסל43, אין דָא ס'איז גיט, ַאז גָאט בֿפרט42

נחמה44. ַא לעבן דָאס דָאך ווערט

ּפשוט טאַקע מחיה45, זיך איז הַארץ דָאס

גריזָאטע46  קיין נישטָא

נַײע מלבושים48 ָאן טוט חנהלע47

קַאּפָאטע49. נַײע די איך און

— חידוש51 ּפשוט ַא ס'איז — זַאט50 קינדערלעך די

און מקח52. אקח אין שּפילן זיי
קידוש53 גוטן ַא מַאך איך שול דער נָאך

מיט קָארענעם לעקעך54. ֿפַארבַײס און

די ֿפיש הָאב איך נישט קיין טענות55, צו

געזַאלצן און געפֿעפֿערט גוט זַײנען זיי

— חנה ! זָאל לעבן אין מויל — זיי נעמט ַאז מע

זיי ממש צעשמָאלצן56. ווערן

ווי דער הימל לויטער57 איז ווַײן גלעזעלע דָאס

ווינטער  ּפעלץ58 אין ַא ווי ווַארעמט און
דרימל59 גוטן ַא איך כַאּפ בענטשן נָאך דעם

חנהלע כָארכלט אונטער60. מַײן

,— קיין ווּונדער נישט ס'איז — אויף מיך כַאּפ איך דַאן

ֿפַארלירן, צַײט קיין נישט טָאר מע

קינדער ביידע מיט חנהלע מַײן מיר איך נעם

שּפַאצירן. שליַאך61 אויֿפן מיר גיי און

ֿפַארגיין צו ָאן הייבן טעג יום–טוֿבדיקע די ַאז

! טַאטע הַארצעדיקער

נייען ווידער שנַײדן, ווידער

לַאטע, ַא לייגן ווידער און

צערַײסן, שיך ווידער זוכן, ַארבעט גיין ווידער
וויי, חנה, סערצע–לעבן62 אוי,

? ֿפַארבַײסן ווָאס צו הָאסטו ניט צי

נייטָארינס דרַײ
ּפרץ8 יצחק–לייבוש פֿון

בלָא, ליּפן רויט, די אויגן די

נישטָא, באַק9 אין בלוט קיין טרָאּפן

מיט שווייס, בלַאס, בַאדעקט שטערן10 דער

— הייס און ָאטעם ָאּפגעהאַקט דער

נייען11... מיידלעך און עס זיצן דרַײ

שניי, בלַאנק12, די לַײוונט13 נָאדל די

ניי, און ניי טרַאכט : איך איינע און

ניי בַײ נַאכט — איך בַײ טָאג, ניי איך

געמַאכט... נישט זיך חוּפה–קלייד14 קיין

...? ניי איך ַאז ַארויס, מיר קומט ווָאס

עס... איך שלָאף און ניט איך ניט

מאיר–בעל–נס15, אויף געגעבן ווָאלט איך

: געמיט17 זיך ער ווָאלט אפֿשר16

ייִד, ַאלטן ַאן כָאטש19, ַאלמן18 ַאן

שאָק20... ַא קינדערלעך מיט

און שטעּפ21, ניי איך : טרַאכט צווייטע די

צעּפ22... גרויע נָאר אויס מיר שטעּפ און

האַקט, זי — שלייף23 די ברענט, ער — קָאּפ דער

: טאַקט24 צום צו קלַאּפט מאַשין די און

...! טַא–טַא–טַא–טַא–טַא

ווינק25 יענעמס דָאך ֿפַארשטיי איך

רינג ַא ָאן ָאן ַא חוּפה,

טַאנץ, ַא שּפיל, ַא געווען ווָאלט

גַאנץ... ַא יָאר ַא אויף ליבע ַא

נָאר דערנָאך, דערנָאך ?...

: זינגט און בלוט מיט די דריטע שּפַײט26

בלינד, מיך ניי איך קרַאנק, מיך איך ניי

שטָאך28... יעדן בַײ ברוסט די צוויקט27 עס

ווָאך... די חתונה29 הָאט ער און

שלעכטס... אים נישט קיין ווינטש איך

מָאל31... ַא ֿפַארגעסן ווָאס עט30...

קהל33, מיר געבן ּתכריכים32 וועט

— ערד34 ּפיצל קליינטשיק ַא אויך

אומגעשטערט, רוען וועל איך

שלָאֿפן... שלָאֿפן, וועל איך

שנַײדער  צוויי לידער וועגן
ַאוודאי3 זענען  נויט2. און הונגער לעבן, ביטער זייער זיי וועגן עיקר1 זינגען דער זַאך. בַאווּוסטע ַא איז דָאס ַארבעט, דער זינגען בַײ שנַײדער

מחברים5. ייִדישע בַאקַאנטע פֿון לידער צוויי אויסגעקליבן דווקא4 הָאבן מיר נָאר טעמע, דָאזיקער דער אויף פָֿאלקסלידער ַא סך דָא גָאר
לעבן. ַא שנַײדערס זַײט פֿון פֿריילעכערע ַא צווייטע ווַײזט דָאס נייטָארינס7 און ָארעמע פֿון גורל6 שווערן אויס דעם דריקט איינס



