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ּכוח2 צו  הָאבן מיר ַאז ניט מיינט סוף1. עקזַאמען בַײם זַײן קיין

ווָאס ֿפרַאנצייזישע ֿפילָאסָאֿפן בַארימטע וועגן ַאלע דָא רעדן

מַאטורע4– נָאר ווָאס געשריבן וועגן זיי הָאבן גימנַאזיסטן3

דענקער ַאזעלכע וועגן וויסן עּפעס ווילט אויב איר עקזַאמענס.

דעקַארט5, שּפינָאזַא, ּפלַאטָאן, סאָקרַאטעס, ווי

איר דַארֿפט וויטגענשטַײן, ָאדער קַאנט, העגעל

אויסזוכן. ַאליין דָאס

שּפַאציר  קליינער ַא נָאר זַײנען זַײטן ּפָאר די

ַא  ֿפרַאגעס, געוויסע6 ֿפילָאסָאֿפישע ַארום

ָאדער נַײע אידעען, עטלעכע ֿפון מָאזַאיִק מין7

נישט9 ערנסטע,  גָאר ָאדער ערנסטע8 עלטערע,

אין ַארַײנטרַאכטן זיי אין קענען וועט איר ווָאס

אפֿשר10  וועט איר ווען זומערטעג קומענדיקע די

טרַאכטן. צו הָאבן צַײט און וואַקַאציעס זַײן אויף

ייִדן ליב הָאבן (7 (ז' זען קענט  ווי איר

דער  — געדַאנק ייִדישן שטרָאמען11 ֿפון געוויסע ָאבער ֿפילָאסָאֿפיע.

ֿפון14  נישט געהַאלטן הָאבן — סֿביֿבות13 ֿפרומע די אין עיקר12

חסידים16  בַײ .(5 ז' (זעט ֿפילָאסָאֿפיע וועלטלעכער15

חקירה17, און זיי זַײנען געהייסן ֿפילָאסָאֿפיע הָאט

אין ַארַײנטרַאכטן ֿפיל צו ַאז שטַארק חושד געווען18

חקרן20  ַא — ּתורה19 ֿפון ַאוועק ֿפירט ֿפרַאגעס ַאזעלכע

ַאּפיקורס22. ַאן ווערן אומֿפַארמַײדלעך21 מוז

ֿפילם נַײער קינָא ַא אין איז ַארויס צופֿעליק23

דער  וועגן ַא ֿפילם טעמע : אונדזער צוגעּפַאסט24 צו

צונויֿפגעקליבן מיר הָאבן ַארענדט25. חנה ֿפילָאסָאֿפין

ֿפַארשיידענע מיינונגען26 (ז' 2).  דעם עטלעכע וועגן

וויכטיקן ַא ֿפון דערמָאנונג ַא געֿפינען אויך וועט איר

משה ֿפילָאסָאף, ייִדישן ֿפַארגעסענעם ָאֿפט און

העס27 (ז' 3). 

הָאבן  מען דָאך טרַאכטן דַארף ּכדי28 צו

געשּפילט זיך מיר הָאבן קָאּפ, ַא

ווָארט „קָאּפ“ און מיטן

ריי  ַא צונויֿפגענומען

סינָאנימען,

1. sof à la fin/at the end 2. koyekh force/strength 
3. lycéens/high school students/4 תיכוניסטים. bac-
calauréat/high school leaving certificate/מבחני 
 מסוימים/Descartes 6. certains/certain .5 בגרות
7. min sorte de/sort of/8 מעין. sérieux/se-
rious/9 רצינים. pas du tout/not at all/כלל 
 אולי/efsher peut-être/perhaps .10 לא
11. courants/currents/12 זרמים. … 
iker surtout/mostly/13 בעיקר. svives 
milieux/circles/14 חוגים. n'estimaient 
pas/did not think highly of/העריכו  לא
15. laïque/secular/16 חילוני. … khsi-
dim chez les Hassidim/for Hasidim 
17. khkire spéculation 18. khoyshed 
… soupçonnaient/suspected 
19. toyre Torah 20. khakren ce-
lui qui spécule trop/one who in-
dulges in speculation/שמהרהר  מי
מדי -inévitablement/in .21 יותר
evitably/22 בהכרח. apikoyres 
mécréant/unbeliever 23. par 
coïncidence/by coincidence/
-bien adapté/well .24 במקרה
suited/25 מתאים. khane Han-
nah Arendt 26. opinions/
 moyshe Moses Hess .27 דעות
28. kede'y afin de/in order to 29. ex-
pressions/30 ביטויים. proverbes/proverbs/
 מתחשק/vous avez envie/you feel like .31 פתגמים
 להשתעשע/vous divertir/have a little fun .32 לכם
33.  à la mode/up to the minute/הדופק על היד  עם
34. tomid toujours/always 35. à la pointe/in the 
forefront/בחזית.

: ֿפילָאסָאֿפן ריי ַא און רָאדען ָא. ֿפון דענקער“ „דער

קאַנט  דעקאַרט, העגעל, סאָקראַטעס, וויטגענשטַײן,

שּפינאָזַא.   און

 .(4 ז' דעם (זעט שּפריכווערטער30 ַארום און אויסדרוקן29

איר וועט ֿפַארווַײלן32, ביסל צו אַײך31 ַא זיך גלוסט עס אויב

.7 ז' אויף שּפיל קליינע געֿפינען ַא

איר קענט מָאדע“33, דער „אין בלַײבן ווילן ַאלע ווָאס ֿפַאר און

זיך  הָאבן ווָאס נַײע טענדענצן די וועגן (6 (אויף ז' לייענען

ּתמיד34  ווָאס איז שטָאט ּפַאריז, ַא אין בַאוויזן לעצטנס

געדַאנק. ֿפילָאסָאֿפישן ֿפון שּפיץ35 דער אין
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ַארענדט1 חנה

1. khane Hannah Arendt (1906-1975) 2. sélection/3 מבחר. yisroel 4. procès Eichmann/Eichmann trial/אייכמן /beemes vraiment .5 משפט
really 6. tam saveur/appeal 7. héroïne/8 גיבורה. khe'ynevdikn charmant/charming/9 חינני. de/by sholem ash/אש שלום  nokhem .10 מאת
11. oytser trésor, Thésaurus de la langue yiddish/treasure, Thesaurus of the Yiddish Language/יידיש  משונה/étrange/peculiar .12 תזאורוס
13. ennuyeux/boring/14 משעמם. convient/is suitable/15 מתאים. protim détails, sing. ּפרט prat 16. réussi/managed/17 הצליח. efsher peut-
être/perhaps/18 אולי. mis l'accent/accentuated/19 התמקד. curieux/curious/20 סקרן. yerusholaim Jérusalem 21. taynes des reproches/any 
complaints 22. d'un autre côté/on the other hand/זאת  mayse histoire/story 24. lemoshl par exemple/for example .23 עם

