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בָאריס ַארָאנסָאנס צוויי לעבנס
ַאן אויסשטעלונג1 אין ּפַאריז 

1. saluer/greet 2. réussi/successful 3. Cwiszn (www.cwiszn.pl) 4. avade bien sûr/of course 5. sholem... Fundacja Shalom 6. ponem 
khadoshes nouvelle tête/new face 7. fait des recherches/did research 

צי פֿלעגט דער מָאלער און סצענָאגרַאף בָאריס ַארָאנסָאן (1898—1980) 

אין זַײנע קינדער–יָארן צייכענען מענטשעלעך ווי דער יונגער העלד 

מָאטל אין שלום–עליכמס2 דערציילונגען ? צי הָאט ער אויך געכַאּפט 

ּפעטש3 דערֿפַאר ? אין יעדן ֿפַאל איז ער, דער זון ֿפון ַא קיִעווער רֿב4, 

געווָארן ַא קינסטלער און געצייכנט ַא סך „מענטשעלעך “. 

ַא דַאנק בענוַא סַאּפירָא, דער דירעקטָאר ֿפון דער קונסט–גַאלעריע 

Le Minotaure אין ּפַאריז, הָאט מען געקענט בַאווּונדערן5 די בילדער 
ֿפון קָאסטיומען און דעקָארַאציעס ווָאס בָאריס ַארָאנסָאן הָאט געשַאֿפן 

ֿפַארן ייִדישן טעַאטער אין די יָארן 1920—1930. מיט ַא ּפָאר יָאר צוריק, 

ֿפָארשנדיק6 איבער דער ייִדישער געזעלשַאֿפט7 קולטור–ליגע, איז 

סַאּפירָא ֿפַארכַאּפט8 געווָארן ֿפון ַארָאנסָאנס ַא ּפָאר בילדער. הָאט ער 

געווָאלט געֿפינען ַארָאנסָאנס ווערק און זַײנע יורשים9 צו ָארגַאניזירן ַאן 

אויסשטעלונג. ָאט די ווערק זענען געשלָאֿפן אין ניו–יָארק בַײ ַארָאנסָאנס 

זון אין ַא שופֿלָאד10. זיי זענען אינעם מָאדערניסטישן סטיל, גואַשן 

און צייכענונגען, ַא טייל מיט ַא סך קָאלירן, ַא טייל מיט טינט ָאדער 

בלַײער, ַאלע זייער גרַאֿפיש און שטַארק. דורך זיי קען דער עולם11 

זיך ֿפָארשטעלן די ֿפַארשיידענע ּפיעסעס : דער צענטער געבָאט12 ֿפון 

ַאֿברהם13 גָאלדֿפַאדען, די טרַאגעדיע פֿון גָארנישט ֿפון משה14 נַאדיר, דער 

גולם15 ֿפון ה. לייוויק, א"ַא16. אויף דער אויסשטעלונג זעט מען אויך 

הילעס17 ֿפון צַײטשריֿפטן און ביכער ווָאס ער הָאט געצייכנט.

ַא נַײע צַײטשריפֿט וועגן ייִדיש אין ּפוילן 

נישט יעדן טָאג קען מען בַאגריסן1 ַא נַײע צַײטשריֿפט וועגן ייִדיש און 

ייִדישער קולטור. און ווען ס'איז ַאזוי גערָאטן2 ווי די ֿפערטליָאר–

צווישן3, ווָאס איר ערשטער נומער איז ַארויס אין ווַארשע דעם  שריֿפט

זומער, איז ַאוודאי4 דָא מיט ווָאס זיך צו ֿפרייען.

די איניציַאטָארן ֿפון דעם ּפרָאיעקט זענען ַא ייִדיש–זינגערין ֿפון ווַארשע 

גָאלדע טענצער, און די שלום–ֿפונדַאציע5, מיט וועלכער זי ֿפירט ָאן. די 

1. exposition/exhibition 2. sholem-aleykhems de l'écrivain Sholem-Aleykhem/of the writer Sholem-Aleykhem 3. pris des claques/get 
spanked 4. ... rov rabbin de Kiev/rabbi of Kiev 5. admirer/admire 6. faisant des recherches/doing research 7. association 8. emballé/cap-
tivated 9. yorshim héritiers/heirs (sing. יורש yoyresh) 10. tiroir/drawer 11. oylem public 12. 10e commandement/10th commandment 
13. avrom 14. moyshe 15. goylem Golem 16. 17 און ַאנדערע. couvertures/covers 

[סוף זייַט 8]

[סוף זייַט 8]

צַײטשריֿפט ווערט רעדַאגירט דורך ַא דינַאמישער גרוּפע יונגע ייִדישיסטן 

אין ּפוילן. די הויּפט–רעדַאקטָארשע, קַארָאלינַא שימַאניַאק, איז ניט קיין 

ּפנים–חדשת6 אין דער ייִדיש–קולטור. מיט ַא ּפָאר יָאר צוריק הָאט זי 

ַארויסגעגעבן ַא צוויישּפרַאכיקע (ייִדיש–ּפוילישע) ַאנטָאלָאגיע ֿפון דעם 

ייִדישן ַאווַאנגַארד אין ווַארשע. זי הָאט אויך געֿפָארשט7 וועגן דער 
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זינט מענטשן לעבן אויף דער ערד, קוקן זיי בַײ נַאכט 
אויף דער לֿבנה. אייניקע זעען אויף איר ַא ּפנים2