3

1. …iker surtout/mainly/2 בעיקר. besoin/
need/3 מצוקה. avade bien sûr/of course/כמובן 
4. dafke justement/specifically 5. mekhab-
rim auteurs/authors/6 סופרים. goyrl des-
tin/fate 7. couturières/dressmakers/תופרות 
8. yitskhok-leybush perets 9. joue/cheek/
/cousent/sew .11 מצח/front/forehead .10 לחי
/toile/cloth .13 בוהק/brillant/shiny .12 תופרות
-khupe … robe de mariage/wed .14 אריג
ding dress/חתונה  meyer bal-ne's .15 שמלת
aumônes au nom du miraculeux Rabbi 
Meyer/alms for the miracle worker Rabbi 
Meyer/הנס בעל מאיר רבי לקופת  efsher .16 צדקה
peut-être/perhaps/17 יתכן. intercéderait-t-il/
he would intercede/למען מתערב -al .18 היה
men veuf/widower 19. au moins/merely/ולו 
 pique (à la .21 הרבה/beaucoup/a lot .20 רק
machine)/sew (by machine)/(במכונה)  תופרת
22. nattes/braids/23 צמות. tempe/temple/רקה 
24. en cadence/to the beat/הקצב  le .25 לפי
clin d'œil de ce type/that man's wink/קריצתו 
הזה האדון  j'ai un .27 יורקת/crache/spits .26 של
pincement au cœur/a twinge in my breast/
בליבי כאב   … .29 תפר/point/stitch .28 צביטת 
kha'sene il se marie/he's getting married 
30. bof !/oh!/!31 אוי. ce qui fut/what used to 
be/שהיה  takhrikhim linceul/shroud .32 את
33. kool la communauté/the community/
 ici parcelle pour une tombe/here .34 הקהילה
burial plot/קבר חלקת  yo'ntevdike .35 כאן:
de fête/festive/36 חגיגיים. godl grand mon-
sieur/great man/חשוב  ciseaux et .37 איש
fer/scissors and iron/ומגהץ  Père .38 מספריים
bien-aimé/dear God!/!הטוב -yon .39 אלוהים
tef fête/holiday 40. coudre une pièce/
sew on a patch/41 להטליא. neshome âme/
soul 42. bifra't en particulier/especially 
43. il y a de quoi manger/there's food in 
the bowl/לאכול מה  -nekhome récon .44 יש
fort/consolation 45. poshet ... mekhaye le 
cœur se rejouit/the heart simply rejoices/ 
 kha'nele .47 צער/chagrin/sorrow .46 מתענג
48. malbushim vêtements/clothes/תחנת רכבת 
49. cafetan/gabardine/ארוך -rassa .50 מעיל 
siés/eaten their full/51 ׂשבעים. khidesh éton-
nant/a wonder/52 מפליא. ekekh ... mekekh 
jeu d'enfants/children's game/ילדים  משחק
53. kidesh bénédiction sur le vin/blessing 
on the wine 54. pain d'épices/gingerbread/
דבש  taynes  reproches/complaints .55 עוגת
56. mamesh … cela fond littéralement/lit-
erally melts/57 נמסים. limpide/pure/צלול 
58. fourrure/fur/59 פרווה. sieste/nap/נימנום 
60. ronfle doucement/snores gently/נוחרת 
/route de campagne/country road .61 קלות
כפרית .יקירתי/mon coeur/dear heart .62 דרך

(—/ס)  שנַײדער דער

דַאמען/מענער–שנַײדער דער

(ס) נייטָארין די

(ען) שנַײדעריונג דער

(ן) שנַײדער–געזעל דער

(—/ס) מַײסטער דער

(—/ס) ּפרעסער דער

[amkho] שער און אַײזן עמך

(ן) שנַײדער–ווַארשטַאט דער

שנַײדערַײ' דָאס

שמַאטעס

(ען) ניי'מאַשין די

(ס) (ּפרע'ס)אַײזן דער

(ען) נָאדל די

(ס) די שּפילקע

(פֿעדעם) ֿפָאדעם דער

(ס) לַאטע די

(ן) שער די

(...היט) ֿפי'נגערהוט דער

דער שטָאף (ן)

דער ֿפוטער (ס)

ּפַאטרָאן (ען) דער

ליַאלקע (ס) (ען)/די דער מַאנעקע'ן

(ן) מָאס די

ֿפַאסטריגע די

(שטעך) שטָאך דער

(ען) סעזָא'ן דער

סעזָאן שלעכטער/טויטער דער

(גע—ט) נייען

(אוי'סגעמָאסטן) מָאס/(אוי'ס)מעסטן ַא נעמען

(געלַאטעט) לַאטען

ּפרעסן (גע—ט)

שטעּפן (גע—ט)  

tailleur/tailor/חייט

tailleur pour dames (hommes)/wom-

en's (men's) tailor/(גברים) נשים חייט

couturière/seamstress/תופרת

apprenti/apprentice/שוליית חייטים

compagnon/journeyman/חייט שכיר

maître/master/חייט אומן

repasseur/presser/גַָּהץ 

"peuple des ciseaux et du fer", les 

tailleurs/"people of scissors and 

iron", tailors/,“ומגהץ מספריים של  ”עם

חייטים

atelier de couture/tailor's workshop/

לתפירה מלאכה בית

(le métier de la) couture/the tailoring 

trade/החייטות מקצוע

chiffons ; vêtements/rags; "the rag 

trade"/בגדים סמרטוטים,

machine à coudre/sewing machine/

מכונת תפירה

fer à repasser/iron/מגהץ

aiguille/needle/מחט

épingle/pin/סיכה

fil/thread/חוט

pièce/patch/טלאי

ciseaux/scissors/מספריים

dé à coudre/thimble/אצבעון

tissu/fabric/בד

fourrure/fur/פרווה

patron/pattern/גיזרה

mannequin/חייטים אימום

mesure/measure/מידה

(point de) bâti/basting thread/זמני תפר

point/stitch/תפר

saison/busy season/מכירה עונת

morte saison/slack season/מתה עונה

coudre/sew/לתפור

prendre les mesures/measure/למדוד

rapiécer/patch/להטליא

repasser/iron/לגהץ

piquer à la machine/sew by machine/

במכונה לתפור

שנַײדערַײ–גלָאסַאר
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שנַײדערשטוב  ַא פֿון ּפָארטרעט ַא
מַאנגער איציק פֿון

ָאנהייב–יָארן ֿפונעם די שנַײדערשטוב אין ַא הָאט אויסגעזען ַאזוי ווי

ֿפון ּפָארטרעט ֿפיזישן נישט דעם מיין ? איך יָארהונדערט צווַאנציקסטן

שטרַײך איך שנַײדער–ווַארשטַאט2. ַאזַא ֿפון דָאס געמיט1 נָאר ַאזַא שטוב,

ווָאס  געמיט, דָאס עס סוף–ּכל–סוף4 איז ווַײל געמיט, ווָארט דָאס אונטער3

מיט ליד. זיך5 גרַאמט

די מַײסטער, דער היים. אונדזער אין ֿפַאל יעדן אין געווען דָאס איז ַאזוי

זַײנען לערן–ייִנגלעך8 צוויי ָאדער איין שנַײדער–געזעלן7, די מַײסטערקע6,

חלה10 און  געבאַקן הָאט געקָאכט און מַאמע די משּפחה9. איין געווען

הי11, הָאט בַײ אונדז  ֿפון געווען נישט איז ווָאס געזעל, ַא ברויט. — זונטיק

אין  ֿפַאמיליעס געהַאט הָאבן ווָאס ַאֿפילו12 געזעלן, געשלָאֿפן. און געגעסן

הָאבן נָאר רעסטָארַאנען, קיין אין געגַאנגען נישט זַײנען טשערנָאוויץ,

דער  אויף בַײ אונדז. און דעם מיטָאג13 ֿפרישטיק געגעסן דעם צווייטן

און געגעסן הָאט לערן–ייִנגל דָאס ַאנדערש. עּפעס געווען שוין איז נַאכט

אויֿפגעשטעלט  בַײ נַאכט הָאט מען ווּו ווַארשטַאט, אין געשלָאֿפן טאַקע

צוזַאמענגעלייגט. [...] געווען בַײ טָאג בַאנקבעטלעך14, ווָאס זַײנען

הָאבן געלעכטער. ַאלע און געזַאנג מיט ֿפול איז געווען שנַײדערשטוב די

נָאמען  מיטן געזעל ַא געזונגען שיין15 הָאט עיקרשט דער געזונגען.