קיין נישט איז ַארענדט טרָאטַאס ֿפילם וועגן חנה ֿפָאן מַארגַארעטע

זייער ווַײזט ווָאס דערציילונג ַא נָאר ֿפילָאסָאֿפין, דער ֿפון ביָאגרַאֿפיע

יׂשראל3 אויֿפן  קיין רַײזע איר : לעבן איר ֿפון מָאמענט סּפעציֿפישן ַא

אויֿפגעהויבן  זיך הָאט ווָאס ּפָאלעמיק שטַארקע די און אַײכמַאן–ּפרָאצעס4

די אַקטריסע שלעכטס“. דער „בַאנַאליטעט ֿפון ֿפון איר טעָאריע צוליב

גלענצנדיקע ווי ַא זעט אי מע ווָאס העלדין7, דער ַא טעם6 באמת5 גיט

גוט נישט ווָאס קען מענטש, סימּפַאטישן ַא ווי אי אינטעליגענטקע

און שטַארקן ַא מיט ענגליש רעדט ווָאס און ּפַאּפירָאסן, אירע ָאן טרַאכטן

וועט איר ווען : ֿפַאר די ייִדישיסטן ַא שּפיל אַקצענט. דַײטשן חנעוודיקן8

נחום10  און בוך ַא הינטערגרונט שלום אַשס9 אינעם זוכט ֿפילם, דעם זען

שּפרַאך11.  ייִדישער דער פֿון אוצר סטוטשקָאווס

בלומקע

ַאליין זיך ֿפַאר איז ֿפילָאסָאֿפין ַא און ַא שרַײבערין וועגן ַא ֿפילם

צו  קיין אינטערעסַאנטס ניטָא ס'איז דערין ּפרָאיעקט. מָאדנער12 ַא

ַארענדט  ווי צוצוקוקן בלויז נודנע13 זיך גָאר ס'איז ווַײל באַקוקן,

דָאס  געּפרּוווט הָאבן ֿפילם ֿפונעם די שַאפֿערס ַארטיקל. ַאן שרַײבט

נָאר דָאס ווָאס דיסקוסיעס. לעבעדיקע און רעדעס ווַײזנדיק אויסמַײדן

נישט אויף  גַאנצן אין טויג ַארטיקל, אינטעלעקטועלן טויג14 אויף ַאן

ַאלע בַאלַײכטן קענען נישט מָאל קיין וועט ווָאס ֿפילם, ַא אין צו ווַײזן

ֿפָארט  הָאט דער ֿפילם מיינונגען. קָאמּפליצירטע קריטישע און ּפרטים15

אינטערעסַאנט אי  אי איז ווָאס ַא קָאמּפרָאמיס געֿפינען צו בַאוויזן16

טרָאּפ18 אויף  דעם ֿפיל געלייגט אפֿשר17 צו הָאט ער נָאר אינֿפָארמַאטיוו,

„אינטערעסַאנט“.

קַארל

געהַאט כ'הָאב ווַײל ֿפילם דעם זען צו נַײגעריק19 בין געווען גַאנץ איך

אַײכמַאן אויך זיי צווישן ווערק און ַארענדטס ֿפון חנה עטלעכע געלייענט

ניט קיין ֿפילם דער איז ַאלגעמיין אין ַאז איך מיין ירושלים20. אין

צו שווער איז סוקָאווַא בַארבַארַא הויּפט–אַקטריסע דער שלעכטער. צו

דער איז קינָא צי זיך איך ֿפרעג צוריקגערעדט22, עּפעס טענות21. הָאבן

געשיכטע די צו דערציילן צוגעּפַאסט מערסטן צום איז ווָאס מעדיום

זעלבע מעשֹה23 ווָאלט געקענט  די דעבַאטע. אינטעלעקטועלער ֿפון ַאן

מער–ווייניקער דעם מיט רַאדיָא–ּפיעסע ַא למשל24, אין, ווערן דערציילט

עפֿעקט. זעלבן

ַאקווילע

 

פַֿארשיידענע ַארויסגערופֿן הָאט ער ַארענדט. חנה טיטל מיטן טרָאטַא פָֿאן מַארגַארעטע פֿון פֿילם נַײער ַא ַארויס לעצטנס איז עס
זיי. פֿון ָאּפקלַײב2 ַאן דָא ברענגען מיר ווָאס מיינונגען,