(ֿפַאר ייִדן איז עס דָאס ּפנים ֿפון יהושע בן נון3, ווָאס 

הָאט ָאּפגעשטעלט די זון און די לֿבנה), און ַאנדערע 

— לֿבנה–מענטשעלעך (וועלכע מע הָאט ַא מָאל גערוֿפן 

„סעלעניטן“). דַאכט זיך, ַאז די לֿבנה איז איינער ֿפון 

די בַאשטענדיקסטע4 עלעמענטן ֿפון אונדזער וועלט. נָאר 

ניט ַאלע ווייסן ַאז די לֿבנה דערווַײטערט זיך ֿפון דער ערד מיט דער 

גיכקייט ֿפון ַא ֿפיר צענטימעטער ַא יָאר ! און אין אויגוסט 2010 הָאבן 

די וויסנשַאֿפטלער5 ַאנטדעקט נָאך עּפעס : די לֿבנה ֿפַארקלענערט 

זיך ! לעצטנס זָאל זי הָאבן ֿפַארלוירן גַאנצע 100 מעטער ֿפון איר 

דיַאמעטער ! (ווָאס איז ַארום 3500 קילָאמעטער). צי וועט די לֿבנה 

אין גַאנצן ֿפַארשווינדן ? דָאס ווָאלט געווען ַא קַאטַאסטרָאֿפע ניט נָאר 

ֿפַאר ֿפַארליבטע ּפָארלעך ווָאס הָאבן ליב צו שּפַאצירן בַײם שַײן ֿפון 

דער לֿבנה ָאדער, להֿבדיל6, ֿפַאר הינט, וועלף7 און ווָאלקָאלַאקעס8. 

די לֿבנה שּפילט ַא וויכטיקע רָאלע ֿפַאר דער ערד. זי ווירקט 
אויף די געצַײטן9 און זי סטַאביליזירט מיט איר צוצי–ּכוח10

די רָאטַאציע ֿפון דער ערד. ָאן דער לֿבנה ווָאלטן די טעג 

אויף דער ערד געווען ֿפיר מָאל קירצער און דער קלימַאט ווָאלט 

געווען אומדערטרעגלעך11 — מיט שטַארקע ווינטן און שטורעמס. 

בַײ ַא סך ֿפעלקער איז דער קַאלענדַאר ָארגַאניזירט לויט דער לֿבנה. 

ַאזוי איז מיטן מוסולמענישן און צום טייל מיטן ייִדישן לוח12, ווּו די 

חדשים13 ווערן גערעכנט לויט דער לֿבנה. דער נָאמען „חודש“ (ווָאס 

קומט ֿפונעם ווָארט „נַײ“) הָאט ַא שַײכות14 מיט דער נַײער לֿבנה. 
רָאש–חודש15 בענטשן ייִדן די נַײע לֿבנה — דער דָאזיקער מינהג16

הייסט „קידוש–לֿבנה“17. אויף עטלעכע שּפרַאכן, ווי צום בַײשּפיל 

אויף רוסיש, הָאבן „לֿבנה“ און „חודש“ דעם זעלביקן נָאמען. אויף 

העברעיִש און אויף ייִדיש קומט דער נָאמען „לֿבנה“ ֿפון איר ווַײסער 

קָאליר.

זינט גָאר ַאלטע צַײטן גלייבט מען 

ַאז די לֿבנה הָאט ַא השּפעה18 אויף 

דער מענטשלעכער שטימונג19. 

דָאס ווָארט „לונַאטיקער“, ווָאס 

עקזיסטירט אויף ֿפַארשיידענע 

שּפרַאכן, קען מיינען ָאדער 

„משוגענער“20 (ווי אויף ענגליש), 

ָאדער „מענטש מיט ַא שטימונג 

ווָאס בַײט זיך ֿפון איין עקסטרעם 

1. levone lune/moon 2. ponem visage/face 3. yoyshue ben nun Josué (Jos. 10 : 12-15)/Joshua (Jos. 10 : 12-15) 4. le plus permanent/
most permanent 5. scientifiques/scientists 6. lehavdl passez-moi la comparaison/I shouldn’t mention them in the same breath 7. loups/
wolves (sing. ווָאלף) 8. loups-garous/werewolves 9. marées/tides 10. ... koyekh force d’attraction/power of attraction 11. insupporta-
ble/unbearable 12. luekh calendrier juif/Jewish calendar 13. khadoshim mois/months (sing. חודש khoydesh) 14. shaykhes rapport/
relation 15. rosh-khoydesh néoménie/1st day of the (lunar) month 16. minheg coutume/custom 17. kidesh-levone bénédiction de 
la lune/blessing of the moon 18. hashpoe influence 19. humeur/mood 20. meshu'gener fou/madman 21. somnambule/sleep-walker 
22. afile même/even 23. soydes secrets (sing. סוד sod) 24. minasta'm probablement/probably 25. refroidissement/cooling 26. admirer/
admire 27. "assiette céleste", nom qu’on donne en yiddish à la lune/little plate in the sky, nom qu’on donne en yiddish à la lune/little plate in the sky, nom qu’on donne en yiddish à la lune/ Yiddish pet name for the moon.

די לבֿנה1 ווערט קלענער

ביז דעם צווייטן“ (ווי אויף ֿפרַאנצייזיש) ָאדער גָאר ַא 

„שלָאֿפגייער“21 (ווי אויף ייִדיש ָאדער אויף ּפויליש).

ַאֿפילו22 אויב דער מענטש הָאט בַאטרָאטן די לֿבנה אין 

1969, הָאט זי נָאך ניט ַאנטּפלעקט ַאלע אירע סודות23, 

ָאנהייבנדיק מיט איר ֿפָארמירונג מיט ֿפיר מיליַארד יָאר 

צוריק. נו, און ֿפַאר ווָאס ווערט זי קלענער ? מן–הסּתם24 ווַײל 

זי הָאט נָאך ניט געענדיקט דעם ּפרָאצעס ֿפון אויסקילן זיך25. די 

וויסנשַאֿפטלער בַארויִקן אונדז, ַאז זי וועט ניט ֿפַארשווינדן, אויף 

יעדן ֿפַאל ניט ַאזוי בַאלד. ס'איז דָא נָאך צַײט צו בַאווּונדערן26 „דָאס 

טעלערל ֿפון הימל“27 !

שּפריכווערטער1 און אויסדרוקן2
● מען מוז די לֿבנה מחדש זַײן3 ַאזוי לַאנג ווי4 זי שטייט. (דָאס 

מיינט ַאז מע דַארף אויסניצן ַא געלעגנהייט ווען זי מַאכט זיך)

● ַא לעבן, ווי די זון מיט דער לֿבנה ! (ווערט געזָאגט וועגן ַא 

ּפָארֿפָאלק ווָאס לעבט ניט בשלום5 און מע זעט זיי קיין מָאל ניט 

צוזַאמען)

● דַײן מזל6 זָאל דיר לַײכטן ווי די לֿבנה אין סוף–חודש7. (ַא קללה8,

ווַײל סוף–חודש זעט מען ניט די לֿבנה)

● שיין ווי די לֿבנה אין חצי–חודש9.

