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לאָמיר טראַכטן...
אונדזער טעמע אין דעם נומער איז פֿילאָס ָאפֿיע .שרעקט אײַך
נישט — ס'איז נישט קיין פֿילאָס ָאפֿיע–קורס און ס'וועט נישט
זײַן קיין עקזאַמען בײַם סוף .1מיינט ניט אַז מיר האָבן כּוח 2צו
רעדן ד ָא וועגן אַלע באַרימטע פֿילאָס ָאפֿן וואָס פֿראַנצייזישע
גימנאַזיסטן 3האָבן נאָר וואָס געשריבן וועגן זיי מאַטורע–4
עקזאַמענס .אויב איר ווילט עפּעס וויסן וועגן אַזעלכע דענקער
ווי סאָקראַטעס ,פּלאַטאָן ,שפּינאָזאַ ,דעקאַרט,5
קאַנט ,העגעל אָדער וויטגענשטײַן ,דאַרפֿט איר
דאָס אַליין אויסזוכן.
די פּאָר זײַטן זײַנען נאָר ַא קליינער שפּאַציר
אַרום געוויסע 6פֿילאָס ָאפֿישע פֿראַגעסַ ,א
מין 7מאָז ַאי ִק פֿון עטלעכע אידעען ,נײַע אָדער
עלטערע ,ערנסטע 8אָדער גאָר נישט 9ערנסטע,
וואָס איר וועט קענען אין זיי אַרײַנטראַכטן אין
10
די קומענדיקע זומערטעג ווען איר וועט אפֿשר
זײַן אויף וואַקאַציעס און האָבן צײַט צו טראַכטן.
ווי איר קענט זען )ז'  (7האָבן יי ִדן ליב
11
פֿילאָס ָאפֿיע .אָבער געוויסע שטראָמען פֿון יי ִדישן געדאַנק — דער
14
עיקר 12אין די פֿרומע סבֿיבֿות — 13האָבן נישט געהאַלטן פֿון
16
וועלטלעכער 15פֿילאָס ָאפֿיע )זעט ז'  .(5בײַ חסידים
האָט פֿילאָס ָאפֿיע געהייסן חקירה ,17און זיי זײַנען
שטאַרק חושד געווען 18אַז צו פֿיל אַרײַנטראַכטן אין
20
אַזעלכע פֿראַגעס פֿירט אַוועק פֿון תּורהַ — 19א חקרן
מוז אומ ֿפאַרמײַדלעך 21ווערן אַן אַפּיקורס.22
צופֿעליק 23איז אַרויס אין קינ ָא ַא נײַער פֿילם
צוגעפּאַסט 24צו אונדזער טעמע ַ :א פֿילם וועגן דער
פֿילאָס ָאפֿין חנה אַרענדט .25האָבן מיר צונויפֿגעקליבן
וועגן דעם עטלעכע ֿפאַרשיידענע מיינונגען) 26ז' .(2
איר וועט אויך געפֿינען ַא דערמאָנונג פֿון ַא וויכטיקן
און ָאפֿט ֿפאַרגעסענעם יי ִדישן פֿילאָסאָף ,משה
העס) 27ז' .(3
כּדי 28צו טראַכטן דאַרף מען דאָך האָבן
ַא קאָפּ ,האָבן מיר זיך געשפּילט
מיטן וואָרט „קאָפּ“ און
צונויפֿגענומען ַא ריי
סינאָנימען,

אויסדרוקן 29און שפּריכווערטער 30אַרום דעם )זעט ז' .(4
אויב עס גלוסט זיך אײַךַ 31א ביסל צו ֿפאַרווײַלן ,32וועט איר
געפֿינען ַא קליינע שפּיל אויף ז' .7
33
און ֿפאַר אַלע וואָס ווילן בלײַבן „אין דער מאָדע“  ,קענט איר
לייענען )אויף ז'  (6וועגן די נײַע טענדענצן וואָס האָבן זיך
34
לעצטנס באַוויזן אין פּאַריזַ ,א שטאָט וואָס איז תּמיד
אין דער שפּיץ 35פֿון פֿילאָס ָאפֿישן געדאַנק.

1. sof à la ﬁn/at the end 2. koyekh force/strength
 4. bacתיכוניסטים3. lycéens/high school students/מבחניcalauréat/high school leaving certiﬁcate/
מסוימים 5. Descartes 6. certains/certain/בגרות
 8. sérieux/seמעין7. min sorte de/sort of/כלל 9. pas du tout/not at all/רציניםrious/
אולי 10. efsher peut-être/perhaps/לא
…  12.זרמים11. courants/currents/
 13. svivesבעיקרiker surtout/mostly/
 14. n'estimaientחוגיםmilieux/circles/
לא העריכוpas/did not think highly of/
 16. … khsiחילוני15. laïque/secular/dim chez les Hassidim/for Hasidim
17. khkire spéculation 18. khoyshed
…
soupçonnaient/suspected
19. toyre Torah 20. khakren celui qui spécule trop/one who inמי שמהרהרdulges in speculation/
 21. inévitablement/inיותר מדי 22. apikoyresבהכרחevitably/
mécréant/unbeliever 23. par
coïncidence/by
coincidence/
 24. bien adapté/wellבמקרה 25. khane Hanמתאיםsuited/nah Arendt 26. opinions/
 27. moyshe Moses Hessדעות
28. kede'y aﬁn de/in order to 29. ex 30. proverbes/proverbs/ביטוייםpressions/
מתחשק 31. vous avez envie/you feel like/פתגמים
להשתעשע 32. vous divertir/have a little fun/לכם
עם היד על הדופק33. à la mode/up to the minute/
34. tomid toujours/always 35. à la pointe/in the
.בחזיתforefront/

אפֿן :
א ריי פֿילאָס ָ
„דער דענקער“ פֿון אָ .ראָדען און ַ
וויטגענשטײַן ,סאָקראַטעס ,העגעל ,דעקאַרט ,קאַנט
און שפּינאָזאַ.

צוויי פּלאַקאַטן פֿונעם פֿילם
„חנה אַרענדט“  :רעכטס —
דער פֿראַנצייזישער,
לינקס — דער ענגלישער.

חנה אַרענדט

1

עס איז לעצטנס אַרויס ַא נײַער פֿילם פֿון מאַרגאַרעטע פֿאָן טראָט ַא מיטן טיטל חנה אַרענדט .ער האָט אַרויסגערופֿן פֿאַרשיידענע
מיינונגען ,וואָס מיר ברענגען ד ָא אַן אָפּקלײַב 2פֿון זיי.