ֿפילם ֿפונעם צוויי ּפלאַקאַטן

— רעכטס : אַרענדט“ „חנה

פֿראַנצייזישער, דער

ענגלישער.   דער — לינקס

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

משה העס דער פֿילָאסָאף
ּפיערער קַארל פֿון

דער (דַײטשלַאנד) ווי 1802 אין בָאן אין געווָארן העס איז געבוירן משה

טרַאדיציָאנעל– אויף ַא דערצויגן געווָארן איז ער סוחר6. רַײכן ַא ֿפון זון

רושם9  גרויסן ַא אויף אים געמַאכט הָאט עיקר8 דער אוֿפן7. רעליגיעזן

בַאאַײנפֿלוסט12 אין  אים הָאט דָאס קומען. ֿפון משיחס11 צוזָאג10 דער

ֿפון זַײן יָארן ֿפריִע די אין געדַאנק. ציוניסטישן שּפעטערדיקן זַײן

„שּפינָאזַאס  ּפשוט13 ָאנגערוֿפן ַאליין זיך ער הָאט שרַײבן ֿפילָאסָאֿפיש

זַײנע ֿפון בַײשּפיל ַא ווי דערמָאנט מע ווָאס ווערק דָאס ּתלמיד“. ַא

ס'איז און מענטשהייט, דער געשיכטע פֿון הייליקע די : הייסט יָארן יונגע

דערנענטערט זיך ער הָאט ֿפריִער יָאר ּפָאר ַא מיט נָאר אין 1837. ַארויס

ָאנהייב ֿפון אין מַארקס. און ֿפויערבַאך ווי העגעליַאנער, די לינקע צו

אין מַארקס'  ּפובליקירן גענומען ַאֿפילו14 ער יָארן הָאט 1840ער די

מַארקסן אויף גרויסן אַײנפֿלוס ַא געהַאט הָאט צַײטונג. העס ריינישע

געדַאנק. סָאציַאליסטישן ֿפַארן ענגעלסן געווינען צו בַאוויזן הָאט און

סָאציַאליזם.  וועגן מיינונגען בַאזונדערע געהַאט זיי ֿפונדעסטוועגן15 הָאבן

ֿפרַײנדשַאֿפט. זייער אין איבעררַײס ַאן ֿפָארגעקומען בַאלד איז דערֿפַאר

שווייץ16 און  דער איבערגעלעבט אין הָאט ער 1848 רעווָאלוציע ֿפון די

ווען מע הָאט אים געהייסן, ּפַאריז. אין געלעבט ער הָאט ָאן 1853 ֿפון

ֿפון ַאנטלויֿפן זָאל ער מלחמה18, דַײטש–ֿפרַאנצייזישער דער בשעת17

הָאט ער ווַאנען ֿפון בעלגיע, קיין איבערגעצויגן זיך ער הָאט ֿפרַאנקרַײך,

מלחמה  דער נָאך ּפַאמפֿלעטן. ַאנטי–ּפרַײסישע19 פַֿײערדיקע ּפובליקירט

זַײן דָארטן ָאּפגעלעבט הָאט און ּפַאריז קיין געֿפָארן מָאל ַא נָאך ער איז

.1875 אין טויט זַײן ביז צו לעבן

ּפרָאטָא– צוליב זַײנע ּפנים20, נָאר ַא מען העסן, דערמָאנט טָאג צו הַײנט

יענעם בוך ַאנטוויקלט אין ירושלים21. און רוים ווי שַאֿפונגען ציוניסטישע

דער  יסוד22 ֿפון דער איז ווָאס רַאסע, ייִדישער ַא וועגן טעָאריע ַא ער

אונטערגעדריקטע23  ַאלע ווי — דַארף ווָאס און רעליגיע, ייִדישער

מדינה24. ַאן אייגענע — פֿעלקער

איז  און ווָאס מָאל נישט ּכמעט25 קיין דערמָאנט מע ווָאס בוך ַא זַײנס

בערלין, : הייסט ווערק, זַײן ֿפון וויזיָאנערישע27 דָאס סַאמע אפֿשר26

וועגן ער שרַײבט דָארטן טריַארכיע. איירָאּפעיִשע די ּפַאריז, לָאנדָאן.

ווָאס ענגלַאנד, און דַײטשלַאנד, ֿפרַאנקרַײך : אומות28 גרויסע די דרַײ

ַאנשטָאט31  ּפרָאֿפיטירן, זָאל איינע יעדע ּכדי30 צונויפֿקניּפן29, זיך דַארֿפן

איינע יעדע ַאז איז, מיינונג זַײן ַאנדערער. איינע קעגן דער קעמֿפן צו

ווערט ווָאס אייגנשַאֿפט32, בַאזונדערע און דיסטינקטיווע ַא הָאט זיי ֿפון

איז ווָאס דַײטשלַאנד, מיט צוויי. ָאנהייבנדיק די ַאנדערע ֿפון דערגַאנצט

די ַאז ער, שרַײבט נַאציע, געווען קיין ֿפַאראייניקטע נישט נָאך דעמָאלט

דער לוטערַאנישער  דַאנק אין ׂשכל33 ַא עמַאנציּפירט זיך הָאבן דַײטשן

טרַאכטן רַאציָאנעלן אין נָאר אויטָאס, הַײנט אין ווי נישט רעֿפָארמַאציע.

איירָאּפעיִשער מדינה.  ַאן צו צושטַײער34 דַײטשישן דעם ער זעט

דער רעווָאלוציע ֿפון מָארַאל דורך אין איר הָאט זיך בַאֿפרַײט ֿפרַאנקרַײך

מחברים35 ווי  ּפרעסָאציַאליסטישע און סָאציַאליסטישע די דורך און 1789

ַא גערעכטע און זַײן דַארף צושטַײער ֿפרַאנצייזישער דער סען–סימָאן36.

ַאז  ער, טרַאכט שייך38 ענגלַאנד ווָאס און געזעלשַאֿפט37. גלַײכהייטלעכע

עקָאנָאמישער. ַאן סוחרישער39, ַא ּפראַקטישער, ַא זַײן דַארף צוגָאב איר

ֿפַארווָארצלט40  איז ער שטַארק קלָאר ווי ווערט בוך דָאס לייענענדיק

אין זַײן העס3, ווָאס משה פֿילָאסָאף ייִדישן אויפֿן קוק בַאנַײערישן ַא ברענגט ייִדיש–צענטער, ּפַאריזער פֿונעם ּתלמיד2 ַא ּפיערער1, קַארל
סָאציַאליסטישן געדַאנק.   אויפֿן טעָאריע און דער ציוניסטישער5 אויף השּפעה4 שטַארקע ַא געהַאט ער הָאט צַײט

העס“ „משה ראָמאַן היסטאָרישן ביקס אַבֿרהם ֿפון זַײט  ַא

  (1949 (ניו–יאָרק,

[8 ז' [סוף
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1. à quoi sert/of what use/משמש עלינו/que cela nous soit épargné/may we be preserved from it .2 למה  tête de .4 מידות/tailles/sizes .3 לא
linotte/peabrain/של ציפור  moyekh .8 ביטוי/expression .7 ללא ספק/avade certainement/surely .6 מטרידן/enquiquineur/pain in the neck .5 מח
cerveau/brains, plur. מוחות moykhes 9. 10 סוגים. comprend/grasps/11 מבין. obtus/dull/תפיסה  zikorn mémoire courte/short ... .12 קשה
memory 13. ... moyekh cervelle de moineau, littéralt cervelle de chat/cat’s brain/קצר  avle tort/injustice 15. loshn-koydesh .14 זיכרון
hébreu/Hebrew/16 עברית. rosh 17. chef/chief, head/18 מנהיג. roshakool 19. kehile communauté juive/Jewish community 20. rosh-ye-
shive 21. rosheshone Nouvel An juif/Jewish New Year 22. rosh-khoydesh début du mois lunaire/1st day of the lunar month 23. le-
vone 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 
Bible 27. seyfer livre/book 28. toyre Torah 29. tsekhu'sht étourdi/stunned/30 המום. meshuge fou/crazy 31. bourré/packed/32 מלא. à 
l’envers/upside down/33 הפוך. matbeye pièce de monnaie/coin 34. au hasard/at random/35 באקראי. pile ou face/heads or tails/פלי או  עץ
36. un chou/cabbage/37 כרוב. ail/garlic/38 שום. épingle/pin/39 סיכה. titres/headlines/40 כותרות. kippa/kipah/41 כיפה. quoique/although/אם 
הייסט .42 כי אומרת/c’est-à-dire/that is דָאס -accom .46 מסכן/khaver ami/friend 45. le pauvre/poor thing .44 הרגו/geharget tué/killed .43 זאת
plir/accomplish/47 לבצע. klole malédiction/curse 48. qu’il aille en enfer/he can go to hell/לעזאזל לי/je m’ennuie/I’m bored .49 שילך  משעמם
50. mistome probablement/probably/הסתם תיקנית/klal- ... yiddish standard/standard Yiddish .51 מן  Juifs lituaniens/Lithuanian .52 יידיש
Jews/53 יהודים ליטאים. remez allusion 54. kholile à Dieu ne plaise/God forbid 55. loshn-hore médisance/malicious gossip.