1. proverbes/proverbs 2. expressions 3. mekhadesh ... bénir la 
lune/bless the moon 4. tant que/while 5. besholem en paix/in 
peace 6. mazl chance/luck 7. sof-khoydesh fin du mois/end 
of the month 8. klole malédiction/curse 9. khotse-khoydesh 
mi-mois/mid-month.
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שיין ווי די לבֿנה1
ווערטער : צ. טויבערג

מוזיק : י. רומשינסקי

שיין ווי די לֿבנה,

ליכטיק ווי די שטערן,

ֿפון הימל ַא מּתנה2,

ביסטו מיר צוגעשיקט.

מַײן גליק הָאב איך געווּונען,

ווען איך הָאב דיך געֿפונען,

שַײן3 ווי טויזנט זונען

הָאט מַײן הַארץ בַאגליקט4.

דַײנע ציינדעלעך5, ווַײס ווי ּפערעלעך,

מיט דַײנע שיינע אויגן,

דַײנע חנדעלעך6, דַײנע הערעלעך7,

הָאט מיך צוגעצויגן8.

שיין ווי די לֿבנה...

דער מוח9 איז מיר צעמישט10,

איך גיי ַארום צעחושט11,

כ'ווייס ַאליין ניט ווָאס איך וויל.

איך שעם זיך, איך בין רויט,

די צונג איז בַײ מיר טויט,

איך קען ניט זָאגן ווָאס איך וויל.

דו ביסט ַארַײן צו מיר

אין הַארצן אויף קווַארטיר12,

כ'טרַאכט ווי צו זָאגן דיר 

ַאז דו ביסט...

שיין ווי די לֿבנה...
[levone] לֿבנה–ֿפַאזעס

[moyled] דער מולד

ֿפולע לֿבנה 

הַאלבע לֿבנה 

דער הימל–קערּפער (—/ס)

[mazl - mazoles] דָאס מזל (ות)

דער קרַאטער (ן)

דער מעטעָאריט (ן)

די בַאהַאלטענע זַײט

דער סַאטעלי'ט (ן)

דער ָארבי'ט (ן)

די גרַאוויטַאציע

 [like-levone] די ליקוי–לֿבנה

געצַײטן

 [kidesh-levone] דער קידוש–לֿבנה

phases de la lune/phases of the moon

nouvelle lune/new moon

pleine lune/full moon

demi-lune/half moon

corps céleste/heavenly body

astre/star, astrological sign

cratère/crater

météorite

la face cachée/the dark side

satellite

orbite/orbit 

force de gravité/force of gravity

éclipse lunaire/lunar eclipse

marées/tides

bénédiction de la nouvelle lune/bless-

ing of the new moon

לבֿנה–גלָאסַאר

1. levone lune/moon 2. matone ca-
deau/gift 3. éclat/shine 4. rendu heureux/
made happy 5. dents (dim.)/teeth (dim.) 
6. kheyndelekh coquetteries/winning 
ways 7. cheveux (dim.)/hair (dim.) 8. attiré/ 
drew me to you 9. moyekh cerveau/brains 
10. confus/mixed up 11. tsekhu'sht (ici/
here tsekhi'sht, prononciation dialectale 
pour garder la rime/dialectal pronuncia-
tion used for the rhyme) confus/bewildered 
12. pris tes quartiers/you came to stay.

ֿפונעם בַארימטן ֿפילם ֿפון זשָארזש מעליעס, „די רײַזע צו דער 

לֿבנה“.  
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[סוף זייַט 5]

ַא שָאכּפַארטיע1
פֿון מַארינע ַאלעקסעיעווַא

אין ַא שיינעם זומערדיקן נָאכמיטָאג בין איך אַײנגעלַאדן 

געווָארן צו מַײן נַײעם חֿבר2 קירילן. מע הָאט זיך שוין ֿפריִער 

עטלעכע מָאל בַאגעגנט בַײ דער ּפיַאנע–לערערין אונדזערער. 

ביידע ֿפונעם זעלבן עלטער — ַא יָאר צען3 — זענען מיר ָאבער 

דער היּפוך4 געווען איינער ֿפונעם ַאנדערן. איך, ַא שווַארצהָאריק 

מיידל מיט לַאנגע דַארע הענט און ֿפיס, בַאדעקטע מיט קרַאצן 

און רַאצן5, הָאב דעמָאלט אין זינען געהַאט בלויז איין זַאך 

— דעם וועלָאסיּפעד, ַאן אמתן6, ֿפַאר גרויסע, אויף וועלכן 

איך בין מסוגל7 געווען, נָאכמַאכנדיק די עלטערע קינדער, 

צו ווַײזן ַאלערליי קונצן און דערֿפַאר ָאֿפט מָאל בַאזוכט 

קַאנַאוועס8 און לעכער בַײ די רַאנדן9 וועגן און שָאסייען10. ווען 
איך בין ניט געווען אויֿפן וועלָאסיּפעד, הָאב איך געלייענט, ממש11

ַארַײנגעשלונגען ביכער, ַאֿפילו12 בַײ נַאכט, מיט ַא קעשענע–לעמּפל. 