2

מאַרגאַרעטע ֿפאָן טראָטאַס פֿילם וועגן חנה אַרענדט איז נישט קיין
ביאָגר ַאפֿיע פֿון דער פֿילאָס ָאפֿין ,נאָר ַא דערציילונג וואָס ווײַזט זייער
ַא ספּעציפֿישן מאָמענט פֿון איר לעבן  :איר רײַזע קיין ישׂראל 3אויפֿן
אײַכמאַן–פּראָצעס 4און די שטאַרקע פּאָלעמיק וואָס האָט זיך אויפֿגעהויבן
צוליב איר טעאָריע פֿון דער „באַנאַליטעט פֿון שלעכטס“ .די אַקטריסע
גיט באמתַ 5א טעם 6דער העלדין ,7וואָס מע זעט אי ווי ַא גלענצנדיקע
אינטעליגענטקע אי ווי ַא סימפּאַטישן מענטש ,וואָס קען נישט גוט
טראַכטן אָן אירע פּאַפּיראָסן ,און וואָס רעדט ענגליש מיט ַא שטאַרקן און
חנעוודיקן 8דײַטשן אַקצענטַ .א שפּיל ֿפאַר די יי ִדישיסטן  :ווען איר וועט
10
זען דעם פֿילם ,זוכט אינעם הינטערגרונט שלום אַשסַ 9א בוך און נחום
סטוטשקאָווס אוצר פ ֿון דער ייִדישער שפּראַך.11
בלומקע
ַא פֿילם וועגן ַא שרײַבערין און ַא פֿילאָס ָאפֿין איז ֿפאַר זיך אַליין
ַא מאָדנער 12פּראָיעקט .ס'איז דערין ניט ָא קיין אינטערעסאַנטס צו
באַקוקן ,ווײַל ס'איז גאָר נודנע 13זיך בלויז צוצוקוקן ווי אַרענדט
שרײַבט אַן אַרטיקל .די ש ַאפֿערס פֿונעם פֿילם האָבן געפּרוּווט דאָס
אויסמײַדן ווײַזנדיק רעדעס און לעבעדיקע דיסקוסיעס .נאָר דאָס וואָס
טויג 14אויף אַן אינטעלעקטועלן אַרטיקל ,טויג אין גאַנצן נישט אויף

צו ווײַזן אין ַא פֿילם ,וואָס וועט קיין מאָל נישט קענען באַלײַכטן אַלע
פּרטים 15און קאָמפּליצירטע קריטישע מיינונגען .דער פֿילם האָט ֿפאָרט
באַוויזן 16צו געפֿינען ַא קאָמפּראָמיס וואָס איז אי אינטערעסאַנט אי
אינ ֿפאָרמאַטיוו ,נאָר ער האָט אפֿשר 17צו פֿיל געלייגט דעם טראָפּ 18אויף
„אינטערעסאַנט“.
קאַרל
איך בין געווען גאַנץ נײַגעריק 19צו זען דעם פֿילם ווײַל כ'האָב געהאַט
געלייענט עטלעכע פֿון חנה אַרענדטס ווערק און צווישן זיי אויך אײַכמאַן
אין ירושלים .20איך מיין אַז אין אַלגעמיין איז דער פֿילם ניט קיין
שלעכטער .צו דער הויפּט–אַקטריסע באַרבאַר ַא סוקאָוו ַא איז שווער צו
האָבן עפּעס טענות .21צוריקגערעדט ,22פֿרעג איך זיך צי קינ ָא איז דער
מעדיום וואָס איז צום מערסטן צוגעפּאַסט צו דערציילן די געשיכטע
פֿון אַן אינטעלעקטועלער דעבאַטע .די זעלבע מעשֹה 23וואָלט געקענט
דערציילט ווערן אין ,למשלַ ,24א ראַדיאָ–פּיעסע מיט מער–ווייניקער דעם
זעלבן עפֿעקט.
אַקווילע

]סוף ז' [8

 5. beemes vraiment/משפט אייכמן 3. yisroel 4. procès Eichmann/Eichmann trial/מבחר1. khane Hannah Arendt (1906-1975) 2. sélection/
 10. nokhemמאת שלום אש 9. de/by sholem ash/חינני 8. khe'ynevdikn charmant/charming/גיבורהreally 6. tam saveur/appeal 7. héroïne/
משונה 12. étrange/peculiar/תזאורוס יידיש11. oytser trésor, Thésaurus de la langue yiddish/treasure, Thesaurus of the Yiddish Language/
 17. efsher peutהצליח prat 16. réussi/managed/פּרט  15. protim détails, sing.מתאים 14. convient/is suitable/משעמם13. ennuyeux/boring/ 20. yerusholaim Jérusalem 21. taynes des reproches/anyסקרן 19. curieux/curious/התמקד 18. mis l'accent/accentuated/אוליêtre/perhaps/
 23. mayse histoire/story 24. lemoshl par exemple/for exampleעם זאתcomplaints 22. d'un autre côté/on the other hand/

קאַרל פּיערערַ ,1א תּלמיד 2פֿונעם פּאַריזער יי ִדיש–צענטער ,ברענגט ַא באַנײַערישן קוק אויפֿן יי ִדישן פֿילאָסאָף משה העס ,3וואָס אין זײַן
צײַט האָט ער געהאַט ַא שטאַרקע השפּעה 4אויף דער ציוניסטישער 5טעאָריע און אויפֿן סאָציאַליסטישן געדאַנק.

דער פֿילאָסאָף משה העס

פֿון קאַרל פּיערער

משה העס איז געבוירן געוואָרן אין  1802אין באָן )דײַטשלאַנד( ווי דער
זון פֿון ַא רײַכן סוחר .6ער איז דערצויגן געוואָרן אויף ַא טראַדיציאָנעל–
9
רעליגיעזן אופֿן .7דער עיקר 8האָט געמאַכט אויף אים ַא גרויסן רושם
דער צוזאָג 10פֿון משיחס 11קומען .דאָס האָט אים באַאײַנפֿלוסט 12אין
זײַן שפּעטערדיקן ציוניסטישן געדאַנק .אין די פֿרי ִע יאָרן פֿון זײַן
פֿילאָס ָאפֿיש שרײַבן האָט ער זיך אַליין אָנגערופֿן פּשוט„ 13שפּינאָזאַס
ַא תּלמיד“ .דאָס ווערק וואָס מע דערמאָנט ווי ַא בײַשפּיל פֿון זײַנע
יונגע יאָרן הייסט  :די הייליקע געשיכטע פ ֿון דער מענטשהייט ,און ס'איז
אַרויס אין  .1837נאָר מיט ַא פּאָר יאָר פֿרי ִער האָט ער זיך דערנענטערט
צו די לינקע העגעליאַנער ,ווי פֿויערבאַך און מאַרקס .אין אָנהייב פֿון
די 1840ער יאָרן האָט ער ַאפֿילו 14גענומען פּובליקירן אין מאַרקס'
ריינישע צײַטונג .העס האָט געהאַט ַא גרויסן אײַנפֿלוס אויף מאַרקסן
און האָט באַוויזן צו געווינען ענגעלסן ֿפאַרן סאָציאַליסטישן געדאַנק.
פֿונדעסטוועגן 15האָבן זיי געהאַט באַזונדערע מיינונגען וועגן סאָציאַליזם.
דער ֿפאַר איז באַלד ֿפאָרגעקומען אַן איבעררײַס אין זייער פֿרײַנדש ַאפֿט.
די רעוואָלוציע פֿון  1848האָט ער איבערגעלעבט אין דער שווייץ 16און
פֿון  1853אָן האָט ער געלעבט אין פּאַריז .ווען מע האָט אים געהייסן,
בשעת 17דער דײַטש–פֿראַנצייזישער מלחמה ,18ער זאָל אַנטלויפֿן פֿון
פֿראַנקרײַך ,האָט ער זיך איבערגעצויגן קיין בעלגיע ,פֿון וואַנען ער האָט
פּובליקירט פֿײַערדיקע אַנטי–פּרײַסישע 19פּאַמפֿלעטן .נאָך דער מלחמה
איז ער נאָך ַא מאָל גע ֿפאָרן קיין פּאַריז און האָט דאָרטן אָפּגעלעבט זײַן
לעבן ביז צו זײַן טויט אין .1875
20
הײַנט צו טאָג דערמאָנט מען העסןַ ,א פּנים  ,נאָר צוליב זײַנע פּראָטאָ–
ציוניסטישע ש ַאפֿונגען ווי רוים און ירושלים .21אין יענעם בוך אַנטוויקלט
ער ַא טעאָריע וועגן ַא יי ִדישער ראַסע ,וואָס איז דער יסוד 22פֿון דער
23
יי ִדישער רעליגיע ,און וואָס דאַרף — ווי אַלע אונטערגעדריקטע
פֿעלקער — אַן אייגענע מדינה.24
זײַנס ַא בוך וואָס מע דערמאָנט כּמעט 25קיין מאָל נישט און וואָס איז
אפֿשר 26דאָס סאַמע וויזיאָנערישע 27פֿון זײַן ווערק ,הייסט  :בערלין,
פּאַריז ,לאָנדאָן .די אייראָפּעיִשע טריאַרכיע .דאָרטן שרײַבט ער וועגן
די דרײַ גרויסע אומות : 28דײַטשלאַנד ,פֿראַנקרײַך און ענגלאַנד ,וואָס
31
דאַרפֿן זיך צונויפֿקניפּן ,29כּדי 30יעדע איינע זאָל פּר ָאפֿיטירן ,אַנשטאָט
צו קעמפֿן איינע קעגן דער אַנדערער .זײַן מיינונג איז ,אַז יעדע איינע
פֿון זיי האָט ַא דיסטינקטיווע און באַזונדערע אייגנש ַאפֿט ,32וואָס ווערט