קָאּפ 

צו  טויג קָאּפ ַא ! ֿפרַאגע ֿפילָאסָאֿפישע הויך ? ַא טויג1 ַא קָאּפ ווָאס צו

ֿפַאר (נישט אויך ַא היטל... טרָאגן צו דענקען... אויך קלערן, טרַאכטן,

קָאּפווייטיק. הָאבן צו געדַאכט2) אונדז

נַארישער ַא קָאּפ, ַא קלוגער מָאסן3 : ֿפַארשיידענע אין קומען קעּפ

ַא הייסט קָאּפ קלוגער ַא זייער דרייקָאּפ5. ַא ָאדער מילבנקָאּפ4, ַא קָאּפ,

אויסדרוק7  ַאן ַאוודאי6 — ווָאס ֿפַאר ווייס (ווער מיניסטער ַא ֿפון קָאּפ

ַא הַארטער ווי מוח8, ליגט דער קָאּפ אינעם צַײטן). ַאמָאליקע ֿפון

סָארטן9  ֿפַארשיידענע אויך מע דערקענט קָאמּפיוטער. ַא אין ליגט דיסק

ַא טעמּפער11 מוח, געדַאנק, ַא בַאנעמט10 גיך מוח : ַא שַארֿפער מוחות

מענטש ַא ַאז מיינט מע ווען שוועריקייט. מיט נָאר ֿפַארשטייט ֿפַארקערט,

קעצישן ַא הָאט מען ַאז ער זָאגט זּכרון12, קורצן און הָאט ַא נַאריש איז

(זעט זַײט ֿפילָאסָאף“ דו ַאהער „קום ליד באַקַאנטן יענעם אין מוח13, ווי

ַא גָאר  דָאס איז ביסל אויף קעץ, ַא זיך קען ווָאס איינעם, יעדן ֿפַאר .(5

! קעגן קעץ גרויסע עוולה14 און ַא ֿפַארגלַײך ֿפַאלשער

דָאס–ָא רָאש16. איז לשון–קודש15, שטַאמט ֿפון ווָאס קָאּפ, ֿפון סינָאנים  ַא

ַא ֿפַאר נישט שעף17, ווי ַא זינען, ֿפיגורַאטיוון ַא אין מען ווָארט ניצט

ַא קהילה19, ֿפון ַא דער ָאנֿפירער איז רָאש–הקהל18 דער קָאּפ. ֿפיזישן

ַא ישיֿבה. רָאש–השנה21, נַײ  ֿפון דער דירעקטָאר רָאש–ישיֿבה20 איז

ֿפונעם יָאר“. רָאש–חודש22 איז  קָאּפ „דער ווָארט בַײ ווָארט מיינט יָאר,

ברָאש24 מיינט  לֿבנה23. נַײע די זעט חודש, ווען מע ָאנהייב ֿפון ַא דער

לַאנד. ַא ֿפון בראָש שטייט בַײשּפיל, צום ַא ּפרעזידענט, : ָאן“ „אויבן

ָאנהייב“, „אין מיינט ווָאס ּתנך26, ֿפון ווָארט ערשטע דָאס בראשית25,

ּתורה28. דער ֿפון סֿפר27 ערשטן ֿפונעם נָאמען דער אויך איז

: אויסדרוקן סך ַא דָא זַײנען קָאּפ ווָארט  מיטן

ערנסט. און טיף לערנען = מיט קָאּפ זיך לערנען

שטַארק זַײן = קָאּפ ַא ַארומקריכן) ָאן צי ַארומלויֿפן ַארומגיין (צי

צעטומלט. צעחושט29, צעמישט,

מיך משוגע30. ער מַאכט = קָאּפ ַא מיר דרייט ער

מענטשן. מיט ָאנגעּפאַקט31 = קָאּפ ַא אויף ַא קָאּפ

קַאּפויער32. ֿפַארקערט, = ַארָאּפ קָאּפ מיטן

סך. ַא זייער = קָאּפ איבערן

שווערן ַא אין ַארַײנטרַאכטן שטַארק זייער = קָאּפ דעם זיך ברעכן

ּפרָאבלעם.

מען  ווען קָאּפ. ַא אויך הָאט מטבע33 ַא קעּפ. הָאבן מענטשן נָאר נישט

צי  מטבע קָאּפ ַא מען טרַאף34 ווַארֿפט אויף זַאך ַא באַשטימען וויל

ָאדער קעּפל הָאט ַא קינד ַא קעּפל. איז קָאּפ ֿפון דימינוטיוו דער שלַאק35.

געזונט קעּפעלע ָאדער ַא אין ַא קוש אויסדרוקן די אין ווי קעּפעלע, ַא

ַא  קנָאבל37 און קעּפל ַא קעּפל קרויט36, ַא אויך זָאגט מע קעּפעלע. אין

צַײטונג, ַא אויכעט אין געֿפינט מען קעּפלעך39 שּפילקע38... ַא ֿפון קעּפל

ווָאס קַאּפל, ֿפַארמישן מיט צו נישט קעּפל. ַא הָאט ַארטיקל יעדער ווּו

זָאגט מען : בעט, ַא צווייטנס יַארמלקע40. ווען איינער זיצט בַײ ַא איז

בַײ  ַארָאּפנעמען קעּפן מיינט... ווערב דער צוקָאּפנס. אים זיצט ער

ַאזַא  (כָאטש41 נישט ַא בילדערישן קָאּפ. ווָאס ֿפירט אונדז צו עמעצן דעם

ד"ה42  קָאּפ קירצער, ַא מיט געמַאכט אים : זיי הָאבן אויסדרוק שיינעם)