און קיריל, ַא קורצינקער, מיט ַאזעלכע שיטערע13 בלָאנדע הָאר, ַאז מע 

הָאט געקענט ַאדורכזען די רָאזעווע הויט אויף זַײן קָאּפ, מיט גרויסע 

צַארטע מיידלשע אויגן און טויזנטער זומער–שּפרענקעלעך14 אויֿפן 
בלַאסן ּפנים15 איז ֿפול געווען מיט מוזיק און הָאט מער געחלומט16

איבער ביכער, ווי געלייענט. ניט געקוקט אויף17 ַאלע אונדזערע 

אונטערשיידן און אויך אויף דעם, ווָאס ער הָאט ַא טֿבע18 געקרָאגן ַא 

מָאל אויף מיר צו קוקן מָאדנע ֿפַארטרַאכט, זענען מיר בַאלד געווָארן 
גוטע חֿברים, און איך בין דָאס מָאל צו אים יָא געגַאנגען, כָאטש19

ס'איז מיר אין ּתוך20 געווען ַא שָאד צו ּפטרן21 ַא ּפרעכטיקן טָאג 

ַאזעלכן אויף צו בלַײבן אינעווייניק.
אויֿפן שוועל22 ֿפון זַײן וווינונג הָאט ער מיך רעשיק23

: בַאגריסט

— ס'איז גווַאלדיק24, ווָאס דו ביסט געקומען ! מע וועט שּפילן שָאך. 

איך הָאב עס זיך נָאר ווָאס אויסגעלערנט. דו קענסט שּפילן שָאך, יָא ? 

די מַאמע זָאגט, ַאז דו שּפילסט גַאנץ גוט...

צי איך הָאב געקענט שּפילן שָאך ? ס'איז ַאזוי ווי 

מע ווָאלט געֿפרעגט, צי ַא מענטש קען ָאטעמען 

ָאדער עסן. בַײ אונדז אין שטוב הָאט מען 

ניט געשּפילט, נָאר זיך אויֿפגעוועקט און 

ַאנטשלָאֿפן געווָארן אויֿפן שָאכברעטל25. 

אויך הָאט יעדער איינער געהַאט 

גָאר ֿפַארשיידענע בַאציִונגען 

צום שָאך. די מַאמע איז 

1. partie d’échecs/chess game 2. khaver ami/friend, plur. חֿברים khaveyrim 3. une dizaine d’années/about ten years old 4. heypekh 
contraire/opposite 5. égratignures/scratches 6. e'mesn vrai/real 7. mesugl capable 8. caniveaux/gutters 9. bords/edges 10. chaussées/
roads 11. mamesh véritablement/truly 12. afile même/even 13. clairsemés/thin 14. taches de rousseur/freckles 15. ponem visage/face 
16. gekholemt rêvé/dreamed 17. malgré/in spite of 18. teve habitude/habit 19. bien que/although 20. ... tokh au fond/basically 
21. pa'tern gaspiller/waste 22. seuil/threshold 23. rashik bruyamment/noisy 24. ici formidable/here great 25. échiquier/chessboard 
26. tournois d'échecs/chess tournaments 27. perdait/lost 28. balayer/sweep away 29. ... shayekh en ce qui concerne/as for 30. convenable-
ment/quite well 31. ... reyekh... nous parvenait l’odeur de pâtisserie/came the smell of baking 32. pris/took 33. pions/pieces 34. roqué/castled 
35. melokhim rois/kings 36. malkes reines/queens 37. enfermés/enclosed 38. une sorte de brouillard/a kind of mist 39. meshune
étrangement/strangely 40. kavone intention 41. ... seykhl sans aucun sens/without any reason 42. efsher peut-être/perhaps 43. refusé/
refused 44. dissipé/lifted, cleared up 45. représentante/representative 46. désemparé/helpless 

געווען ַא שָאך–מַײסטערין. די מומע, ַא מַאטעמַאטיקערין, 

הָאט געֿפירט שָאכשלַאכטן26 קלוג און קינצלעריש. דער 

זיידע, זייער ֿפָאטער, הָאט בַײ זיי ביידן, שמייכלענדיק, 

ניט זעלטן געווּונען. און די בָאבע, ווָאס הָאט די ּפַארטיעס 

מער ֿפַארשּפילט27, ווי געווּונען, ֿפלעגט בַײם ֿפַארשּפילן 

ָאּפרַאמען28 ֿפונעם ברעטל ַאלע ֿפיגורן ֿפון ביידע קעגנער. 

ווָאס שייך29 מיר, הָאב איך, דַאכט זיך, צו מַײנע ֿפיר יָאר, 

זייער לַײטיש30 געשּפילט מיט די גרויסע און אויך מיט 

קינדער, ָאבער דערנָאך הָאב איך דעם שָאך ָאּפגעלָאזט 

ֿפַאר מער ווערטֿפולע בַאשעֿפטיקונגען.

קירילס ַאלטינקע מַאמע הָאט אונדז ַאוועקגעזעצט 

אינעם שמָאלן סַאלָאן בַײם שָאכברעטל און איז ַארויס 
אין קיך ֿפון ווַאנען עס הָאט זיך געהערט ַא ריח ֿפון געבעקס31

— און דער שּפיל הָאט זיך ָאנגעהויבן.

ֵא קורצע צַײט שּפעטער הָאבן מיר שוין ָאּפגעשלָאגן32 איינער בַײם 

ַאנדערן עטלעכע ּפעשקעס33, ַארויסגעֿפירט אויֿפן ֿפעלד טורעמס און 

ֿפערד, רָאכירט34 מלכים35 און ַאוועקגעשטעלט מלּכות36 אויף זיכערע, 

ָאבער עטווָאס ֿפַארשּפַארטע37 ּפָאזיציעס. קיריל הָאט געטרַאכט ַאזוי 

שווער, ַאז זַײנע בלָאנדע הָאר זענען אין גַאנצן נַאס געווָארן. 

און איך... ֿפונעם ָאנהייב ָאן הָאב איך ֿפַאר די אויגן 

געהַאט ווי ַא מין נעּפל38, און אויך דערצו הָאבן ַאלע 

ֿפיגורן זיך געֿפירט משונה39 בַאזונדער, יעדע איינע מיט ַאן 

אייגענער ּכוונה40, ָאן קיין שום ׂשכל41, ָאן קיין שום לָאגיק. 

דָאס ברעטל, ווָאס ַא מָאל הָאט עס צו מיר גערעדט ווי ַא 

קלוגער חֿבר, איז איצט געווען שטום, ווי ַא שטיקל 

הָאלץ. „אֿפשר42 בין איך קרַאנק געווָארן ?“ הָאב איך 

געטרַאכט מיט אומרויִקייט.