דערגאַנצט פֿון די אַנדערע צוויי .אָנהייבנדיק מיט דײַטשלאַנד ,וואָס איז
דעמאָלט נאָך נישט געווען קיין ֿפאַראייניקטע נאַציע ,שרײַבט ער ,אַז די
דײַטשן האָבן זיך עמאַנציפּירט אין שׂכלַ 33א דאַנק דער לוטעראַנישער
רע ֿפאָרמאַציע .נישט ווי הײַנט אין אויטאָס ,נאָר אין ראַציאָנעלן טראַכטן
זעט ער דעם דײַטשישן צושטײַער 34צו אַן אייראָפּעי ִשער מדינה.
פֿראַנקרײַך האָט זיך ב ַאפֿרײַט אין איר מאָראַל דורך דער רעוואָלוציע פֿון
 1789און דורך די סאָציאַליסטישע און פּרעסאָציאַליסטישע מחברים 35ווי
סען–סימאָן .36דער פֿראַנצייזישער צושטײַער דאַרף זײַן ַא גערעכטע און
גלײַכהייטלעכע געזעלש ַאפֿט .37און וואָס שייך 38ענגלאַנד טראַכט ער ,אַז
איר צוגאָב דאַרף זײַן ַא פּראַקטישערַ ,א סוחרישער ,39אַן עקאָנאָמישער.
40
לייענענדיק דאָס בוך ווערט קלאָר ווי שטאַרק ער איז ֿפאַרוואָרצלט
]סוף ז' [8

אבֿרהם ביקס היסטאָרישן ראָמאַן „משה העס“
א זײַט פֿון ַ
ַ
)ניו–יאָרק(1949 ,

1. Carl Pierer 2. talmid étudiant/student 3. Moses Hess (1802-1875) 4. hashpoe inﬂuence 5. tsieni'stisher sioniste/Zionist 6. soykher
הבטחה 9. royshem impression 10. promesse/promise/בעיקרcommerçant/merchant 7. oyfn façon/way 8. … iker surtout/especially/
 13. poshet simplement/simply 14. aﬁle même/even 15. néanהשפיע11. meshiekhs du Messie/of the Messiah 12. inﬂuencé/inﬂuenced/ 18. milkhome guerre/war 19. antiprussien/anti-Prusבזמן 16. Suisse/Switzerland 17. besha's pendant/during/עם זאתmoins/nevertheless/ 22. yeso'd fonרומא וירושלים 21. … yerusholaim Rome et/and Jérusalem/כפי הנראה 20. aponem apparemment/apparently/אנטי פרוסיsian/אולי 24. medine pays/country 25. kima't presque/practically 26. efsher peut-être/perhaps/מדוכאdement/basis 23. opprimés/oppressed/
כאן :לשתף פעולה 28. umes nations 29. ici collaborer/here work together/רואה את הנולד במידה הרבה ביותר27. le plus visionnaire/most visionary/
 33. seykhl raison/תכונה מאפיינת 32. trait distinctif/distinctive feature/במקום ל30. kede'y aﬁn que/in order to 31. au lieu de/instead of/
 37. société égalitaire/egalitarianהרוזן סן סימון 35. mekhabrim auteurs/authors 36. Comte de Saint-Simon/תרומהreason 34. contribution/
מושרש 39. so'khrisher commercial 40. enraciné/rooted/אשר ל 38. ... shayekh en ce qui concerne/as for/חברה שיוויוניתsociety/

3

א וואָרט
אַרום ַ

קאָפּ

4

צו וואָס טויגַ 1א קאָפּ ? ַא הויך פֿילאָס ָאפֿישע פֿראַגע ! ַא קאָפּ טויג צו
טראַכטן ,קלערן ,דענקען ...אויך צו טראָגן ַא היטל ...אויך )נישט ֿפאַר
אונדז געדאַכט (2צו האָבן קאָפּווייטיק.
קעפּ קומען אין ֿפאַרשיידענע מאָסןַ : 3א קלוגער קאָפַּ ,א נאַרישער
קאָפַּ ,א מילבנקאָפּ ,4אָדער ַא דרייקאָפּ .5זייער ַא קלוגער קאָפּ הייסט ַא
7
קאָפּ פֿון ַא מיניסטער )ווער ווייס ֿפאַר וואָס — אַוודאי 6אַן אויסדרוק
פֿון אַמאָליקע צײַטן( .אינעם קאָפּ ליגט דער מוח ,8ווי ַא האַרטער
9
דיסק ליגט אין ַא קאָמפּיוטער .מע דערקענט אויך ֿפאַרשיידענע סאָרטן
מוחות ַ :א שאַרפֿער מוח באַנעמט 10גיך ַא געדאַנקַ ,א טעמפּער 11מוח,
ֿפאַרקערטֿ ,פאַרשטייט נאָר מיט שוועריקייט .ווען מע מיינט אַז ַא מענטש
איז נאַריש און האָט ַא קורצן זכּרון ,12זאָגט מען אַז ער האָט ַא קעצישן
מוח ,13ווי אין יענעם באַקאַנטן ליד „קום אַהער דו פֿילאָסאָף“ )זעט זײַט
ֿ .(5פאַר יעדן איינעם ,וואָס קען זיך ַא ביסל אויף קעץ ,איז דאָס ַא גאָר
ֿפאַלשער ֿפאַרגלײַך און ַא גרויסע עוולה 14קעגן קעץ !
ַא סינאָנים פֿון קאָפּ ,וואָס שטאַמט פֿון לשון–קודש ,15איז ראָש .16דאָס– ָא
וואָרט ניצט מען אין ַא פֿיגוראַטיוון זינען ,ווי ַא שעף ,17נישט ֿפאַר ַא
פֿיזישן קאָפּ .דער ראָש–הקהל 18איז דער אָנפֿירער פֿון ַא קהילהַ ,19א
ראָש–ישיבֿה 20איז דער דירעקטאָר פֿון ַא ישיבֿה .ראָש–השנה ,21נײַ
י ָאר ,מיינט וואָרט בײַ וואָרט „דער קאָפּ פֿונעם יאָר“ .ראָש–חודש 22איז
דער אָנהייב פֿון ַא חודש ,ווען מע זעט די נײַע לבֿנה .23בראָש 24מיינט
„אויבן אָן“ ַ :א פּרעזידענט ,צום בײַשפּיל ,שטייט בראָש פֿון ַא לאַנד.
בראשית ,25דאָס ערשטע וואָרט פֿון תּנך ,26וואָס מיינט „אין אָנהייב“,
איז אויך דער נאָמען פֿונעם ערשטן ספֿר 27פֿון דער תּורה.28
מיטן וואָרט קאָפּ זײַנען ד ָא ַא סך אויסדרוקן :
זיך לערנען מיט קאָפּ = לערנען טיף און ערנסט.