געהרגעט43. אים הָאבן זיי

(צי געלייענט) געהערט ַא מָאל הָאבן אַײך ֿפון סך ַא ווָאס אויסדרוק ַאן

מיט ָאדער געזָאגט ווערט ווָאס ווַאנט, קָאּפ אין שלָאגן זיך איז

ווַאנט“, אין קָאּפ נעבעך45, זיך, שלָאגט חֿבר44 „דער : סימּפַאטיע

 ; ווָאס איז אוממעגלעך עּפעס דורכצוֿפירן46 ּפרּוווט ער מיינענדיק ַאז

„זָאל  ווי ַאזוי ווַאנט“, אין קָאּפ זיך שלָאגן ער „זָאל : קללה47 ַא ווי ָאדער

ווערטל ַאזַא מָאל ַא ַארויס זָאגט קינד ַא אויב ; גיין אין דר'ערד“48 ער

עס וועט טָאן“ צו נישט ווָאס ווייס „איך ָאדער נודיע זיך49“ ווי „איך

טָא  ?? צו טָאן ווָאס „דו ווייסט נישט : ַאזַא ענטפֿער מסּתמא50 קריגן

.“! ווַאנט אין זיך קָאּפ שלָאג

בַײ  מען דער קָאּפ. ּכלל–ייִדיש51 זָאגט אויף : בַאמערקונג לעצטע איין

דער  רמז53 אויף ַא איז דָאס קָאּפ. מען די ליטוואַקעס52 זָאגט געוויסע

די הָאבן צי ? ֿפרויען און מענער ֿפון קלוגשַאֿפט קָאמּפַארַאטיווער

רעדן מיר ָאבער ? ַאנדערע די ווי טיפֿער עּפעס ֿפַארשטַאנען ליטוואַקעס

לשון–הרע55... קיין חלילה54, נישט, דָא

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

פֿילָאסָאף  דו ַאהער קום

ייִדישן רעּפערטוַאר. די בַארימטסטע אינעם ֿפון איז איינס ליד דָאס

ַא איז ַאז דָאס מיינען עס זינגען און עס קענען מענטשן ווָאס סך ַא

דער אין ווּונדער–רבין4. ַא ֿפון נסים3 די לויבט2 ווָאס ליד חסידיש1

חסידים7 און  די ֿפון ווָאס מַאכט חוזק6 ווערק ַא סַאטיריש איז עס אמתן5

ַא געווען איז זבַארזשער, וועלוול מחבר9, דער אַײנגלייבענישן8. זייערע

אויף ערשטע טרובַאדורן די ֿפון איינער קָאמּפָאזיטָאר, און ֿפָאלקזינגער

ערנקרַאנץ11 און ער איז  ווָאלף בנימין איז נָאמען אמתער10 זַײן ייִדיש.

צונָאמען), זַײן קומט דעם זבַארַאזש (ֿפון אין 1826 געווָארן אין געבוירן

העברעיִש, אויף אויך געשריבן הָאט ער גַאליציע. אין שטעטל ַא

זַאמלונגען עטלעכע ּפובליקירט

געלעבט שּפרַאכן, ביידע אויף

אין צַײט לענגערע ַא

שּפעטער און טשערנָאוויץ,

זינגענדיק ַארומגעווַאנדערט

איבער בַאלַאדעס זַײנע

ביז ּפוילן, עסטרַײך, גַאנץ

לעצטע די רוסלַאנד. אין אין

געֿפָארן קיין ער יָארן איז

טערקַײ און געשטָארבן אין 

ער .1883 אין איסטַאמבול

געווען ַא בַאליבטער איז

מַאנגערן,  בַײ איציק שרַײבער

ַא ווי ַאליין געזען זיך הָאט ווָאס טשערנָאוויץ, געבוירענער אין ַא

לידער ציקל ַא ָאנגעשריבן הָאט מַאנגער טרובַאדור. הַײנטצַײטיקער

מלּכהלע12 דער  צו בריוו שרַײבט טיטל „וועלוול זבַארזשער אונטערן

געליבטער. זַײן צו בריוו אמתע זבַארזשערס ֿפון אינסּפירירט שיינער“,

פֿילָאסָאף דער
זבַארזשער וועלוול פֿון

ֿפילָאסָאף דו ַאהער קום
מוחל13 קעצישן דַײן מיט

טיש רבינס14 ַאהער צום קום

דָא ׂשכל15. זיך און לערן

בים–בַא–בַאם... : רעֿפריין

אויסגעטרַאכט הָאסטו דַאמפֿשיף16 ַא

; איבער17 נעמסט דערמיט זיך און

אויס טיכל18 זַײן שּפרייט רבי דער

ַאריבער. ים19 דעם שּפַאנט און

אויסגעקלערט, הָאסטו אַײזנבַאן ַאן

; חרוץ20 ַא ביסט דו מיינסט און

לַאכט, רבי דער שּפעט21, רבי דער

ּכּפרות22. אויף עס דַארף ער

טוט רבי דער ווָאס דען, ווייסטו צי

? ביחידות24 זיצט  ער בעת23

פֿליט הימל מינוט אין איין אין

שלש–סעודות26. דָארט ּפרַאוועט25 און

 (1883 - 1826) זבַארזשער וועלוול

איציק ֿפון ּפָארטרעט אויבן :

קָאלניק. ַא. דורך מַאנגער

רעקָארדירונג ַא : אונטן

„דער ליד ֿפונעם

ָאנהייב ֿפון ֿפילָאסָאף“

יָארהונדערט. 20סטן
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ּפודלען1 און קַאפֿעען... פֿילָאסָאפֿיע,
גרומבערג עוולין פֿון