צווַאנציק.  יָאר ַא ֿפון דַאר16 ייִנגל איז געווען ַא לייבעלע בעקער. ער

ערשטער,  דער געווען איז ער בלייך. אויסגעצערט18 און דָאס ּפנים17

חוש19  ַא ַאנטוויקלט מיר הָאט אין ער מיר. ָאּפגעגעבן מיט זיך ווָאס הָאט

„גלאָקע“20  דעקלַאמירן שילערס געלערנט מיך הָאט ּפָאעזיע. ער ֿפַאר

ָאֿפט פֿלעג איך גרענַאדירן“22. „צוויי „ערלקעניג“21, הַײנעס געטעס און

[...] חֿבר23. ַא צו ווי ַאהיים אים צו קומען

ייִדישע  ַארבעט בַײ דער געזונגען הָאט בעקער לייבעלע דער ָאט

ֿפיל ַאזוי מיט שיין, ַאזוי ליבע–לידער, עיקרשט דער ֿפָאלקסלידער,

זיך און טיר דער הינטער געשטַאנען מָאל ָאֿפט איז מַאמע מַײן הַארץ ַאז

אויגן. [...] ֿפַארטעך24 די מיטן געווישט

1. ambiance/atmosphere/2 הלך רוח. atelier de couture/tailor's workshop/לתפירה מלאכה  sofkl-so'f en .4 מדגיש/souligne/emphasize .3 בית
fin de compte/in the end/דבר של עם/rime avec/rhymes with .5 בסופו ואישתי/le maître et sa femme/the master and his wife .6 מתחרז האומן  החייט
7. compagnons/journeymen/8 חייטים שכירים. apprentis/apprentices/9 שוליות. mishpokhe famille/family 10. khale brioche tressée du shab-
bat/Sabbath loaf 11. d'ici/from here/12 מכאן. afile même/even 13. déjeuner/lunch/צהריים  /ici lits pliants/here folding beds .14 ארוחת
מיטה מתקפלת -ponem visage/face 18. émacié/emaci .17 רזה/maigre/thin .16 הכי יפה/ikersht … le mieux/the most beautifully … .15 כאן:
ated/19 מצומק. khush sens/sense 20. "La Cloche"/"The Bell" de/by Schiller/מאת שילר -Le Roi des Aulnes"/"The Erlk" .21 ”שיר הפעמון“
ing" de/by Goethe/מאת גטה היינה/Les Deux Grenadiers"/"The Two Grenadiers" de/by Heine" .22 ”שר היער“ מאת גרנדירים“  khaver .23 ”שני
ami/friend 24. tablier/apron/25 סינור. Vienne/Vienna/27 טוען .26 ווינה. milkhome guerre/war 28. … note oncle Note/uncle Note/נטע  דודי
29. abe 30. en désordre/in disorder/מסודר הסכמתי/maskim … n'étais pas d'accord/I didn't agree .32 קיסר/empereur/emperor .31 לא  le .33 לא
mérite-t-il/does he deserve/34 זה מגיע לו. a balayé mes mots/waved away my question/בביטול /zikorn gravé dans ma mémoire … .35 ניפנף
engraved in my memory/בזיכרוני אמיתי/e'meser lets un vrai clown/a real clown .37 אפילו/même/even .36 נחרט  לחקות/imiter/imitate .38 ליצן
39. khayes animaux/animals 40. coq/rooster/41 תרנגול. habilement/cleverly/42 מתוחכם. il semblait/it seemed/היה -hennissent/whin .43 נדמה
ny/44 צוהלים. aboyent/bark/45 נובחים. chantent (comme le coq)/crow/(כתרנגול) ש/bien que/even though .46 קוראים /étonnement .47 למרות
astonishing/48 הפתעה. imprévu/unexpected/צפוי  /ici esquisses/here sketches .51 מגהץ/fer à repasser/iron .50 תפרה/piquait/stitched .49 לא
רישומים רק/au moins/at least .52 כאן:  ולו