אַרומגיין )צי אַרומלויפֿן צי אַרומקריכן( אָן ַא קאָפּ = זײַן שטאַרק
צעמישט ,צעחושט ,29צעטומלט.
30
ער דרייט מיר ַא קאָפּ = ער מאַכט מיך משוגע .
ַא קאָפּ אויף ַא קאָפּ = אָנגעפּאַקט 31מיט מענטשן.
מיטן קאָפּ אַראָפּ = ֿפאַרקערט ,קאַפּויער.32
איבערן קאָפּ = זייער ַא סך.
ברעכן זיך דעם קאָפּ = זייער שטאַרק אַרײַנטראַכטן אין ַא שווערן
פּראָבלעם.
33
נישט נאָר מענטשן האָבן קעפַּ .א מטבע האָט אויך ַא קאָפּ .ווען מען
וויל באַשטימען ַא זאַך אויף טראַף 34וואַרפֿט מען ַא מטבע קאָפּ צי
שלאַק .35דער דימינוטיוו פֿון קאָפּ איז קעפּלַ .א קינד האָט ַא קעפּל אָדער
ַא קעפּעלע ,ווי אין די אויסדרוקן ַא קוש אין קעפּעלע אָדער ַא געזונט
אין קעפּעלע .מע זאָגט אויך ַא קעפּל קרויטַ ,36א קעפּל קנאָבל 37און ַא
קעפּל פֿון ַא שפּילקע ...38קעפּלעך 39געפֿינט מען אויכעט אין ַא צײַטונג,
וווּ יעדער אַרטיקל האָט ַא קעפּל .נישט צו ֿפאַרמישן מיט קאַפּל ,וואָס
איז ַא יאַרמלקע .40ווען איינער זיצט בײַ ַא צווייטנס בעט ,זאָגט מען :
ער זיצט אים צוקאָפּנס .דער ווערב קעפּן מיינט ...אַראָפּנעמען בײַ
עמעצן דעם קאָפּ .וואָס פֿירט אונדז צו ַא בילדערישן )כאָטש 41נישט אַז ַא
42
שיינעם( אויסדרוק  :זיי האָבן אים געמאַכט מיט ַא קאָפּ קירצער ,ד"ה
זיי האָבן אים געהרגעט.43
אַן אויסדרוק וואָס ַא סך פֿון אײַך האָבן ַא מאָל געהערט )צי געלייענט(
איז זיך שלאָגן קאָפּ אין וואַנט ,וואָס ווערט געזאָגט אָדער מיט
סימפּאַטיע „ :דער חבֿר 44שלאָגט זיך ,נעבעך ,45קאָפּ אין וואַנט“,
מיינענדיק אַז ער פּרוּווט דורכצופֿירן 46עפּעס וואָס איז אוממעגלעך ;
אָדער ווי ַא קללה„ : 47זאָל ער זיך שלאָגן קאָפּ אין וואַנט“ ,אַזוי ווי „זאָל
ער גיין אין דר'ערד“ ; 48אויב ַא קינד זאָגט אַרויס ַא מאָל אַז ַא ווערטל
ווי „איך נודיע זיך “49אָדער „איך ווייס נישט וואָס צו טאָן“ וועט עס
מסתּמא 50קריגן אַז ַא ענטפֿער „ :דו ווייסט נישט וואָס צו טאָן ?? ט ָא
שלאָג זיך קאָפּ אין וואַנט !“.
איין לעצטע באַמערקונג  :אויף כּלל–יי ִדיש 51זאָגט מען דער קאָפּ .בײַ
געוויסע ליטוואַקעס 52זאָגט מען די קאָפּ .איז דאָס ַא רמז 53אויף דער
קאָמפּאַראַטיווער קלוגש ַאפֿט פֿון מענער און פֿרויען ? צי האָבן די
ליטוואַקעס ֿפאַרשטאַנען עפּעס טיפֿער ווי די אַנדערע ? אָבער מיר רעדן
ד ָא נישט ,חלילה ,54קיין לשון–הרע...55

 4. tête deמידות 3. tailles/sizes/לא עלינו 2. que cela nous soit épargné/may we be preserved from it/למה משמש1. à quoi sert/of what use/
 8. moyekhביטוי 7. expression/ללא ספק 6. avade certainement/surely/מטרידן 5. enquiquineur/pain in the neck/מח של ציפורlinotte/peabrain/
 12. ... zikorn mémoire courte/shortקשה תפיסה 11. obtus/dull/מבין 10. comprend/grasps/סוגים  moykhes 9.מוחות cerveau/brains, plur.
 14. avle tort/injustice 15. loshn-koydeshזיכרון קצרmemory 13. ... moyekh cervelle de moineau, littéralt cervelle de chat/cat’s brain/
 18. roshakool 19. kehile communauté juive/Jewish community 20. rosh-yeמנהיג 16. rosh 17. chef/chief, head/עבריתhébreu/Hebrew/shive 21. rosheshone Nouvel An juif/Jewish New Year 22. rosh-khoydesh début du mois lunaire/1st day of the lunar month 23. levone lune/moon 24. bero'sh à la tête de/at the head of 25. breyshis au commencement/in the beginning 26. tana'kh Bible juive/Jewish
 32. àמלא 30. meshuge fou/crazy 31. bourré/packed/המוםBible 27. seyfer livre/book 28. toyre Torah 29. tsekhu'sht étourdi/stunned/
עץ או פלי 35. pile ou face/heads or tails/באקראי 33. matbeye pièce de monnaie/coin 34. au hasard/at random/הפוךl’envers/upside down/
אם 41. quoique/although/כיפה 40. kippa/kipah/כותרות 39. titres/headlines/סיכה 38. épingle/pin/שום 37. ail/garlic/כרוב36. un chou/cabbage/
 46. accomמסכן 44. khaver ami/friend 45. le pauvre/poor thing/הרגו 43. geharget tué/killed/זאת אומרת c’est-à-dire/that is/דאָס הייסט  42.כימשעמם לי 49. je m’ennuie/I’m bored/שילך לעזאזל 47. klole malédiction/curse 48. qu’il aille en enfer/he can go to hell/לבצעplir/accomplish/
 52. Juifs lituaniens/Lithuanianיידיש תיקנית 51. klal- ... yiddish standard/standard Yiddish/מן הסתם50. mistome probablement/probably/
 53. remez allusion 54. kholile à Dieu ne plaise/God forbid 55. loshn-hore médisance/malicious gossip.יהודים ליטאיםJews/