איז  „ליבע ַאז געזָאגט מָאל ַא סעלין2 הָאט שרַײבער ֿפרַאנצייזישער דער

טָאמער איז  און דערגרייכן“3. קענען ּפודלען ווָאס אומענדלעכקייט די

רַאסיינער געקענט הערש אפֿשר5 ווָאלט ? ֿפילָאסָאֿפיע מיט זעלבע4 דָאס

איז ווער ֿפילָאסָאֿפיע... וועגן ליבע אי וועגן אי ווערטער ַאזעלכע זָאגן

קריג „מַײן ֿפון דער דערציילונג העלד איז דער ? ער רַאסיינער הערש

ֿפרומען6  ַא צווישן דיַאלָאג ֿפילָאסָאֿפישער מין ַא רַאסיינער“, הערש מיט

געשטַאמט הָאט חיים גרַאדע9, מחבר8, דער ייִד. וועלטלעכן7 ַא און

ער  איז יונגער–מַאן ַא ווי און ליטע דער משּפחה10 אין ֿפרומער ַא ֿפון

שטרענגע איז געווען ַא מוסר13 מוסר–ישיֿבה12. ַא אין ּתלמיד11 ַא געווען

געהַאט  הָאט ווָאס ,1842 געגרינדט14 אין בַאוועגונג, מָארַאליסטישע

מוסרניקעס16 הָאבן  די וועלט. ייִדישער דער אין השּפעה15 שטַארקע ַא

זיך ַאליין  דער ּכסדרדיקער18 ַארבעט איבער אויף טרָאּפ17 דעם געלייגט

ַא העכערער מדרגה20 . שּפעטער נשמה19 אויף אייגענע די אויפֿצוהייבן

שטענדיק גענָאגט21  אים ס'הָאבן נָאר ַא ֿפרַײדענקער געווָארן איז גרַאדע

צי ? קונסט און ֿפילָאסָאֿפיע טויגן ווָאס צו : ֿפרַאגעס די ווַײטערדיקע

ַא גוטער און זַײן מען קען ? צי זיי דורך ֿפַארבעסערן מענטש זיך ַא קען

בַײשטיין מענטש קען ַא ווי ? ּתורה22 ֿפון דינים די ָאן מענטש ערלעכער

? באַקוועמקייט25 און גרינגקייט24 ֿפון נסיון23 דעם

באַקוועם ? צו „ֿפילָא–קַאפֿעען“ טאַקע26 ֿפון ֿפרישע מָאדע אפֿשר איז די

הָאבן  ווָאס ֿפילָאסָאֿפירן אוֿפנים27 צו נַײע די טייל ֿפון זענען ַא זיי

באַשטייט28 עס ? ַא  ווָאס אין ֿפרַאנקרַײך. אין בַאוויזן לעצטנס זיך

באַשטימטן  ַא אין דיסקוסיע ֿפילָאסָאֿפישע ֿפָאר29 ַא לייגט ֿפילָאסָאף

לָאזט  געוויסע31 קריטיקער לויט30 קומען. וויל מעג ווער עס און קַאפֿע

ַאבי  מע הייבט ָאן קריגערַײ ווָאס ַא מיט אויס32 ָאֿפט דיסקוסיע די זיך

דָאס36  זיך ווענדט אמתן35 דער אין ווי34. מען ענדיקט ַאבי און ווּו33

ֿפָאדערן38  ווָאלט געדַארֿפט ָאנֿפירער. ער ֿפונעם ערנסטקייט37 דער אין

און אויסגעהַאלטענע  ָאנטייל–נעמערס39 קלָארע ַארגומענטן די בַײ

איבערטרַאכטונגען40.

ֿפילָאסָאֿפישע ֿפַאר אויך „ֿפילָא–קַאפֿע“ נָאמען דעם מען בַאניצט איצט

בַײשּפיל צום ווי ערטער ֿפַארשיידענע אין ֿפָאר41 קומען ווָאס דיסקוסיעס

הָאט דיסקוסיע די ווען ּתֿפיסות43. ָאדער שּפיטָאלן42 ַארבעט–ערטער,

בַאגריף45 ֿפון  דער בַײשּפיל ערטער (צום די דָאזיקע צו שַײכות44 ַא

מענטשן  סּכנה46 ַאז די גרעסער ווערט ּתֿפיסה), ַא אין אויטָאריטעט

איז ווָאס ענטפֿער נָאר ַאן אויסֿפיר47, ֿפילָאסָאֿפישן ַא נישט זָאלן זוכן

ֿפונעם  דירעקטָאר דער דיסקוסיע, דער ֿפון ָאנֿפירער באַקוועם. דער זיי

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

ֿפילָאסָאֿפישע  זַײן48 די קענען מקריֿב ָאנטייל–נעמערס און די ָארט

ּפרַאגמַאטישן  מער ַא אויסקלַײבן דעם ַאנשטָאט און ַארַײנטרַאכטונג,

דער  בעסטן צוּפַאסן49 צו צום זיך איך קען ַאזוי „ווי צוגַאנג :

.“? סיטוַאציע געגעבענער50

ווָאס די „ֿפילָא–קַאפֿעען“ אין קען אויפֿקומען סיטוַאציע ענלעכע ַאן

ַאזַא  אין אין שולן. אויך ֿפַאר קינדער טָאג צו הַײנט ָארגַאניזירט מען

די קינדער זָאלן ַאז זַײן געדַארֿפט ווָאלט דער ציל נישט קָאנטעקסט

די ֿפון בַאאַײנפֿלוסט שטַארק ָאֿפט דעה51, וועלכע ַאבי ַארויסזָאגן

ַא אין ַארַײנצוקלערן טיף זָאלן זיך אויסלערנען נָאר ַאז זיי דערוואַקסענע,

ֿפילָאסָאֿפירן  ּכדי53 צו ַאז הַאלטן52 ווָאס ּפסיכָאלָאגן ֿפַארַאן נָאר בַאגריף.

נָאך  הָאבן קינדער קליינע מכשירים54 ווָאס אינטעלעקטועלע מען דַארף

נישט.

ֿפילָאסָאֿפירן. טָאג צו הַײנט מען קען אומעטום קַאפֿע, אין שול, אין נו,

אפֿשר ? זומער ֿפילָאסָאֿפירן דעם וועט איר ווּו לייענערס, טַײערע איז,

געדַאנק „קליינקייט ַאלטן אויֿפן נַײ ליכט ווַארֿפן ַא קענען וועט איר

זַאמד– מיליָאנען בַאקוקנדיק נַאטור“, און גרויסקייט ֿפון מענטש ֿפון

בערג, צי  די ֿפון הייך די בַאווּונדערנדיק ּפלַאזשע, ַא אויף קערנדלעך55

? דעמב56 דרַײ–הונדערט–יָאריקן ַא ֿפון שָאטן אין ליגנדיק
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שּפילן... זיך לאָמיר

און ַא שּפיל וויץ1 ַא

[8 ז' אויף ענטֿפער [דער

געדַארֿפט ער הָאט הָאבן3, חתונה געדַארֿפט2 הָאט בחור1 ַא

ַא גרויסער געווען איז ָאבער ער דער ּכלה4. מיט זיך באַקענען

די ּכלה, זען וועט ער ַאז ווען געהַאט6, מורא הָאט ער און נַאר5

אויף טַאטע זַײן הָאט רעדן. צו ווָאס וועגן וויסן ניט ער וועט

דו  „ווען עצה8 : ַאן געגעבן אים און געהַאט7 רחמנות אים

ליבע. וועגן רעדן ָאנהייבן זָאלסטו ּכלה, דער צו קומען וועסט

רעדן  סוף10 זָאלסטו צום משּפחה9. וועגן רעדן וועסטו דעם נָאך

ֿפילָאסָאֿפיע“. וועגן

צו געקומען איז ער געדענקט11. גוט בחור דער דָאס הָאט

די  חתן–ּכלה12 און טיש, בַײם געזעסן זַײנען ַאלע ּכלה. דער

ַארויסגעגַאנגען און מחוּתנים די דעם זַײנען מחוּתנים13. נָאך

הָאט  בחור דער ַאליין. ּכלה און די חתן14 דעם געלָאזט הָאבן

און משּפחה וועגן ליבע, וועגן ער דַארף רעדן ַאז געווּוסט,

ליב15  הָאט „איר : ּכלה די ער ֿפרעגט ֿפילָאסָאֿפיע. וועגן

הָאבן  ניט ליב איך זָאל ווָאס ֿפַאר „יָא, זָאגט זי לאָקשן16 ?“.