ֿפונעם טיי הָאב איך זיך ָאּפגעזָאגט43. ווען קיריל איז ַארויס 

אין קיך, איז דער נעּפל איבערן שָאכברעטל ּפלוצעם 

צעגַאנגען44. דָאס ברעטל הָאט איצט, ווי מיט 

יָארן צוריק, גערעדט צו מיר קלָאר און 

דַײטלעך, ָאבער זַײן שטימע איז געווען 

ַא טרויעריקע. קיריל הָאט געשּפילט 

אויסגעצייכנט, מיט ַאן אמתן טַאלַאנט, 

און איך, ַא ֿפַארטרעטערין45 ֿפון ַא דינַאסטיע 
שָאכשּפילער, הָאב זיך, אומבַאהָאלֿפן46
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שָאך 

די געשיכטע ֿפון שָאך1 איז גָאר ַאן ַאלטע. מע הָאט עס שוין געשּפילט 

(מיט ַא ביסל ַאנדערע ּכללים2) אין אינדיע ַארום דעם 5טן יָארהונדערט 

און אין ּפערסיע אין 7טן יָארהונדערט. אין איירָאּפע איז שָאך 

ָאנגעקומען אינעם 11טן י"ה און אינעם 17טן י"ה הָאט מען בַאשטימט 

די דעֿפיניטיווע ּכללים. הַײנט שּפילט מען עס אויף דער גַאנצער וועלט 

— צווישן חֿברים3, אויף וועלט–טורנירן4, „בלינדערהייט“5 ָאדער מיט 

ַא קָאמּפיוטער. עס ווערט בַאטרַאכט ווי גָאר ַאן איידעלע6 שּפיל, ווּו 
מע דַארף אויסווַײזן ַא סך ׂשכל7 און קענען ֿפַארּפלַאנירן עטלעכע גענג8

מיט ַא גַאנצער סטרַאטעגיע ֿפון ֿפָארויס.

דער נָאמען „שָאך“ קומט ֿפון ּפערסישן „שַאך“, ווָאס מיינט מלך9. 

דער ציל10 ֿפונעם שּפיל איז טַאקע צו שטעלן דעם קעגנערס11 ֿפיגור 

ֿפונעם מלך אין ַאזַא ּפָאזיציע ווּו ער הָאט ניט קיין אויסוועג — און דָאס 

הייסט „שַאך–מַאט“.

מע שּפילט שָאך אויף ַא שָאכברעטל12 מיט 64 ווַײסע און שווַארצע 

ֿפעלדער13. די 16 ֿפיגורן הייסן מלך (ָאדער קעניג), מלּכה14 (ָאדער 

קעניגין צי דַאמע), ֿפערד (ָאדער שּפרינגער צי ריטער), טורעם (ָאדער 

רָאך), לויֿפער15 (ָאדער זקן16) און זעלנער17 (ָאדער ּפעשקע, בויער צי 

ֿפענדל).

בַײ ייִדן איז דער שָאכשּפיל שטַארק בַאליבט. אין יָאר 1917 איז 

דָאס ערשטע ייִדישע שָאך–לערבוךדערשינען אין ווַארשע דָאס ערשטע ייִדישע שָאך–לערבוךדערשינען אין ווַארשע דָאס ערשטע ייִדישע שָאך–לערבוך, נָאר די 

ָאנהייבן ֿפון שָאכשּפיל בַײ ייִדן זַײנען ֿפיל עלטער. שוין ַאֿברהם 

אבן עזרא18, ווָאס הָאט געלעבט אין שּפַאניע אין 12טן י"ה, הָאט 

ָאנגעשריבן ַא שיר19 וועגן שָאך. אין מָאדערנע צַײטן זַײנען עטלעכע 

1. échecs/chess 2 klolim règles/rules (sing. ּכלל klal) 3. khaveyrim amis/friends (sing. חֿבר khaver) 4. tournois/tournaments 5. à l'aveu-
gle/blindfold 6. noble 7. seykhl intelligence 8. coups/moves 9. meylekh roi/king 10. but/aim 11. adversaire/opponent 12. échiquier/
chessboard 13. cases/squares 14. malke reine/queen 15. fou/bishop 16. zokn 17. ici pion/here pawn 18. avrom Abraham Ibn Ezra 
(1089-1164), poète hébraïque d’Espagne/Hebrew poet from Spain 19. shir poème en hébreu/Hebrew poem 20. Emmanuel 21. afile
même/even 22. origine/origin. 

און שווַאך, ֿפַארטיידיקט. ַא בושה מיט ַא בזיון47. כ'הָאב זיך ּתיּכף48

ֿפָארגעשטעלט, ווי ֿפון ַאלע ווינקלען ֿפונעם צימער טַײטלען49 אויף 

מיר, לַאכנדיק בייז, דער משּפחהס50 העלדן : די גרויס–מַײסטערס 

קַאסַאבלַאנקַא, ַאליָאכין, בָאטוויניק און טַאל.

ס'איז מיר געווָארן ענג און ֿפינצטער, און איך הָאב געווָאלט ווָאס 

גיכער ַארויס ֿפונעם צימער. שוין אינעם קָארידָאר הָאט זיך צו מיר 

געטרָאגן די שטימע ֿפון קירילן, וועלכער הָאט געטרונקען טיי אין קיך 

מיט זַײן מַאמען.

— מַאמע, זי שּפילט אויסערגעוויינטלעך. זי איז ַא מֿבינטע51 ! מער הָאב 

איך עס ניט געקענט ֿפַארטרָאגן.

— איך גיי ַאוועק !

47. bushe ... bizoyen la honte/shame and disgrace 48. teykef tout de suite/at once 49. pointent du doigt/point at 50. mishpokhes de 
la famille/of the family 51. me'yvnte experte/expert (fem.) 52. mamshikh ... continuer/continue 53. ... nimes j'en avais assez/tired of 
54. makhshove pensée/thought.

[סוף ֿפון זייַט 4]

— דַארֿפסט שוין ַאהיימגיין ? ַאזוי גיך ? צי ווילסטו, ַאז די ֿפיגורן זָאלן 

בלַײבן אויֿפן ָארט, מע זָאל עס קענען ממשיך זַײן52 מָארגן ?