קום אַהער דו פֿילאָסאָף
דאָס ליד איז איינס פֿון די באַרימטסטע אינעם יי ִדישן רעפּערטו ַאר.
ַא סך מענטשן וואָס קענען עס און זינגען עס מיינען אַז דאָס איז ַא
חסידיש 1ליד וואָס לויבט 2די נסים 3פֿון ַא וווּנדער–רבין .4אין דער
אמתן 5איז עס ַא סאַטיריש ווערק וואָס מאַכט חוזק 6פֿון די חסידים 7און
זייערע אײַנגלייבענישן .8דער מחבר ,9וועלוול זבאַרזשער ,איז געווען ַא
ֿפאָלקזינגער און קאָמפּאָזיט ָאר ,איינער פֿון די ערשטע טרובאַדורן אויף
יי ִדיש .זײַן אמתער 10נאָמען איז בנימין וואָלף ערנקראַנץ 11און ער איז
געבוירן געוואָרן אין  1826אין זבאַראַזש )פֿון דעם קומט זײַן צונאָמען(,
ַא שטעטל אין גאַליציע .ער האָט געשריבן אויך אויף העברעי ִש,
פּובליקירט עטלעכע זאַמלונגען
אויף ביידע שפּראַכן ,געלעבט
ַא לענגערע צײַט אין
טשערנאָוויץ ,און שפּעטער
אַרומגעוואַנדערט זינגענדיק
זײַנע באַלאַדעס איבער
גאַנץ עסטרײַך ,פּוילן ,ביז
אין רוסלאַנד .אין די לעצטע
יאָרן איז ער גע ֿפאָרן קיין
טערקײַ און געשטאָרבן אין
איסטאַמבול אין  .1883ער
איז געווען ַא באַליבטער
שרײַבער בײַ איציק מאַנגערן,
אויבן  :פּאָרטרעט פֿון איציק
מאַנגער דורך אַ .קאָלניק.
א רעקאָרדירונג
אונטן ַ :
פֿונעם ליד „דער
פֿילאָסאָף“ פֿון אָנהייב
20סטן יאָרהונדערט.

וועלוול זבאַרזשער )(1883 - 1826

ַא געבוירענער אין טשערנאָוויץ ,וואָס האָט זיך אַליין געזען ווי ַא
הײַנטצײַטיקער טרובאַדור .מאַנגער האָט אָנגעשריבן ַא ציקל לידער
אונטערן טיטל „וועלוול זבאַרזשער שרײַבט בריוו צו מלכּהלע 12דער
שיינער“ ,אינספּירירט פֿון זבאַרזשערס אמתע בריוו צו זײַן געליבטער.

דער פֿילאָסאָף
פֿון וועלוול זבאַרזשער
קום אַהער דו פֿילאָסאָף
מיט דײַן קעצישן מוחל
קום אַהער צום רבינס 14טיש
און לערן זיך ד ָא שׂכל.15
13

רעפֿריין  :בים–באַ–באַם...
ַא דאַמפֿשיף 16האָסטו אויסגעטראַכט
און נעמסט דערמיט זיך איבער; 17
דער רבי שפּרייט זײַן טיכל 18אויס
און שפּאַנט דעם ים 19אַריבער.
אַן אײַזנבאַן האָסטו אויסגעקלערט,
און מיינסט דו ביסט ַא חרוץ; 20
דער רבי שפּעט ,21דער רבי לאַכט,
ער דאַרף עס אויף כּפּרות.22
צי ווייסטו דען ,וואָס דער רבי טוט
בעת 23ער זיצט ביחידות? 24
אין איין מינוט אין הימל פֿליט
און פּראַוועט 25דאָרט שלש–סעודות.26

 nes 4. ...-rebn rabbi miraculeux/wonder rabbi/נס  3. nisim miracles, sing.משבח 2. loue/praises/חסידי1. khsidish hassidique/hasidic/
חסיד  7. khsidim hassidim/hasidim, sing.לועג 6. ... khoyzek se moque/makes fun/למען האמת 5. ... e'mesn en fait/actually/אדמו"ר בעל נס
 11. binyomin ... Benjamin Wolf Ehrenkranzאמיתי 9. mekhaber auteur/author 10. e'meser vrai/real/אמונות תפלותkhosed 8. superstitions/
 14. rebns du rabbi/rabbi’s/מח של ציפור12. ma'lkele 13. ... meykhl cervelle de moineau, littéralt petite cervelle de chat/little cat’s brain/
אתה 17. tu en es ﬁer/you’re proud of it/ספינת קיטור 16. bateau à vapeur/steamship/הגיון בריא 15. seykhl bon sens/common sense/של האדמו"ר
 22. ... kapores il n’en aלועג 21. se moque/mocks/חכם 19. yam mer/sea 20. khorets intelligent/מטפחת 18. mouchoir/handkerchief/גאה בכך
חוגג 24 bikhides tout seul/all alone 25. célèbre/celebrates/בזמן ש 23. beys pendant que/while/אין לו צורך בכךpas besoin/he has no use for it/
.סעודה שלישית של שבת26. shaleshudes troisième repas rituel de shabbat/third ritual meal of the Sabbath/