[8 ז' [סוף

שנַײדער–מיידעלע ַא איך הָאב געליבט  

ווי–ען25, פֿון זי איז געווען

עלטערן אירע איז זי צו געפָֿארן

טיִען26. זיי ווָאס זעען

ּפונקט וועלט–מלחמה27, דער ערשטער אין איז געֿפַאלן בעקער לייבעלע

נטע28. פֿעטער מַײן ווי

בַײ אונדז ַא שטיקל  הָאט געַארבעט שנַײדער–געזעל, ווָאס צווייטער ַא

הָאט ער נישט. ֿפַאמיליע–נָאמען געדענק איך ַאבא29. זַײן געווען איז צַײט,

ער  צעפֿלויגענעם30 קרַאווַאט. און ַא מיידל ַא ווי לַאנגע הָאר געטרָאגן

קיין נישטָא ס'איז ַאז מיר געזָאגט, הָאט ַאנַארכיסט, ווָאס ַאן געווען איז

מסּכים נישט בין איך קייזער31. דעם ַארָאּפווַארֿפן דַארף מען און גָאט

ַארָאּפ  עס מען ווַארֿפט און עס מען ַאזוי נעמט ווי אים. מיט געווען32

אים  וועט מען ַאז אים33 ? עס קומט ווָאס קייזער ? ֿפַאר ַאלטן גוטן ַאזַא

הייסט ווָאס און צעקלַאּפן. נָאך ער זיך קען טרָאן ַארָאּפווַארֿפן ֿפונעם

? ער ווייסט ווַאנען ֿפון גָאט. קיין נישטָא ס'איז ַאז דָאס,

: הַאנט34 דער מיט געטָאן מַאך ַא הָאט ַאבא

ווערן... [...]. וועסט עלטער דו קליין. ַאז צו ביסט נָאך — 

אין ַארַײנגעקריצט מיר זיך ווָאס הָאט שנַײדער–געזעל, דריטער ַא

ַאזוי הויך יונג, ַא הויכער געווען דָאס איז מאַקס. איז געווען זּכרון35,

לץ37. אמתער געווען ַאן ער איז אַײנגעבויגן. ַאזש36 זיך הָאט ער ַאז

ַא הונט, ַא קאַץ, ַא הָאן40, ַא : חיות39 ַאלע נָאכמַאכן38 געקענט הָאט ער

זיך ס'הָאט ַאז ַאזוי קונציק41, און שנעל ַאזוי געמַאכט עס הָאט פֿערד. ער

דָא אין שטוב, זיי הירזשען43 הינטער  חיות זַײנען ַאלע אויסגעדַאכט42, ַאז

פֿענצטער, הינטערן מיַאוקען ֿפיס, דַײנע לעבן הַאווקען44 ּפלייצעס, דַײנע

געקענט,  שוין אים הָאבן אויערן. כָאטש46 ַאלע אין די גלַײך דיר קרייען45

ַאלע איבערראַשונג47. ַאן געווען מָאל ַאלע מענַאזשעריע מאַקס' איז

געווּוסט נישט הָאט מען ַאז אומגעריכט48, ַאזוי געקומען דָאס איז מָאל

נָאדל איז  די בַײ דער ַארבעט. ערנסט געזעסן איז ַאליין ער ווַאנען. ֿפון

ּפרעסאַײזן50 הָאט  דָאס געשטעּפט49. הָאט די ניימאַשין געשווינד. געפֿלויגן

[...] געגליטשט שנעל, שנעל. זיך

ֿפון ַא ּפָאר  פֿעדער–צייכענונגען51 עטלעכע געגעבן בלויז הָאב איך

אין מַײנע מָאל, ַא מָאל, ַא ווַארשטַאט מַײן טַאטנס אין שנַײדער–געזעלן

קינדער–יָארן.

ווען גַאנץ, געווען נישט ווָאלט שנַײדער–ווַארשטַאט ַא ֿפון דער ּפָארטרעט

לערן–ייִנגל. איין וועגן כָאטש52 דערציילט נישט ווָאלט איך

דרַײ יָאר.  אויף זיך צו לערן–ייִנגל ַא ַארַײננעמען פֿלעגט מַײסטער ַא
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ַאן זייער ווַארשטַאט ַא איז מיידעלע, קליין מ'איז ַא ווען

מען יָאגט ברענט, ַארבעט די ווען מָאל, טייל ָארט. אינטערעסַאנט

שּפילן. די זיך און בלַײבן קען איך טייל מָאל ַאוועק3, בַאלד מיך

אין מיידעלע דָא, ַא טוט ווָאס ָאן. בייז מיך מלּכה4–מַאנעקין קוקט

קען  טָאג איין נַײעם בגד6 : ַא ָאן זי טוט טָאג יעדן ? מלוכה5 איר

אונטערשלאַק8 קריכט  דער און ֿפַאסטריגעס7 ווַײסע די זען נָאך מען

אין מַאנטל דער איז טָאג ַאנדער ַאן אונטן, און ֿפון ֿפון ַארבל10 ַארויס9

קיין קנייטש13 איז מער ניט  צוגענייט12, — די קנעּפ11 ֿפַארטיק, גַאנצן

די  סטָאיאַק15 הענגען אויֿפן בערשטל14. ַא מיט אים ּפוצט מע און געבליבן

לַײבווַאך17. שווַײגנדיקע מלּכהס דער שטיק16, ֿפַארטיקע

זי  הַאלט די ֿפיס נייט. מַאמע און די נַאכט זיצט ביז אינדערֿפרי ֿפון

ַא גיט מיר מע זיצן. מָאל מעג איך טייל דָא בענקעלע. ַא קליין אויף

ָאבער ַא שּפיץ19. נָאדל ָאן גרויסע ַא קנָאּפ און ַא שטָאף18, שטיקעלע

שערן21, די ָאנרירן : איך ניט טָאר צַאצקעס20 אינטערעסַאנטע ַאלע

גָאלמעסערל23  דָאס שּפילקעס22, צוגעקלעּפטע ַאלע מיט מַאגנעט דעם

קליינע קריידן26, אויסצוטרענען25, ניצט מע ווָאס הענטל24 מעשן ַא אין

ֿפינגערהיט28, נָאדלען, שּפילקעס, ַאגרַאפֿקעס, מיט ֿפול ּפושקעס27

גרָאבע אַײנצושלַײֿפן30, (גלַאנציקע פֿעדעם29 מיט ּפושקעס גרעסערע

גומעס33, טאַשמעס32, ֿפַאסטריגעס, דינע אַײנצונייען31), די ֿפַאר —

בלעכענער39  ַא צוימען38... ּפַאסן37, בזשעג36, סטענגעס35, בענדלעך34,

הַאנט די שטוּפט, ֿפינגערהוט דער הענט. מַאמעס דער בַאלַײכט לָאמּפ

אַײנפֿעדעמען40  מען דַארף געענדיקט — ֿפָאדעם דער און נָאך. נָאך ציט,

אויֿפן  ָאנדרייען לָאך, אין טרעֿפן שּפיץ, דעם ַאן ַאנדערן, אַײנווייקן41

נייען... ווַײטער און קנוּפ42, ַא מַאכן צו ֿפינגער

שטעּפן43 מיט דער  ערשטנס, רָאלעס. צוויי שּפילט טַאטע דער

בעסער און ס'איז נָאענט. צו צוקומען ניט מיך לָאזט ניימאַשינקע. מע

גערויש45  גרויס ַא זי מַאכט ערשט צו ַא ביסעלע מורא44. הָאב איך ַאזוי,

די און נָאדל, נָאענט צו דער ַאזוי מַײן טַאטנס ֿפינגער זענען אויכעט און

זע ווַײטנס דער ֿפון ! שנעל ַאזוי שטעּפט נָאדל

דָאס רעדל, הייבט דרייט ַא הַאנט ווָאס איך

ֿפוס ַא שטָאף, דעם ציט נָאדל, די אונטער

גענייטע די דָאס טרעטל46. ווָאס דריקט

ָאּפגעריסענע ֿפונעם  נישט נָאך שטיקער,

דער אויף ליגן ָאדער ַארָאּפ הענגען ֿפָאדעם,

1
שנַײדער–ווַארשטַאט  ַא אין קינדהייט מַײן

ּפעלע–רָאזענשּפיר2 דַאניעל פֿון

געענדיקט, איז סעריע די ווען ערד.

דָאס ּפעקל טַאטע אויף הייבט דער

ֿפָאדעם. דעם איבער רַײסט און

קען איך אויסּפרעסן47. — צווייטנס

אויף ַא ַאוועקזעצן מיך באַקוועם

ֿפון ריזיקן ווינקל ַא ּפרעסקישל48 אין

מיט ָאנגעהָאנגען ווַאנט, דער אויף ּפרעסטיש49.

ַא זַײט מָאדעלן51. אין ּפַאּפירענע ריי ַא ציט זיך שלייפֿעלעך50, שטָאפֿענע

גַאז– ַא ַארַײנגעשטעלט איז טיש אין ּפרעסאַײזן52. דָאס הערשט טיש ֿפון

בלויז ברענט אַײנגעשטעקט53, נישט איז ּפרעסאַײזן דָאס ווען ַאּפַארַאט.