— כ'ווייס ניט, כ'וועל ָאנקלינגען.

אין דרויסן איז מיר געווָארן נָאך ֿפינצטערער ווי ֿפריִער. ֿפַאר די אויגן 

הָאבן געטַאנצט ֿפיגורן, ווַײסע און שווַארצע, צוזַאמען מיט קירילס 

שמייכלענדיק ּפנים. ַאלץ איז מיר געווען נימאס53, ַאֿפילו דער געדַאנק 

ֿפונעם טַײערן וועלָאסיּפעד. און איין מחשֿבה54 הָאט געשלָאגן און 

געשלָאגן אינעם קָאּפ : ֿפַאר ווָאס הָאט ער מיך, דער חֿבר מַײנער, די 

דָאזיקע ּפַארטיע ניט געלָאזט ֿפַארשּפילן ?

ֿפון די גרעסטע שָאכמַײסטער געווען ייִדן, ווי צום בַײשּפיל עמנואל20

לַאסקער (1941-1868), ַא געבוירענער אין דַײטשלַאנד. עמעצער הָאט 

ַאֿפילו21 אויסגערעכנט ַאז 47 ּפרָאצענט ֿפון ַאלע וועלט–טשַאמּפיָאנען 

ֿפון שָאך זַײנען געווען ייִדן ָאדער ֿפון ייִדישן ָאּפשטַאם22.

משה מענדעלסָאן (לינקס) מיט די שרײַבער לעסינג און לַאווַאטער 

(ּפָארטרעט ֿפון מ. ד. ָאּפענהײַם).  
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אַרום ַא וואָרט

שּפילן

ווען איר הערט דָאס ווָארט שּפילן, ווָאס קומט גלַײך 
? קָארטן ? צי מוזיק ? צי אֿפשר2 אין זינען1

גָאר ֿפוסבָאל ? עס ווענדט זיך3 ַאוודאי4 אין 

ווָאס איר טוט מערער און ווָאס איר הָאט 

בעסער ליב.

ֿפַאר ווָאס די ֿפרַאגע ? בלויז צו ווַײזן ַאז 

שּפילן, אין ייִדיש ווי אין ַא סך ַאנדערע שּפרַאכן, 

ערשטנס הָאט ַא ברייטערן בַאטַײט5 ווי מען מיינט. לָאמיר 

נעמען מוזיק : ער שּפילט ּפיַאנע, זיי הָאבן געשּפילט מָאצַארט, זי 

וועט שּפילן ַא סָאלָא מיט איר ָארקעסטער. ווען עס גייט אין6 טעַאטער 

קען מען זָאגן : די ַאקטריסע הָאט גוט געשּפילט איר רָאלע, ער וויל 

שּפילן הַאמלעט, די טרוּפע וועט שּפילן שלום–עליכם7... 

ווי איר זעט, ווען עס הָאט צו טָאן מיט מוזיק ָאדער 

טעַאטער, איז דָאס (ֿפון ַא גרַאמַאטישן קוקווינקל8) 

געבויט מיט ַא דירעקטן ָאביעקט. ווען עס גייט אין 

סּפָארט ָאדער ַאזַארטשּפיל9 ָאדער קינדערשּפיל, גיט מען 

 : צו (געוויינטלעך10) די ּפרעּפָאזיציע „אין“. צום בַײשּפיל

זיי שּפילן אין טעניס, אין שָאך, אין כַאּפערלעך11... ווען עס 

גייט אין גלַאט ֿפַארווַײלונג12, ווערט דער ווערב רעֿפלעקסיוו : 

די קינדער שּפילן זיך אין ּפַארק, דָאס קעצעלע שּפילט זיך מיט 

ַא שטריק... ווען ַא בחור13 ֿפַארֿפירט14 ַא מיידל קען מען זָאגן ַאז ער 

הָאט זיך מיט איר געשּפילט. דָאס קומט ֿפָאר אין ֿפָאלקסלידער, אין 

ליטערַאטור, און אויך אין לעבן.

ַאן ָארט ווּו קינדער שּפילן זיך איז ַא 

שּפילּפלַאץ, דָאס מיט ווָאס מע שּפילט הייסט 

שּפילווַארג15 ָאדער שּפילצַײג15, און איין זַאך 

ַאזַא — ַא ליַאלקע16, ַא דריידל17, ַא בלַײענער זעלנער18, 

ָאדער הַײנט צו טָאג ַא „גיים–בוי“ — הייסט ַא שּפילכל19. 

ַא ּפָאר טשיקַאווע20 אויסדרוקן21 מיטן ווָארט שּפילן : ווען ַא ווַײן הָאט 

בלעזעלעך22 זָאגט מען ַאז ער שּפילט23. די קָארטן שּפילן אים

מיינט ַאז ער הָאט געקרָאגן גוטע קָארטן, ַאז ער הָאט געהַאט 

מזל24. זי מעג שוין הערן שּפילן : דָאס איז ַא 

ֿפָאלקסטימלעכער25 אויסדרוק ווָאס אויב 

מען הָאט עס קיין מָאל ניט געהערט 
הייבט מען ניט ָאן צו וויסן26

ווָאס עס קען מיינען. מע זָאגט 

עס (ָאֿפט מָאל מיט ַא זיֿפץ27) 

רעדנדיק וועגן ַא מיידל ווען מע מיינט 

1. à l'esprit/to mind 2. efsher peut-être/perhaps 3. ça dépend/it depends 4. avade bien sûr/of course 5. signification/meaning 6. il s'agit 
de/it's a question of 7. Sholem-Aleykhem 8. point de vue/viewpoint 9. jeu de hasard/game of chance 10. d'habitude/usually 11. à chat/
tag 12. simplement de s'amuser/just having fun 13. bokher jeune homme/young man 14. séduit/seduces 15. jouets/toys 16. poupée/doll 
17. toupie/top 18. soldat de plomb/tin soldier 19. jouet/toy 20. curieux/curious 21. expressions 22. bulles/bubbles 23. pétille/sparkles 
24. mazl chance 25. populaire/folk 26. on n'a aucune idée/you have no idea 27. soupir/sigh 28. kha'sene ... se marier/get married 
29. musiciens/musicians 30. accompagner/accompany 31. ma'zldik chanceux/lucky 32. sho heures/hours 33. mayse histoire/story 
34. s'est passé/took place 35. mies … un sale tour/a dirty trick 36. faire le jeu de quelqu'un/play into s.o.'s hands 37. bien que/al-
though.