5

פֿילאָס ָאפֿיע ,ק ַאפֿעען ...און פּודלען

1

פֿון עוולין גרומבערג

6

דער פֿראַנצייזישער שרײַבער סעלין 2האָט ַא מאָל געזאָגט אַז „ליבע איז
די אומענדלעכקייט וואָס פּודלען קענען דערגרייכן“ .3און טאָמער איז
דאָס זעלבע 4מיט פֿילאָס ָאפֿיע ? אפֿשר 5וואָלט הערש ראַסיינער געקענט
זאָגן אַזעלכע ווערטער אי וועגן ליבע אי וועגן פֿילאָס ָאפֿיע ...ווער איז
הערש ראַסיינער ? ער איז דער העלד פֿון דער דערציילונג „מײַן קריג
6
מיט הערש ראַסיינער“ַ ,א מין פֿילאָס ָאפֿישער דיאַלאָג צווישן ַא פֿרומען
און ַא וועלטלעכן 7ייִד .דער מחבר ,8חיים גראַדע ,9האָט געשטאַמט
פֿון ַא פֿרומער משפּחה 10אין דער ליטע און ווי ַא יונגער–מאַן איז ער
געווען ַא תּלמיד 11אין ַא מוסר–ישיבֿה .12מוסר 13איז געווען ַא שטרענגע
מאָראַליסטישע באַוועגונג ,געגרינדט 14אין  ,1842וואָס האָט געהאַט
ַא שטאַרקע השפּעה 15אין דער יי ִדישער וועלט .די מוסרניקעס 16האָבן
געלייגט דעם טראָפּ 17אויף דער כּסדרדיקער 18אַרבעט איבער זיך אַליין
אויפֿצוהייבן די אייגענע נשמה 19אויף ַא העכערער מדרגה . 20שפּעטער
21
איז גראַדע געוואָרן ַא פֿרײַדענקער נאָר ס'האָבן אים שטענדיק גענאָגט
די ווײַטערדיקע פֿראַגעס  :צו וואָס טויגן פֿילאָס ָאפֿיע און קונסט ? צי
קען ַא מענטש זיך ֿפאַרבעסערן דורך זיי ? צי קען מען זײַן ַא גוטער און
ערלעכער מענטש אָן די דינים פֿון תּורה ? 22ווי קען ַא מענטש בײַשטיין
דעם נסיון 23פֿון גרינגקייט 24און באַקוועמקייט? 25
אפֿשר איז די פֿרישע מאָדע פֿון „פֿילאָ–ק ַאפֿעען“ טאַקע 26צו באַקוועם ?
זיי זענען ַא טייל פֿון די נײַע אופֿנים 27צו פֿילאָס ָאפֿירן וואָס האָבן
זיך לעצטנס באַוויזן אין פֿראַנקרײַך .אין וואָס באַשטייט 28עס ? ַא
פֿילאָסאָף לייגט ֿפאָרַ 29א פֿילאָס ָאפֿישע דיסקוסיע אין ַא באַשטימטן
ק ַאפֿע און ווער עס וויל מעג קומען .לויט 30געוויסע 31קריטיקער לאָזט
זיך די דיסקוסיע ָאפֿט אויס 32מיט ַא קריגערײַ וואָס מע הייבט אָן אַבי
36
וווּ 33און מען ענדיקט אַבי ווי .34אין דער אמתן 35ווענדט זיך דאָס
38
אין דער ערנסטקייט 37פֿונעם אָנפֿירער .ער וואָלט געדאַרפֿט ֿפאָדערן
בײַ די אָנטייל–נעמערס 39קלאָרע אַרגומענטן און אויסגעהאַלטענע
איבערטראַכטונגען.40
איצט באַניצט מען דעם נאָמען „פֿילאָ–ק ַאפֿע“ אויך ֿפאַר פֿילאָס ָאפֿישע
דיסקוסיעס וואָס קומען ֿפאָר 41אין ֿפאַרשיידענע ערטער ווי צום בײַשפּיל
אַרבעט–ערטער ,שפּיטאָלן 42אָדער תּפֿיסות .43ווען די דיסקוסיע האָט
ַא שײַכות 44צו די דאָזיקע ערטער )צום בײַשפּיל דער באַגריף 45פֿון
אויטאָריטעט אין ַא תּפֿיסה( ,ווערט גרעסער די סכּנה 46אַז מענטשן
זאָלן זוכן נישט ַא פֿילאָס ָאפֿישן אויספֿיר ,47נאָר אַן ענטפֿער וואָס איז
זיי באַקוועם .דער אָנפֿירער פֿון דער דיסקוסיע ,דער דירעקטאָר פֿונעם

אָרט און די אָנטייל–נעמערס קענען מקרי ֿב זײַן 48די פֿילאָס ָאפֿישע
אַרײַנטראַכטונג ,און אַנשטאָט דעם אויסקלײַבן ַא מער פּראַגמאַטישן
צוגאַנג „ :ווי אַזוי קען איך זיך צום בעסטן צופּאַסן 49צו דער
געגעבענער 50סיטואַציע ?“.
אַן ענלעכע סיטואַציע קען אויפֿקומען אין די „פֿילאָ–ק ַאפֿעען“ וואָס
מען אָרגאַניזירט הײַנט צו טאָג ֿפאַר קינדער אין שולן .אויך אין אַז ַא
קאָנטעקסט וואָלט דער ציל נישט געדאַרפֿט זײַן אַז די קינדער זאָלן
אַרויסזאָגן אַבי וועלכע דעהָ ,51אפֿט שטאַרק באַאײַנפֿלוסט פֿון די
דערוואַקסענע ,נאָר אַז זיי זאָלן זיך אויסלערנען טיף אַרײַנצוקלערן אין ַא
באַגריף .נאָר ֿפאַראַן פּסיכאָלאָגן וואָס האַלטן 52אַז כּדי 53צו פֿילאָס ָאפֿירן
דאַרף מען אינטעלעקטועלע מכשירים 54וואָס קליינע קינדער האָבן נאָך
נישט.
נו ,אין שול ,אין ק ַאפֿע ,אומעטום קען מען הײַנט צו טאָג פֿילאָס ָאפֿירן.
איז ,טײַערע לייענערס ,וווּ וועט איר דעם זומער פֿילאָס ָאפֿירן ? אפֿשר
וועט איר קענען וואַרפֿן ַא נײַ ליכט אויפֿן אַלטן געדאַנק „קליינקייט
פֿון מענטש און גרויסקייט פֿון נאַטור“ ,באַקוקנדיק מיליאָנען זאַמד–
קערנדלעך 55אויף ַא פּלאַזשע ,באַוווּנדערנדיק די הייך פֿון די בערג ,צי
ליגנדיק אין שאָטן פֿון ַא דרײַ–הונדערט–יאָריקן דעמב? 56

 2. Louis-Ferdinand Céline (1894-1961) 3. "L'amour c'est l'inﬁni mis à la portée des caniches"/"Love is theכלבי פודל1. caniches/poodles/
 5. efואם זה המצב 4. si c'était le cas/if it were so/אהבה היא האינסוף שהתאימו אותו לרמה של כלבלביםinﬁnite placed within the reach of poodles"/) 9. khaim Grade (1910-1982סופר 8. mekhaber auteur/author/חילוני 7. laïque/secular/דתי 6. croyant/religious/אוליsher peut-être/perhaps/
10. mishpokhe famille/family 11. talmid étudiant/student 12. muser-yeshive yeshiva du mouvement Musar/yeshiva of the Musar
 13. muser courant religieux fondé sur l'introspection morale/religous current based on moral introspecישיבה של תנועת המוסרmovement/ 15. hashpoe inﬂuence 16. mu'sernikes adeptes de Musar/followersהוקם 14. fondé/founded/תנועה דתית המבוססת על בחינה עצמית מוסריתtion/
 19. neshome âme/soulתדיר 18. kese'yderdiker continuel/constant/הדגישו 17. ont mis l'accent/accentuated/אנשי תנועת המוסרof Musar/
 22. dinim … toyre lois de la Torah/Laws of the Torah 23. … nisoyen résisterהטרידו אותו20. madreyge niveau/level 21. rongé/haunted/
 27. oyfanimבאמת 26. justement/indeed/נוחות 25. confort/comfort/קלות 24. facilité/facility/לעמוד בנסיוןà la tentation/resist the temptation/
 32. se terמסויימים 31. certains/some/לפי 30. selon/according to/מציע 29. propose/suggests/במה מדוברfaçons/ways 28. consiste/consists of/ 35. … e'mesn à vraiבאופן כלשהו 34. n'importe comment/no matter how/במקום כלשהו 33. n'importe où/no matter where/מסתייםmine/ends/
 39. participants/לדרוש 38. exiger/demand/רצינות 37. le sérieux/seriousness/זה תלוי 36. cela dépend de/it depends on/למען האמתdire/in fact/
בתי חולים 42. hôpitaux/hospitals/מתרחשים 41. ont lieu/take place/מחשבות עקביות 40. réﬂexions cohérentes/consistent reﬂections/משתתפים
 48. makrivמסקנה 46. sakone danger 47. conclusion/מושג 45. concept/קשר 44. shaykhes rapport/relation/בתי סוהר43. tﬁses prisons/
דעה כלשהי 51. … deye n'importe quel opinion/any idea at all/נתון 50. donné/given/להתאים 49. s'adapter/adapt/להקריב… sacriﬁer/sacriﬁce/
גרגרי חול 53. kede'y aﬁn de/in order to 54. makhshirim outils/tools 55. grains de sable/grains of sand/מאמינים52. soutiennent/hold/
.אלון56. chêne/oak/

פאַר אָנהייבערס
ֿ
וויץ

לאָמיר זיך שפּילן...