שוין ער הָאט לאָקשן ?“. פַֿײנט17 הָאט ווער ? לאָקשן קיין

ַא הָאט „איר : ער ווַײטער ליבע. ֿפרעגט געענדיקט מיט

איך הָאב ברודער „ניין, קיין : ּכלה די ענטפֿערט ברודער ?“.

וועגן גערעדט שוין הָאט בחור דער ַאז הייסט, דָאס ניט“.

וועגן רעדן נָאך דַארף ער און אויך, משּפחה וועגן און ליבע

ווָאלט  אויב18 איר „און : ּכלה דער בַײ ער ֿפרעגט ֿפילָאסָאֿפיע.

לאָקשן ?“. געהַאט ליב ווָאלט ער ברודער, געהַאט19 ַא

.1949 ניו–יָארק, ייִדיש20, אוריאל ווַײנרַײך, קָאלעדזש : ֿפון

1. bokher jeune homme/young man 2. devait/was supposed to/
אמור -kale fian .4 להתחתן/kha'sene … se marier/get married .3 היה
cée/bride to be/5 ארוסה. très bête/very foolish/6 טיפש מאוד. moyre 
… avait peur/was afraid/7 פחד. rakhmones … a eu pitié/took 
pity/8 ריחם עליו. eytse conseil/advice 9. mishpokhe famille/family 
10. … sof enfin/finally/11 לבסוף. a bien retenu/remembered well/
היטב  הזוג/khosn-kale les fiancés/future bride and groom .12 זכר
/mekhutonim belle-famille/in-laws 14. khosn fiancé .13 המאורס
future groom/15 ארוס. aimez-vous ?/do you like?/?אוהבת את   האם
16. nouilles/noodles/17 איטריות. déteste/dislikes/אוהב  אילו/si/if .18 לא
19. vous aviez/had/לך .Uriel Weinreich, College Yiddish .20 היה

וויץ

פֿילָאסָאפֿיע 

שּפריכווערטער1
ּכוח3. קיין ניט העלֿפט מוח2 הָאבן דַארף • ווען מען

אין גוף גַאנצער ליגט דער ַא נַאר, איז • ַאז דער קָאּפ
דר'ערד4.

ֿפיס. הָאבן מען מוז קָאּפ, קיין ניט הָאט מען • ַאז
דעות5. ֿפיל ַאזוי קעּפ • וויפֿל

געמַאכט. גוט נָאר געטרַאכט ֿפיל • ניט
הָאט ַא ּפוּפיק7. פֿלוי6 ַא צי קלערט, • ער

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

אָנהייבערס ֿפאַר

מיר וויץ דָא הָאבן אינעם
ּכדי3  לעצטע ווָארט. דָאס ָאּפגעמעקט2

פֿיר די געפֿינען איר דַארפֿט מיין4, דעם פַֿארשטיין צו
רויטע די איבער ַארַײנשרַײבן זיי און פֿעלן6, ווָאס אותיות5

ווָארט.  לעצטע דָאס שַאפֿן אותיות פֿיר די שטריכן7.

בריוון– ַא געזען הָאט און גַאס דער אויף געגַאנגען איז ייִנגל ַא

הָאט דער _לייצע10. שווערן זאַק9 אויף ַא מיט זייער טרעגער8

 “? זאַק אינעם דָארטן „ווָאס טר_גט איר : געֿפרעגט ער אים

טרָאג בריוו“. „איך : געענטפֿערט דער בריוון–טרעגער הָאט

בריוו, ֿפַאר ַאזוי ֿפיל איר הָאט „אויב דָא_ ייִנגל : אים ֿפרעגט

“? _ _ _ _ דער מיט נישט זיי שיק_ איר ווָאס

1. blague/joke/2 בדיחה. éffacé/erased/3 מחקנו. kede'y afin de/in
order to 4. sens/meaning/5 משמעות. oysyes lettres/letters 6. man-
quent/are missing/7 חסרים. traits/underlinings/8 קווים. facteur/post-
man/9 דוור. sac/bag/10 שק. dos/back/גב.



[7 זייַט ֿפון שּפיל דער אויף [ענטֿפער
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[3 ז' ֿפון [סוף

אויף נישט ווָאס וועקן ֿפילמען ַאזעלכע ֿפַארַאן

ַארענדט איז ֿפון ָאט  חנה לַײדנשַאֿפטן25. קיין

ווָאס. ֿפַאר גענוי נישט ווייס מע ֿפילמען, די ָא

געשּפילט, שיין ֿפילמירט, גוט אינטערעסַאנט,

איין  בַײ ַאלעמען זיך ֿפַארדינט ֿפילם דער

אינטערעסַאנט“ בַאמערקונג : „נו, איינציקע

די ווי ווַײזט ּפרעציז, מער. ער איז ניט — און

ַארַײן26 ַארכיווַאלע  פֿלעכט ַארבעט, ֿפילָאסָאֿפין

אַײכמַאן–ּפרָאצעס, דעם וועגן דאָקומענטן

ַאזַא ֿפַאר ֿפָארט ַא ביסל צו גיך גייט נָאר

ַא ער הָאט ָאבער דערֿפַאר ענין27. קָאמּפליצירטן

חשק30 זיך  קריגט עולם29 דער : מעלה28 גרויסע

ֿפילם דער ווָאס ענינים ַאלע אין ֿפַארטיֿפן צו

געדַאנקען ַארענדטס חנה הייסט דָאס : בַארירט

עּפָאכע. יענער ֿפון געשיכטע די און

עוולין

הָאב ּפלאַקַאט31, אויֿפן קוקנדיק ערשט, צו

דעם ֿפילם. זען געווָאלט ניט אין גַאנצן איך

איך הָאב דָאס, איז נַארישקייט ַא ֿפַאר ווָאס

אויף רעדע הַאלט ַא חנה ַארענדט געטרַאכט,

יָא בין איך ָאבער ? ֿפַארזַאמלונג נַאצישער ַא

אינעם מעלות געוויסע געֿפונען און געגַאנגען

אַײכמַאן– ֿפון סצענעס די עיקר32 דער ֿפילם,

שווער  זייער געזָאגט33 איז אמת ּפרָאצעס.