ַאז ס'איז שוין צַײט זי 

זָאל חתונה הָאבן28. 

די ַאלוזיע צו שּפילן 

מיינט ַאז זי ווָאלט 

שוין געדַארֿפט הערן די 

קלעזמָארים29 אויף איר 

חתונה. ווען צוויי מענטשן שּפילן ַא ליבע איז קלָאר ַאז דָאס איז 

ניט ַאזוי ערנסט ווי ַאז זיי ֿפירן ַא ליבע… ָאדער זיי ליבן זיך.

אויב מע ווַארֿפט ַארַײן עטלעכע קָאנווערבן און ּפרעֿפיקסן בַאקומט 

דער ווערב שּפילן ַאנדערע בַאטַײטן :

ֿפַארשּפילן מיינט ֿפַארלירן אין שּפיל, ָאדער, ווי מע זעט 

אינעם ליד אויף ז' 7, אויך אין לעבן.

צושּפילן אין מוזיק מיינט בַאגלייטן30 און אין ַא ברייטערן 

קָאנטעקסט — זַײן מזלדיק31 (ַאזוי ווי אינעם אויסדרוק 

דָאס מזל הָאט אים צוגעשּפילט).

ָאּפשּפילן הָאט ֿפַארשיידענע ניוַאנסן : דָאס קינד הָאט 

ָאּפגעשּפילט צוויי שעה32 אויף דער ּפיַאנע ; די מעׂשה33 הָאט זיך 

ָאּפגעשּפילט34 בַײ מיר אין שטעטל ; ער האט מיר ָאּפגעשּפילט ַא 

מיאוס שטיק35. 

: אים ניצלעך זַײן  ַארַײנשּפילן עמעצן אין די הענט36

ֿפַאר זַײנע ּפלענער, אים העלֿפן, נישט ווילנדיק, אין זַײנע 

ּפלענער. דָאס קען ּפַאסירן אין שָאך, אין ברידזש, אין 

ּפָאליטיק, אין ַאלע מענטשלעכע בַאציִונגען. זעט איר 

דָאך ַאז דעם קָאנצעּפט שּפילן

ניצט מען ַא סך אינעם 

לעבן… כָאטש37 ס'איז אויך 

קלָאר ַאִז דָאס לעבן איז אין 

גַאנצן נישט קיין שּפיל !
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ווער בין איך ?

● זעסט מיך דָארט ווּו ַאלץ הייבט ָאן זיך,

און איך בין אין מיטן2 גַאס.
קיינער הַאלט מיך נישט ֿפַאר ערנסט3,
ווַײל מע ווייס : איך בין אין שּפַאס4.

1. devinettes/riddles 2. au milieu/in the middle of 3. prend au sé-
rieux/takes me seriously 4. plaisanterie/in jest 5. mur/wall 6. drap/
sheet  7. étendu/spread 8. petits pois/peas 9. semés/sowed. 

[לייזונג אינעם קומענדיקן נומער]

לאָמיר זיך שּפילן...

● ַא ווַײסער מויער5

און ַא געלער מויער ;
וויל מען צוקומען צום געלן,

מוז מען צעברעכן דעם ווַײסן.

● ַא לַײלעך6 געשּפרייט7,

ַארבעס8 צעזייט9,
ַא טעלערל אין מיטן.

● מַײן טַאטנס ַא זון

און מַײנער ניט קיין ברודער,
ווער איז דָאס ?

שּפריכווערטער1

● ווען צוויי שּפילן אין קָארטן מוז איינער 

געווינען און איינער ֿפַארלירן.

● ווי מען שּפילט ַאזוי טַאנצט מען. (ווי די 

טָאנגעבערס בַאשליסן, ַאזוי דַארף מען זיך ֿפירן).

● שּפילן די גרילן2 טַאנצן די ווַאנצן3. (ַאלוזיע 

אויף ַא יום–טוֿב4 בַײ ָארעמע לַײט)

● ַאז דָאס מיידל קען ניט טַאנצן זָאגט זי — די 
קלעזמער קענען ניט שּפילן.

1. proverbes/proverbs 2. criquets/crickets 3. punaises/bedbugs 
4. yontef fête/celebration.

ווּו זענען מַײנע יונגע יָארן
ווערטער און מוזיק : דוד1 מייערָאוויץ

ווּו זענען מַײנע יונגע יָארן ?
ווּו זענען מַײנע צַײטן ?

איך הָאב ֿפַארשּפילט2 מַײנע יונגע יָארן
ַאזוי ווי מען שּפילט אין קָארטן.

און ווען מען טוט אין קָארטן שּפילן
שּפילט מען דָאך אין געלט

און איך הָאב ֿפַארשּפילט מַײנע יונגע יָארן
ַאזוי ווי מַײן שיינע וועלט.

1. dovid 2. perdu (au jeu)/lost, wasted. 

רעטענישן1

ה ו ז ב

ג ט ו ה

ד ז א ט

ז א ד

א ג ד ב ח ה

ד ג ו

ו ה ט ד

א ו ז ח

ח ו ט א

[די ענטֿפערס אויף ז' 8]

סודָאקו1

ַ ייִדישער דָאס איז ַא ייִדישער דָאס איז ַא ייִדישער „סודָאקו“. די אותיות2 „א“ ביז „ט“ 
שטעלן מיט זיך ֿפָאר3 די ציֿפערן 1 ביז 9. דער ציל4 ֿפונעם 

שּפיל איז אויסצוֿפילן דעם דיַאגרַאם ַאזוי ַאז יעדער אות זָאל 
ֿפָארקומען בלויז איין מָאל אין עידער שורה5, אין יעדער 

קָאלָאנע6 און אין יעדן קווַאדרַאט7.