פֿילאָס ָאפֿיע

ַא וויץ 1און ַא שפּיל
אינעם וויץ ד ָא האָבן מיר
אָפּגעמעקט 2דאָס לעצטע וואָרט .כּדי
צו פֿאַרשטיין דעם מיין ,4דאַרפֿט איר געפֿינען די פֿיר
אותיות 5וואָס פֿעלן ,6און זיי אַרײַנשרײַבן איבער די רויטע
שטריכן .7די פֿיר אותיות ש ַאפֿן דאָס לעצטע וואָרט.
3

ַא בחור 1האָט געדאַרפֿט 2חתונה האָבן ,3האָט ער געדאַרפֿט
זיך באַקענען מיט דער כּלה .4ער איז אָבער געווען ַא גרויסער
נאַר 5און ער האָט מורא געהאַט ,6אַז ווען ער וועט זען די כּלה,
וועט ער ניט וויסן וועגן וואָס צו רעדן .האָט זײַן טאַטע אויף
אים רחמנות געהאַט 7און אים געגעבן אַן עצה„ : 8ווען דו
וועסט קומען צו דער כּלה ,זאָלסטו אָנהייבן רעדן וועגן ליבע.
נאָך דעם וועסטו רעדן וועגן משפּחה .9צום סוף 10זאָלסטו רעדן
וועגן פֿילאָס ָאפֿיע“.
11
האָט דאָס דער בחור גוט געדענקט  .ער איז געקומען צו
דער כּלה .אַלע זײַנען געזעסן בײַם טיש ,חתן–כּלה 12און די
מחותּנים .13נאָך דעם זײַנען די מחותּנים אַרויסגעגאַנגען און
האָבן געלאָזט דעם חתן 14און די כּלה אַליין .דער בחור האָט
געוווּסט ,אַז ער דאַרף רעדן וועגן ליבע ,וועגן משפּחה און
15
וועגן פֿילאָס ָאפֿיע .פֿרעגט ער די כּלה „ :איר האָט ליב
לאָקשן .“? 16זאָגט זי „יאָֿ ,פאַר וואָס זאָל איך ניט ליב האָבן
קיין לאָקשן ? ווער האָט פֿײַנט 17לאָקשן ?“ .האָט ער שוין
געענדיקט מיט ליבע .פֿרעגט ער ווײַטער „ :איר האָט ַא
ברודער ?“ .ענטפֿערט די כּלה „ :ניין ,קיין ברודער האָב איך
ניט“ .דאָס הייסט ,אַז דער בחור האָט שוין גערעדט וועגן
ליבע און וועגן משפּחה אויך ,און ער דאַרף נאָך רעדן וועגן
פֿילאָס ָאפֿיע .פֿרעגט ער בײַ דער כּלה „ :און אויב 18איר וואָלט
געהאַטַ 19א ברודער ,וואָלט ער ליב געהאַט לאָקשן ?“.
פֿון  :אוריאל ווײַנרײַך ,קאָלעדזש ייִדיש ,20ניו–יאָרק.1949 ,

1. bokher jeune homme/young man 2. devait/was supposed to/
 4. kale ﬁanלהתחתן 3. kha'sene … se marier/get married/היה אמור 6. moyreטיפש מאוד 5. très bête/very foolish/ארוסהcée/bride to be/
 7. rakhmones … a eu pitié/tookפחד… avait peur/was afraid/
 8. eytse conseil/advice 9. mishpokhe famille/familyריחם עליוpity/
 11. a bien retenu/remembered well/לבסוף10. … sof enﬁn/ﬁnally/
הזוג 12. khosn-kale les ﬁancés/future bride and groom/זכר היטב
 13. mekhutonim belle-famille/in-laws 14. khosn ﬁancé/המאורס
האם את אוהבת? 15. aimez-vous ?/do you like?/ארוסfuture groom/
אילו 18. si/if/לא אוהב 17. déteste/dislikes/איטריות16. nouilles/noodles/
 20. Uriel Weinreich, College Yiddish.היה לך19. vous aviez/had/

ַא יי ִנגל איז געגאַנגען אויף דער גאַס און האָט געזען ַא בריוון–
טרעגער 8מיט זייער ַא שווערן זאַק 9אויף דער _לייצע .10האָט
ער אים געפֿרעגט „ :וואָס טר_גט איר דאָרטן אינעם זאַק ?“
האָט דער בריוון–טרעגער געענטפֿערט „ :איך טראָג בריוו“.
פֿרעגט אים דאָ_ יי ִנגל „ :אויב איר האָט אַזוי פֿיל בריווֿ ,פאַר
וואָס שיק_ איר זיי נישט מיט דער _ _ _ _ ?“
]דער ענטפֿער אויף ז' [8

 3. kede'y aﬁn de/inמחקנו 2. éffacé/erased/בדיחה1. blague/joke/
 5. oysyes lettres/letters 6. manמשמעותorder to 4. sens/meaning/ 8. facteur/postקווים 7. traits/underlinings/חסריםquent/are missing/.גב 10. dos/back/שק 9. sac/bag/דוורman/

1

שפּריכווערטער
• ווען מען דאַרף האָבן מוח העלפֿט ניט קיין כּוח .
• אַז דער קאָפּ איז ַא נ ַאר ,ליגט דער גאַנצער גוף אין
דר'ערד.4
• אַז מען האָט ניט קיין קאָפּ ,מוז מען האָבן פֿיס.
• וויפֿל קעפּ אַזוי פֿיל דעות.5
• ניט פֿיל געטראַכט נאָר גוט געמאַכט.
• ער קלערט ,צי ַא פֿלוי 6האָט ַא פּופּיק.7
2

3

 2. moyekh la cervelle/brainsפתגמים1. proverbes/proverbs/
3. koyekh force/brawn 4. le corps entier souffre/the whole
פרעוש 5. deyes opinions 6. puce/ﬂea/כל הגוף סובלbody suffers/
7. nombril/navel.

7

]סוף פֿון ז' [2

ֿפאַראַן פֿילמען אַזעלכע וואָס וועקן נישט אויף
קיין לײַדנש ַאפֿטן .25חנה אַרענדט איז פֿון אָט
ָא די פֿילמען ,מע ווייס נישט גענוי ֿפאַר וואָס.
אינטערעסאַנט ,גוט פֿילמירט ,שיין געשפּילט,
דער פֿילם ֿפאַרדינט זיך בײַ אַלעמען איין
איינציקע באַמערקונג „ :נו ,אינטערעסאַנט“
— און ניט מער .ער איז פּרעציז ,ווײַזט ווי די
פֿילאָס ָאפֿין אַרבעט ,פֿלעכט אַרײַן 26אַרכיוואַלע
דאָקומענטן וועגן דעם אײַכמאַן–פּראָצעס,
נאָר גייט ֿפאָרט ַא ביסל צו גיך ֿפאַר אַז ַא
קאָמפּליצירטן ענין .27דער ֿפאַר אָבער האָט ער ַא
גרויסע מעלה : 28דער עולם 29קריגט חשק 30זיך
צו ֿפאַרטיפֿן אין אַלע ענינים וואָס דער פֿילם
באַרירט  :דאָס הייסט חנה אַרענדטס געדאַנקען
און די געשיכטע פֿון יענער עפּאָכע.
עוולין
צו ערשט ,קוקנדיק אויפֿן פּלאַקאַט ,31האָב
איך אין גאַנצן ניט געוואָלט זען דעם פֿילם.
וואָס ֿפאַר ַא נאַרישקייט איז דאָס ,האָב איך
געטראַכט ,חנה אַרענדט האַלט ַא רעדע אויף
ַא נאַצישער ֿפאַרזאַמלונג ? אָבער איך בין י ָא
געגאַנגען און געפֿונען געוויסע מעלות אינעם
פֿילם ,דער עיקר 32די סצענעס פֿון אײַכמאַן–
פּראָצעס .אמת געזאָגט 33איז זייער שווער
צו ווײַזן — וויזועל ,הייסט עס — געדאַנקען,
8