אַײנגעשטעקט איז אַײזן דָאס ָאבער ווען ַא קליין פַֿײערל,

ווָאס וויקלען פֿלַאמען בלויע הויכע מען גרויסע זעט —

ַא טיש אויֿפן ַאוועק לייגט טַאטע דער ! ַארום54 אים

שטיק ַא ַארויף לייגט ּפלייצע56, ַא ָאדער ֿפָאדערטייל55

ַא שמַאטקעלע59, שיסל ווַאסער אין לַײוונט57, טונקט אַײן58

געמַאכט ַא גרָאב הענטל נעמט אַײן דָאס לַײוונט, ווייקט

אַײזן, אויף דָאס הייבט שטיקל שטָאף, צוגענייט60 ַא ֿפון

מע צוריק. און ַאהין און ּפרעסט לַײוונט עס אויֿפן לייגט

קען מע זיך. דערהייבט ּפַארע62 ַא און הערט ַא צישע61

אַײזן. ריח63 : נַאסע לַײוונט, הייס שּפירן ַא אויכעט

ריח ַאזַא מיך ברענגט שּפעטער, ֿפיל יָארן הַײנט נָאך, ַאזוי

עלטערנס ווַארשטַאט. מַײנע צוריק אין

1. atelier de couture/tailor's workshop/לתפירה מלאכה אותי/Danielle Peylet-Rozenszpir 3. on me chasse/they throw me out .2 בית  מבריחים
4. malke… la "reine" mannequin/manikin "queen"/האימום beged vêtement/garment 7. fils .6 ממלכה/melukhe royaume/realm .5 ”המלכה“
à bâtir/basting threads/זמניים מתוך/dépasse/is showing .9 ביטנה/doublure/lining .8 תפרים -boutons/but .11 שרוול/manche/sleeve .10 מציץ 
tons/12 כפתורים. cousus/sewn on/13 תפורים. faux pli/wrinkle/14 קמט. brosse/brush/15 מברשת. porte-manteaux/rack/מעילים  /pièces .16 מתלה
בגדים ראש/garde du corps/bodyguards .17 כאן: -ciseaux/scis .21 צעצועים/jouets/playthings .20 חוד/pointe/point .19 בד/tissu/fabric .18 שומרי
sors/22 מספריים. épingles/pins/23 סיכות. lame de rasoir/razor blade/גילוח /découdre/rip .25 ידית פליז/manche de laiton/brass handle .24 סכין
/épingles de sûreté, épingles, aiguilles, dés/safety pins, pins, needles, thimbles .28 קופסאות/boîtes/boxes .27 גירים/craies/chalks .26 לפרום
אצבעונים מחטים, סיכות, ביטחון, הכפתורים/brillants pour faire les boutonnières/shiny for buttonholes .30 חוטים/fils/threads .29 סיכות ללולאות  בוהקים
31. fins pour coudre/fine for sewing/לתפירה /rubans .35 סרטים/rubans/ribbons .34 גומיות/élastiques/elastics .33 סרטים/bandes/tapes .32 דקים
ribbons/36 סרטים. biais/bias tape/למכפלת עיטוריים/galons/piping .37 סרטים דק/passepoils/binding .38 סרטים של סרט  פח/en fer-blanc/tin .39 סוג
40. enfiler/thread/41 להשחיל. mouiller/wet/42 להרטיב. noeud/knot/43 קשר. coudre/sew/44 לתפור. moyre peur/afraid/45 מפחדת. bruit/noise/
גיהוץ/coussin à repasser/ironing pad .48 לגהץ/repasser/iron .47 דוושה/pédale/treadle .46 רעש  שולחן/table à repasser/pressing table .49 כרית
/l'enveloppent .54 מחובר לחשמל/branché/plugged in .53 מגהץ/fer à repasser/iron .52 גזרות/patrons/models .51 לולאות/noeuds/loops .50 גיהוץ
surround it/אותו קידמי/un devant/a front .55 מקיפים  petit chiffon/little .59 מטביל/trempe/dips .58 אריג/toile/cloth .57 גב/un dos/a back .56 חלק
rag/קטן  .reyekh odeur/smell .63 אדים/vapeur/steam .62 רחישה/grésillement/hiss .61 תפור/cousu/sewn on .60 סמרטוט
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1. chercheurs/researchers/2 חוקרים. rendu possible par/was enabled by/3 איפשר. reconnu/recognized/4 מוכר. surtout/mainly/5 בעיקר. roysh-
em impression 6. pro'timdik en détail/detailed/7 בפירוט. décrit/described/8 תיארה. al-pi … par hasard/by chance/9 במקרה. mizrekh de 
l'Est/Eastern 10. convaincre/convince/11 לשכנע. nefoshes personnes/people/12 אנשים. tso'fndike leshoynes langues nordiques/Nordic 
languages 13. sami, langue des Lapons/Sami, language of the Lapps/הלאפים מדברים אותן שפות -poshet facile/easy 15. établis/estab .14 סאמי,
lished/16 מבוסס. kehile communauté/community 17. o'nsofiker interminable/endless/18 ללא סוף. atteint son but/reached her goal/השיגה 
יעדה khaveyrim amis/friends 21. mishpokhe famille/family 22. kedey' … afin .20 מאמץ/effort .19 את de/in order to 23. svive milieu 
24. élevé/raised /25 גדלה. khurbn Shoah/26 שואה. Borås 27. Croix rouge/Red Cross/האדום /ateliers de couture/tailors' workshops .28 הצלב
לתפירה מלאכה /parnose pour gagner leur vie/to make a living 30. ... meshekh ... en l'espace de/within 31. shidukhim mariages … .29 בתי
marriages 32. conférencière/speaker (fem.)/33 דוברת. bien que/although/ש   .limudim études/studies .35 מצומק/rétréci/shrunken .34 למרות