געדַאנקען, עס — וויזועל, הייסט — צו ווַײזן

[2 ז' ֿפון איך[סוף חילוקי–דעות34. אינטעלעקטועלע אידעען,

געווָאלט  די רעזשיסָארשע35 הָאט ַאז מיין

די צום ּפובליקום, צו אונדז, דערנענטערן

זי — ַארענדט חנה ֿפון ּפערזענלעכקייט

די ָאבער מענטשלעכער... ווַארעמער, מַאכן

ֿפון טרינקען שַאמּפַאניער  סצענעס ּכסדרדיקע36

נָאר צוגעגעבן, גָארנישט הָאבן ֿפרַײנד צווישן

טיפֿערן ַא קריגן צו געשטערט ֿפַארקערט, עּפעס

אירע געדַאנקען. ֿפון בַאנעם37

רובי

זען  זָאלט איר ווָאס זיבן גוטע סיבות38 ֿפַאר

: ֿפילם דעם

ַא זען געבן צו מענטש : ַא זַײט איר .1

צו געבן ּפרּוווט צו טרַאכטן, און מענטשן ווָאס

ניט  צו טרַאכטן איז עס שווער ווי ֿפַארשטיין

זיך קעגן אויך נָאר מערהייט דער קעגן נָאר

ַאן אויף ָאֿפט מען נישט ַאזוי זעט דָאס — ַאליין

עקרַאן39 ! 

: ווי ַא ייִדישע טָאכטער / ַא ייִד זַײט איר .2

ַאזעלכע  בלַײבן גלַײכגילטיק40 צו מען קען

אידענטיטעט–ֿפרַאגעס ָאדער נַאציזם ווי טעמעס

מיינט ווָאס ? ייִד ַא דָאס זַײן איז — ווָאס

יׂשראל ֿפַאר ייִדן ?...

קוקט : פֿעמיניסט(קע) ַא זַײט איר .3

סַאמע  ֿפון די ַאֿפילו41 ניט מענער, ווי

ֿפרוי ַא בַאהַאנדלען ֿפרומע, טרַאדיציָאנעלסטע

25. passions/26 תאוות. insère/weaves in/27 משלב. inyen question, plur. ענינים inyonim 
28. mayle qualité/virtue 29. oylem public/audience/הצופים  kheyshek envie/desire .30 קהל
31. affiche/poster/32 מודעה. … iker surtout/especially/33 בעיקר. emes … à vrai dire/to tell 
the truth/34 למען האמת. khiluke-deyes controverses/differences of opinion 35. réalisatrice/
director (fem.)/36 בימאית. kese'yderdike continuels/constant/37 מתמשכים. compréhen-
sion/grasp/38 הבנה. sibes raisons/reasons 39. screen/40 מסך. indifférent/נפש  afile .41 שווה
même/even 42. reshime liste/list 43. promet/promises/44 מבטיח. melokhe métier/craft 
45. question du mal/problem of evil/הרוע  אל/moyre n'ayez pas peur/fear not ... .46 בעיית
-moyshe-… contradicteur systématique/one who constantly takes the opposite po .47 פחד
sition/הפוכה בעמדה תומך קבוע שבאופן את/ont fait la grimace/turned up their noses .48 מי  עיקמו
דעת עצמכם/pa'skenen juger par vous-même/judge for yourself .49 חוטמם .לשפוט על

מענטש. ֿפרַײער ַא זַײן וויל ווָאס

די : קינָא–ליבהָאבער(ין) ַא זַײט איר .4

טרָאטַאס  ֿפָאן מַארגַארעטַא רשימה42 ֿפון

ַאזַא  צו43 ַאז שוין אַײך ֿפילמען זָאגט

קלַײבט און מלָאכה44 די קען רעזשיסָארשע

אַקטיָארן. גוטע זייער אויס

: ס'איז ֿפילָאסָאף נישט קיין זַײט איר .5

טיֿפסטע די וועגן טרַאכטן צו נייטיק ניט

„די למשל ֿפילָאסָאֿפישע ֿפרַאגעס ווי

שלעכטס“45. ֿפון ּפרָאבלעם

קיין געלייענט נישט מָאל קיין נָאך הָאט איר .6

איר מורא46, הָאט ניט : ַארענדט ֿפון חנה בוך

אירע ביכער, לייענען צו הָאבן חשק גלַײך וועט

קעגנערס. אירע ֿפון די ָאדער

ַאז  משה–קַאּפויער47 : ַא זַײט איר .7

ביסל ַא זיך הָאבן מענטשן טייל ַא

נָאר יָא, עס איז „אינטערעסַאנט ֿפַארקרימט48 :

אפֿשר און — נישט עס איז מַײסטערווערק קיין

אַײך זיך נישט“, וועט ֿפילם גַאנצן קיין אין

ּפסקענען49 !  ַאליין גלוסטן

נַאדיַא

למשל42  יענער ּתקוֿפה41, ֿפון די אידעען אין

ָאנֿפירן דַארף און קען ַאליין דַײטשלַאנד ַאז

בנוגע43  קָאנטינענט איירָאּפעיִשן דעם מיט

געֿפינט  ַאחוץ44 דעם, ׂשכל. ֿפון עמַאנציּפַאציע

ַא ֿפון געדַאנק דעם אויף קוקנדיק מען,

ַאן  גָאר טרָאגט זַײן ֿפילָאסָאֿפיע ַאז טריַארכיע,

השּפעה. אימּפעריַאליסטישע

דָאזיקן  דעם וויל וועגן מע ווָאס מיינען מעג מע

ַא דָא ס'איז ווען ַא צַײט אין חסרון45, נָאר

איירָאּפעיִשן ֿפונעם קריזיס ַא און וועלטקריזיס

ַאזַא לייענען צו שיין איז ֿפַארבַאנד,

ָאנגעשריבן הָאט העס ווָאס בוך, וויזיָאנעריש

.1841 יָאר אינעם שוין

41. tkufe époque/period 42. lemoshl par 
exemple/for example 43. benegeye à pro-
pos de/as concerns 44. akhu'ts à part/aside 
from/זאת .khesorn défaut/flaw .45 מלבד

נישט  זיי שיקט איר „...ֿפַאר ווָאס

“? ּפָאסט דער מיט

אין העס משה

יָארן יונגע די