1. Sudoku 2. oysyes lettres/letters ; sing. אות os. 3. représentent/
represent 4. but/aim 5. shure ligne/line 6. colonne/column 7. case/
box. 
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[סוף ֿפון זייַט 1]

18. fleurissait/blossomed 19. éducation 
20. melukhe d’État/State 21. scène/stage 
22. ... iker principalement/mainly 23. Tony 
Award, récompense à Broadway/theatrical 
prize 24. efsher peut-être/perhaps 25. on 
a failli/nearly 26. hanoe ... prendre plai-
sir/enjoy.

[די ענטֿפערס ֿפון ז' 7]

1. דער אות „ַאלף“1 2. ַאן איי 3. דער הימל, 

די שטערן און די לֿבנה2 4. איך.

1. os alef la lettre "alef" (A)/the letter 
'alef' (A) 2. levone lune/moon. 

שרַײבערין דֿבורה ֿפויגל8 און לעצטנס הָאט 

זי געענדיקט איר דָאקטער–ַארבעט וועגן דער 

ייִדישער קריטיק.

די צַײטשריֿפט איז אויף ּפויליש. דער 

ערשטער נומער איז געווידמעט ייִדיש אין דער 
טרין, אליעזר10 הַײנטיקער וועלט : מרים9

ניבָארסקי און שמעון11 נויבערג דערציילן 

ִדיש. ר אויף ייִדיש. ר אויף ייִדיש. שלום  ווי צו דערציִען קינדע

בערגער ֿפון ניו–יָארק און זשיל רָאזיע ֿפון 

ּפַאריז רעדן וועגן דער נַײסטער ייִדישער 

ליטערַאטור. דער ברייטער ֿפַארנעם12 ֿפונעם 

הַײנטצַײטיקן ייִדישלַאנד ווערט אילוסטרירט 

מיט ַארטיקלען וועגן הַאמבורג און 

מעלבורן. אויך דער ליטערַארישער טייל איז 

געווידמעט נָאכמלחמהדיקע13 שַאֿפונגען, דורך 

איבערזעצונגען אויף ּפויליש ֿפון ייִדישער 

ּפרָאזע אין יׂשראל14 — ֿפון יָאסל בירשטיין 

(2003-1920), ַאֿברהם15 קַארּפינָאוויטש 

(2004-1913), און מיכאל16 ֿפעלזענבַאום. 

ַא בַאזונדערער ָאּפטייל ווערט ָאּפגעגעבן 

דעם ָאנדענק ֿפון לעצטנס ֿפַארשטָארבענעם 

ּפָאעט ַאֿברהם סוצקעווער (2010-1913), 

וועמענס ּפָאעמע „צו ּפוילן“ (1946) ווערט 

ָאּפגעדרוקט אין איבערזעצונג און אין 

ָאריגינַאל. מיט ַא סך ַאנדערע ַארטיקלען וועגן 

ייִדישער שּפרַאך, געשיכטע און קונסט גיט 

דער ערשטער נומער ַא רַײכן איבערבליק17

איבער דעם ייִדיש–לעבן און –שַאֿפן אין ּפוילן 

און ַאנדערשווּו אויף דער וועלט.

און ֿפַאר ווָאס דער טיטל צווישן ? ווי עס זָאגט 

קַארָאלינַא שימַאניַאק אינעם לייט–ַארטיקל18, 

איז דער טיטל צו גלַײך19 די ֿפילָאסָאֿפיע ֿפון 

דער צַײטשריֿפט : צווישן ּפויליש און ייִדיש, 

צווישן ֿפַארגַאנגענהייט און איצט, צווישן 

ֿפַארשיידענע זשַאנערס און אויסדרוק–

מיטלען20. 

בָאריס ַארָאנסָאן הָאט געלעבט אין די יונגע 

יָארן אין קיִעוו. דָארט הָאט ער, מיט דעם 

טַאטנס דערלויבעניש, שטודירט אין דער 

קונסטשול. אין יענער צַײט הָאט געבליט18 

דער רוסישער ַאווַאנגַארד. ער הָאט ָאנטייל 

גענומען אין דער קולטור–ליגע (געשַאֿפן אין 

1918), ַא געזעלשַאֿפט ֿפַאר ייִדישער קונסט, 

ליטערַאטור און דערציִונג19. דעמָאלט הָאט ער 

זיך ֿפַאראינטערעסירט מיט טעַאטער און זיך 

געלערנט סצענָאגרַאֿפיע. אין 1920 איז ער 

געֿפָארן קיין מָאסקווע און געַארבעט ֿפַארן 

ייִדישן מלוכה20–טעַאטער. שּפעטער הָאט ער 

געַארבעט אין בערלין און ּפַאריז. אין 1923 

הָאט ער עמיגרירט אין ניו–יָארק און ווַײטער 

געַארבעט ווי דעקָארַאטָאר ֿפַאר דער ייִדישער 

בינע21, דער עיקר22 ֿפַאר מָאריס שווַארצעס 

קונסט–טעַאטער.

ֿפון 1930 ָאן הָאט ער באַשלָאסן צו ַארבעטן 

אויף ברָאדוויי (ווּו ער הָאט געווּונען ַא ּפָאר 

מָאל די „טָאני–ּפרעמיע“23) און הָאט זיך 

אין גַאנצן דערווַײטערט ֿפון ייִדישן טעַאטער. 

אפֿשר24 דערֿפַאר הָאט מען שיִער נישט25 

ֿפַארגעסן ָאט די ווּונדערלעכע בילדער און ַאז 

ַארָאנסָאן הָאט ווי ַא קינסטלער געהַאט צוויי 

לעבנס.

די ווָאס הָאבן נישט געהַאט די מעגלעכקייט צו 

זען די אויסשטעלונג קענען הנאה הָאבן26 ֿפונעם 

 Le Minotaure שיינעם בוך ווָאס די גַאלעריע

הָאט ַארויסגעגעבן מיט זַײנע בילדער ַארום 

ייִדישן טעַאטער, און אינטערעסַאנטע טעקסטן 

וועגן זַײן קינסלערישן וועג. 

[סוף ֿפון זייַט 1]

8. dvoyre Debora Vogel (1900-1942) 9. miryam 10. eliezer 11. shimen 12. étendu/
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