(2 (טייל שוועדן אין ייִדיש
עוויטַא וויעצקי פֿון

ַא קָאנפֿערענץ וועגן געשריבן הָאבן מיר טעם–טעם–נומער לעצטן אינעם

צו  וויכטיק שטָאט לונד. ס'איז שוועדישער דער אין ַארום ייִדיש

הָאט  לונד ֿפון ֿפָארשערס1 אין צוזַאמענֿפָאר דעם בַאמערקן, ַאז

יָאר  דעם זינט שוועדן ייִדיש איז אין ווָאס ֿפאַקט, דערמעגלעכט2 דער

ֿפָארגעקומען  איז דָאס מינָאריטעטן–שּפרַאך. ָאנערקענטע3 ַאן 2000

געווען איז אויך שנַײדערמַאן–ריץ, ווָאס סוזַאנע דַאנק ַא הויּפטזעכלעך4

גרויסן רושם5  ַא געמַאכט הָאט און ווָאס לונד אין קָאנפֿערענץ אויף דער

ּפרטימדיק6 און  ייִדיש, צו ליבשַאֿפט גרויס מיט ָאנטייל–נעמער. ַאלע אויף

ָאנערקענונג  ֿפַאר דער קַאמף געשילדערט7 דעם אינטערעסַאנט הָאט זי

שוועדן. אין ייִדיש ֿפון

ס'איז  ַאז דערווּוסט, צוֿפַאל8 על–ּפי זיך הָאט שנַײדערמַאן–ריץ סוזַאנע ַאז

מינָאריטעטן–שּפרַאך, ָאֿפיציעלע ַאן ווערן זָאל ייִדיש מעגלעכקייט, ַא דָא

ייִדן ֿפַאר די שַאנס גרויסער ַא דָאס איז ַאז קלָאר, געווען ֿפַאר איר איז

דער ֿפון מיזרח9–איירָאּפע. זיי שטַאמען ָאּפ ַא סך ֿפון אין שוועדן, ווָאס

איבערצַײגן10 די  געדַארֿפט הָאט זי ווַײל שווערער, ַא געווען איז וועג

ַארום ֿפון גרוּפע קליינע ַא נָאר ווָאס שּפרַאך, ַא ַאז רעגירונג, שוועדישע

ַאזעלכע לעבן מינָאריטעטן–שּפרַאך ַא זַײן זָאל זי, רעדט נפֿשות11 3000

ָאדער  ֿפיניש רעדערס ווי סך ַא לשונות12 מיט צֿפונדיקע טרַאדיציָאנעלע

אַײנגעזעסענע15  די איבערצוצַײגן ּפשוט14 געווען ניט אויך ס'איז סַאמי13.

ּפַאסיוו ווינציקסטנס ָאדער בַאטייליקן זיך זָאל זי קהילה16, ייִדישע

נָאך מינָאריטעטן–שּפרַאך. ַא ווי ייִדיש ֿפַאר קַאמף דעם אונטערשטיצן

ָאן– און טעלעֿפָאנען און שמועסן טרעֿפונגען, אומצָאליקע יָאר דרַײ

אין 2000 הָאט ציל18. איר דערגרייכט זי הָאט קָארעסּפָאנדענץ סוֿפיקער17

מינָאריטעטן– ַא ווי ייִדיש ָאנערקענט ָאֿפיציעל רעגירונג שוועדישע די

די  חֿברים20 און אירע שנַײדערמַאן–ריץ, סוזַאנע ווָאס מי19, די שּפרַאך.

ֿפרוכטן. איצט גיט ּפרָאיעקט, דעם ַארַײנגעלייגט אין הָאבן משּפחה21

ָאן לעבן צו מעגלעך יָא „ס'איז : געזָאגט זי הָאט רעפֿערַאט איר אין

הָאט דָאס און צו22 קענען געדענקען“. ּכדי עס, דַארף מען ָאבער ייִדיש

אויֿפגעהָאדעוועט24. הָאט זי זיך איר אין ווָאס טָאן מיט דער סֿביֿבה23, צו

שטָאט  מיטל–שוועדישער דער חורבן25 אין נָאכן געווָארן געבוירן איז זי

בָארָאס26.

לעבן– געברענגט ַארום 700 קרייץ27 רויטער דער הָאט 1945 אין

„שוועדישער ָאן שטָאט די רוֿפט מען בָארָאס. קיין געבליבענע

שנַײדער–ווַארשטַאטן28 און  צָאל גרויסער דער צוליב מענטשעסטער“

ַא — ייִדן 3000 ווי מער בַאזעצט דָארטן זיך הָאבן 1948 ביז ֿפַאבריקן.

לָאדזש. שטָאט מענטשעסטער“, דער „ּפוילישן דעם זיי ֿפון ֿפון טייל

איז  יָארן ֿפון30 ווייניקע משך אין ּפרנסה29. צוליב ַאהינגעֿפָארן זענען זיי

קרָאמען, ייִדישע מיט שטעטל ייִדיש–רעדנדיק ַא אויסגעוואַקסן דָארטן

שטעטל“,  מיזרח–איירָאּפעיִש ַא ֿפון „ַא רעּפליק : שידוכים31 און שולן

רעפֿערענטין32. די באַשריבן דָאס הָאט ַאזוי

שטַארק  כָאטש33 שוין קהילה, ַא ייִדישע נָאך ַאלץ בָארָאס הָאט הַײנט

גרעסערע די אין איבערגעצויגן זיך הָאבן ייִדן סך ַא אַײנגעשרומּפן34.

געֿפינען זיך מַאלמע. דָארטן און שטאָקהָאלם, געטעבָארג שטעט ווי

מערסטע די ֿפָאר קומען דָארטן און קהילות ייִדישע גרעסטע די

און שול ייִדיש אין זיך לערנען קינדער : ייִדיש אַקטיוויטעטן ַארום

טרעֿפן זיך קען מען זומער–קָאלָאניעס, אויף ָאדער קינדער–גָארטן אין

עס און לידער. ייִדישע ליטערַאטור ָאדער זינגען ייִדישע לייענען צו

http://www.) בלעטעלע דָאס זשורנַאל ַא ַארויסגיין ָאנגעהויבן הָאט

מען קען אוניווערסיטעט לונדער אין .(gordonolniansky.com/bletele
זיך לערנען ייִדיש.  שטודירן ייִדישע לימודים35 און

ן ד
ע

ו ו
ש
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אינעם און מיטַארבעטערין ייִדיש–קורסן די ּתלמידה1 פֿון ַא
בָאבע, מַאנס איר פֿון ּפָארטרעט ַא מָאלט ייִדיש–צענטער ּפַאריזער

כַארַאקטער.  שטַארקן ַא מיט פֿרוי ַא

גענערַאל“  „דער
ווַײמַאן 2 ניקָאל פֿון

ַאוודאי4 געווָאלט  מיך ער הָאט חתן3, מַײן מיט הָאב זיך באַקענט איך ווען

ַאז ער מיר געזָאגט ער דעמָאלט הָאט משּפחה5. גַאנצער זַײן ֿפָארשטעלן

ּפערזענלעכקייט. אויסטערלישע7 ַאן צד6, טַאטנס דעם ֿפון בָאבע, ַא הָאט

ַאזוי... זי איז ווָאס מיט ווָאס, ֿפַאר —

משּפחה ווי ַא דער מיט זיך ֿפירט בָאבע די דערציילט ַאז הָאט מיר ער

אי  דער מַאן, אי בַאפֿעלן8 : אירע ֿפָאלגן געמוזט הָאבן ַאלע ! גענערַאל

זין ! דרַײ דערוואַקסענע אירע

ַא מיט געקומען זענען מיר סעודה9. ַא אויף ֿפַארבעטן אונדז זי הָאט נו,

אין זעט זי קוק — ַא גיב טיר... איך בָאבע די די בלומען. עֿפנט בוקעט

אויֿפן ברילן די ֿפרוי, קליינע ! זייער ַא גענערַאל ַא ווי אויס ניט גַאנצן

אויֿפן עּפעלע קליין ַא אין צונויֿפגענומען הָאר גרָאע די נָאז, שּפיץ

שַארבן.