אידעען ,אינטעלעקטועלע חילוקי–דעות .34איך
מיין אַז די רעזשיסאָרשע 35האָט געוואָלט
דערנענטערן צו אונדז ,צום פּובליקום ,די
פּערזענלעכקייט פֿון חנה אַרענדט — זי
מאַכן וואַרעמער ,מענטשלעכער ...אָבער די
כּסדרדיקע 36סצענעס פֿון טרינקען שאַמפּאַניער
צווישן פֿרײַנד האָבן גאָרנישט צוגעגעבן ,נאָר
ֿפאַרקערט ,עפּעס געשטערט צו קריגן ַא טיפֿערן
באַנעם 37פֿון אירע געדאַנקען.
רובי
זיבן גוטע סיבותֿ 38פאַר וואָס איר זאָלט זען
דעם פֿילם :
 .1איר זײַט ַא מענטש  :געבן צו זען ַא
מענטשן וואָס פּרוּווט צו טראַכטן ,און געבן צו
ֿפאַרשטיין ווי שווער עס איז צו טראַכטן ניט
נאָר קעגן דער מערהייט נאָר אויך קעגן זיך
אַליין — דאָס זעט מען נישט אַזוי ָאפֿט אויף אַן
עקראַן! 39
 .2איר זײַט ַא יי ִד ַ /א יי ִדישע טאָכטער  :ווי
קען מען בלײַבן גלײַכגילטיק 40צו אַזעלכע
טעמעס ווי נאַציזם אָדער אידענטיטעט–פֿראַגעס
— וואָס איז דאָס זײַן ַא יי ִד ? וואָס מיינט
ישׂראל ֿפאַר יי ִדן ?...
 .3איר זײַט ַא פֿעמיניסט)קע(  :קוקט
ווי מענערַ ,אפֿילו 41ניט פֿון די סאַמע
טראַדיציאָנעלסטע פֿרומע ,באַהאַנדלען ַא פֿרוי

 inyonimענינים  27. inyen question, plur.משלב 26. insère/weaves in/תאוות25. passions/
 30. kheyshek envie/desireקהל הצופים28. mayle qualité/virtue 29. oylem public/audience/
 33. emes … à vrai dire/to tellבעיקר 32. … iker surtout/especially/מודעה31. afﬁche/poster/
 34. khiluke-deyes controverses/differences of opinion 35. réalisatrice/למען האמתthe truth/
 37. compréhenמתמשכים 36. kese'yderdike continuels/constant/בימאיתdirector (fem.)/ 41. aﬁleשווה נפש 40. indifférent/מסך 38. sibes raisons/reasons 39. screen/הבנהsion/grasp/
 44. melokhe métier/craftמבטיחmême/even 42. reshime liste/list 43. promet/promises/
אל 46. ... moyre n'ayez pas peur/fear not/בעיית הרוע45. question du mal/problem of evil/
 47. moyshe-… contradicteur systématique/one who constantly takes the opposite poפחדעיקמו את 48. ont fait la grimace/turned up their noses/מי שבאופן קבוע תומך בעמדה הפוכהsition/
.לשפוט על דעת עצמכם 49. pa'skenen juger par vous-même/judge for yourself/חוטמם

וואָס וויל זײַן ַא פֿרײַער מענטש.
 .4איר זײַט ַא קינאָ–ליבהאָבער)ין(  :די
רשימה 42פֿון מאַרגאַרעט ַא ֿפאָן טראָטאַס
פֿילמען זאָגט אײַך שוין צו 43אַז אַז ַא
רעזשיסאָרשע קען די מלאָכה 44און קלײַבט
אויס זייער גוטע אַקטיאָרן.
 .5איר זײַט נישט קיין פֿילאָסאָף  :ס'איז
ניט נייטיק צו טראַכטן וועגן די טיפֿסטע
פֿילאָס ָאפֿישע פֿראַגעס ווי למשל „די
פּראָבלעם פֿון שלעכטס“.45
 .6איר האָט נאָך קיין מאָל נישט געלייענט קיין
בוך פֿון חנה אַרענדט  :האָט ניט מורא ,46איר
וועט גלײַך האָבן חשק צו לייענען אירע ביכער,
אָדער די פֿון אירע קעגנערס.
 .7איר זײַט ַא משה–קאַפּויער : 47אַז
ַא טייל מענטשן האָבן זיך ַא ביסל
ֿפאַרקרימט„ : 48אינטערעסאַנט איז עס יאָ ,נאָר
קיין מײַסטערווערק איז עס נישט — און אפֿשר
אין גאַנצן קיין פֿילם נישט“ ,וועט זיך אײַך
גלוסטן אַליין פּסקענען! 49
נאַדי ַא

]ענטפֿער אויף דער שפּיל פֿון זיי ַט [7

„ֿ ...פאַר וואָס שיקט איר זיי נישט
מיט דער פּאָסט ?“

דער יי ִדישער

טעם–טעם
פאַר יי ִדיש–לערנערס
א פּעריאָדיש בלעטל ֿ
ַ

דער ייִדישער טעם–טעם איז ַא פּובליקאַציע
פֿון דעם פּאַריזער יי ִדיש–צענטער —
מעדעם–ביבליאָטעק

]סוף פֿון ז' [3
42

אין די אידעען פֿון יענער תּקופֿה ,41למשל
אַז דײַטשלאַנד אַליין קען און דאַרף אָנפֿירן
43
מיט דעם אייראָפּעי ִשן קאָנטינענט בנוגע
עמאַנציפּאַציע פֿון שׂכל .אַחוץ 44דעם ,געפֿינט
מען ,קוקנדיק אויף דעם געדאַנק פֿון ַא
טריאַרכיע ,אַז זײַן פֿילאָס ָאפֿיע טראָגט גאָר אַן
אימפּעריאַליסטישע השפּעה.
מע מעג מיינען וואָס מע וויל וועגן דעם דאָזיקן
חסרון ,45נאָר אין ַא צײַט ווען ס'איז ד ָא ַא
וועלטקריזיס און ַא קריזיס פֿונעם אייראָפּעי ִשן
ֿפאַרבאַנד ,איז שיין צו לייענען אַז ַא
וויזיאָנעריש בוך ,וואָס העס האָט אָנגעשריבן
שוין אינעם יאָר .1841

אין דעם נומער האָבן מיטגעאַרבעט
יצחק ,מאַרי ,נאַטאַליאַ,
עוולין ,רובי ,שרון.
Yidisher Tamtam
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