ווען  איר. מעׂשיות11 וועגן שיעור10 ַא מיר דערציילט ָאן משּפחה הָאט די

קינדער מַאן און זי ַארויסווַארֿפן פֿלעגט דירה13, די רוימען12 פֿלעגט זי

עסן צי זיך בַאדַארֿפן זיי ַאז דעם אויף קוקנדיק ניט טָאג, אויף ַא גַאנצן

קומט און שּפַאצירן : „גייט ֿפרי דער אין זיי זָאגן פֿלעגט זי איבערטָאן.

געווען. איז ַאזוי און וועטשערע14“. אויף ָאוונט אין צוריק

געזען מָאל איין מַאן מַײן הָאט 87 יָאר ַאלט, איז שוין געווען זי ווען

אין הַאלט זי טיש, און — אויֿפן די שטול שטול, אויף ַא שטייט זי ווי

דעם סוֿפיט16 ! מַאלעווען15

איין ַאן זוכנדיק ּפַאריז אין טָאג גַאנצן ַא ֿפַארברענגען געקענט הָאט זי

מלבוש18. ַא צו זָאל ּפַאסן קנָאּפ17 ווָאס איינציקן און

געזען  הָאט זי מע ווען ַאזעלכע דרָאבנע19 ֿפיסלעך, ַאז הָאט געהַאט זי

זי איז ֿפַאלן. ניט און שטיין זיי אויף זי קען ווי געווּונדערט זיך מען הָאט

ייִדיש–קורסן  די ּתלמידה2 פֿון לַאנגיָאריקע ַא מַאן1, מלּכה
איבערזעצערין פֿון ַאן און ייִדיש–צענטער ּפַאריזער אינעם

דָאזיקע דָאס צוגעשיקט ייִדיש אויף פֿרַאנצייזיש, הָאט אונדז
ליד.

* * *

זיך3 איך ֿפַארלָאז מָאל טייל

; ווַאכן חלום4 אויף ַא

גיך, אויף קומט ֿפרילינג

שלום5, שוין זיך מיט כ'מַאך

גיהנום7 ; ֿפון איך בין דערלייזט6

געדַאנקען די צו צוריק גָאר

; מיר דער וויסטער גולם8 קומט אין

דַאנקען, גָאט צו עס איז

ווינטער טיֿפן ביזן
אפֿשר9 נָאך וועט

קורצער. ַא ַאן אויֿפבלי10 ֿפרוכטיק ווערן

1. talmide étudiante/student (fem.) 2. Nicole Wajeman 3. khosn 
fiancé 4. avade bien sûr/naturally/5 כמובן. mishpokhe famille/
family 6. tsad côté/side 7. ici extraordinaire/extraordinary/
רגיל  sude repas/meal 10. ... shier .9 פקודות/ordres/orders .8 לא
énormément/countless/סוף  מעׂשה .mayses histoires, sing .11 אין 
mayse 12. nettoyer/clean/13 לנקות. dire appartement/apartment 
14. dîner/dinner/ערב  צובעת/en train de peindre/is painting .15 ארוחת
16. plafond/ceiling/17 תיקרה. bouton/button/18 כפתור. malbesh 
vêtement/garment 19. petits/small/20 קטנים. kha'sene mariage/
wedding 21. future belle-mère/mother-in-law to be/לעתיד  חותנת 
22. pointure/size/23 מידה. dafke en fait/indeed 24. ... kol à haute 
voix/in a loud voice/רם  .בקול

1. malke Mann 2. talmide étudiante/student (fem.) 3. je 
m'en remets à/I depend upon/על  kholem un rêve … .4 סומכת
éveillé/a waking dream 5. sholem paix/peace 6. délivrée/res-
cued/7 משוחררת. genem enfer/hell 8. goylem Golem 9. ef-
sher peut-être/perhaps/10 אולי. floraison/blossoming/פריחה 

קויֿפן געגַאנגען איז זי ווען און ֿפיס, אירע מיט שטָאלץ זייער געווען

מַײן מעׂשה. גַאנצע ַא געווָארן דעם ֿפון איז חתונה20, אונדזער אויף שיך

שּפעטער  מיר און בַאגלייט דעמָאלט זי הָאט שוויגער“21 „צוקונֿפטיקע

געֿפרעגט בָאבען דער בַײ הָאט ֿפַארקויפֿערין די ווען דערציילט. ַאלץ

די  : 36. איז געענטפֿערט זי הָאט שיך, אירע מָאס22 ֿפון די איז ווָאס

שיך די ָאבער... .36 שיך נומער בַארג מיט ַא געקומען ֿפַארקויפֿערין

זי  געזָאגט ַאז ֿפַארקויפֿערין הָאט און די קליין דווקא23 געווען צו זענען

ַא אויֿפגעשטעלט, בָאבע די זיך הָאט .37 נומער מיטן שיך ברענגען וועט

הויך  און געזָאגט הַאנט בַײ דער שוויגער“ „צוקונֿפטיקע מַײן געטָאן צי

מיר גייען ַאוועק ! „קום : קול24 ַא אויף

איין קיין ניטָא דָא ס'איז ! דַאנען ֿפון

צום קלייד ווָאס  ּפַאסן ווָאס שיך ּפָאר

אייניקלס מַײן אויף געקויֿפט הָאב איך

.“! חתונה
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[1 ז' ֿפון [סוף

עסן און געהַאט הָאט דָאס לערן–ייִנגל

זיך ביז ער הָאט בַײם מַײסטער, שלָאֿפן

מלָאכה53. [...]  די אויסגעלערנט

געקענט הָאט ווָאס לערן–ייִנגל,  ַאזַא

געווען איז מעׂשיות54, דערציילן

דָארף–בחור56. ברעזעווער ַא שמואליק55,

שטַארקער געזונטער, ַא געווען איז ער

מיט ּפנים, ֿפול רויט ַא מיט יונג,

מעׂשיות זומער–שּפרענקעלעך57. זַײנע

וועגן  אויסטערלישע58 : געווען זַײנען

וועגן ּפרינצן מכשֿפים און מכשֿפות59,

ֿפַארנַארט60 אין  ווערן ווָאס ּפרינצעסינס און

קיין ֿפוס צו גייען ווָאס ביימער וועגן היילן61,

זַײן דעם קייזער, ַאז צו דערציילן ּכדי ווין,

שד62. [...]  ַא מיט געהַאט חתונה הָאט טָאכטער

און מעׂשיות ווילדע זַײנע געשלונגען הָאב איך

ַאנטשלָאֿפן  פֿלעג איך ביז נָאך, ּתמיד63 געווָאלט

ווערן.

ַאנטשלָאֿפן הָאט נישט געקענט שמואליק  ָאבער

נשמה64 הָאט  דָארֿפישע ּפרימיטיווע זַײן ווערן.

ער מעׂשיות. זַײנע אייגענע ֿפַאר דערשראָקן זיך

בַאנקבעטל זַײן אין נַאכט גַאנצע ַא געלעגן איז

הָאט [...] ער אויג. קיין נישט צוגעמַאכט און

53. melokhe métier/trade/54 מקצוע. mayses histoires/stories 55. shmulik 56. … bokher 
un jeune villageois de Brezev/country boy from Brezev/מברזב כפר -taches de rous .57 נער
seur/freckles/58 נמשים. étranges/outlandish/59 מוזרים. mekhashfim, makhsheyfes sorciers, 
sorcières/wizards, witches 60. ici se font attirer/are tricked/בהם /grottes/caves .61 מתעתעים
 shed démon 63. tomid toujours/always 64. neshome âme/soul 65. mamesh .62 מערות
littéralement/literally 66. shabe'ysenakhts samedi soir/Saturday night/בערב -bras .67 שבת
serie/beerhall/בירה  j'avais du mal à attendre/could .69 ליהנות/s'amuser/have fun .68 מסבאת
hardly wait/חיכיתי וצער/cendres et tristesse/ashes and sorrow .70 בקושי /nostalgie .71 אפר
longing/72 געגועים. effleurer/barely touch/73 לגעת קלות. rege instant/moment 74. réalité/
real/אמיתי.  

ווען שבת–צו–נַאכטס66, ֿפַארן געציטערט ממש65

ַאוועק זַײנען מַײסטערקע מַײסטער און די דער

בירהַאלע67  ַא אין ָאדער טעַאטער אין ָאדער

הָאבן אים, שמואליקן,  ֿפַארברענגען68 און

קינדער. די מיט איבערגעלָאזט

אויף69 דעם  דערווַארט זיך קוים איך הָאב

הָאט שמואליק ֿפַאר וועלכן שבת–צו–נַאכטס,

: געציטערט ַאזוי

[...] ! דערצייל שמואליק, —

טשערנָאוויץ אין שנַײדערשטוב ייִדישע די

דער שנַײדער– דערמָאנונג. ַא הַײנט בלויז איז

שנַײדער–געזעלן די מַײסטערקע, די מַײסטער,

[4 ז' ֿפון [סוף

ַא „מאַשינער“. ּפַאריז אין און „ַאּפרייטער“

הָאבן ֿפרַאנקרַײך ֿפון די ייִדישע שנַײדערס

און  סעזָאן“ „מָארט און וועגן „סעזָאן“ גערעדט

„סלעק“ און „ביזי“ וועגן — ַאמעריקַאנער די

הָאט מען ביזי אין — (3 ז' (זעט גלָאסַאר

! געהונגערט סלעק אין און געשוויצט38

י"ה 19טן סוף בַײם ניו–יָארק איז געווָארן

דער ֿפון צענטער אינטערנַאציָאנַאלער ַאן

ווי  ס'רוֿב39 ֿפַאבריקַאנטן קליידונג–אינדוסטריע.

און די ייִדן זַײנען געווען ַארבעטער ס'רוֿב אויך

נישט זַײנען גרוּפעס ביידע בַאציִונגען40 צווישן

ַארבעטער–קַאמף דער ! ברידערלעך ַאזוי געווען

מיט ביטערער, ַא געווען איז יָארן יענע אין

רעּפרעסיעס,  בלוטיקע און שטרַײקן41 שווערע

אי די ּפָאליציי, ַארַײנגעמישט עס הָאבן זיך ווּו

אונטערוועלט43  דער ֿפון „שטַארקע“ די אי42

בילד שטַארק ַא .(! ייִדן אויך מָאל (ָאֿפט

גערופֿענע  ַאזוי די ּתקוֿפה44 גיבן דער ָאט ֿפון

רָאזענפֿעלד, (מָאריס „סוועטשַאּפ–ּפָאעטן“

ווינטשעווסקי...)  מָאריס דוד45 עדעלשטַאדט,

זַײן אין ּפרָאזַאיִקער שלום אַש46 דער אויך ווי

ַארויֿפגעַארבעטער דער ווּו מָאזעס, ָאנקל רָאמַאן

זיי ַארבעטער זַײנע הייסט משה47 אימיגרַאנט

זיי און וויל („פֿעטער“) „ָאנקל“ אים רוֿפן זָאלן

עקסּפלוַאטירט נישט ווערן זיי ַאז איבערצַײגן

משּפחה. ווי זיי זַײנען אים ווַײל בַײ

נישט ַארויסגעוואַקסן איז קַאמף יענעם ֿפון

ַארבעטער– גרויסע צוויי גַאנצע נָאר איינער

„יוניענס“  גערוֿפן הָאט מע ווָאס ֿפַאראיינען48 —

ווַײבערשע ֿפון „יוניעס“ : איינער ָאדער

זיי מענערשע. ֿפון ַאנדערער דער קליידער,

גַאנץ ָאֿפט און בַאזונדער געבליבן זַײנען

סוף–ּכל–סוף זיך הָאבן זיי ביז קעגנעריש

דער 1995. נָאר אין צונויֿפגעגָאסן49 אין

אויֿפגעהערט שוין שנַײדערַײ הָאט צווישן–צַײט

מלָאכה50... ייִדישע ַא זַײן צו

38. transpirait/sweated/39 הזיעו ממאמץ. s'rov la plupart/most 40. rapports/relations/יחסים 
41. grèves/strikes/42 שביתות. à la fois/both … and /... וגם ... -gros bras du milieu/under .43 גם
world toughs/התחתון העולם מן  tkufe époque/period 45. dovid 46. sholem ash .44 בריונים
47. moyshe 48. syndicats/unions/עובדים sofkl-so'f ... ont enfin .49 אגודי fusionné/finally
merged/50 התמזגו. melokhe métier/trade.  

טַאטע–מַאמע, מיטן איציק מַאנגערס

שיינדעלע. שוועסטער און נטע ברודער

שנַײדער ייִדישן ֿפונעם סטַאטוע

גַאס.  ניו–יָארקער ַא אויף

טרויער70. און אַש זַײנען לערן–ייִנגלעך די און

טָאן72 דָאס  בלויז ַא ריר — בענקשַאֿפט71 די

די געשטַאלטן און ַא ֿפינגער, מיט אַש

ווָאר74. ווידער רגע73 ַא אויף ווערן


