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זײנען דאָ עטלעכע סיבות פֿאַר װאָס איך לערן זיך ייִדיש – טײל געזינטערע װי אַנדערע .איך
עס ַ
בלײבן
מײן ,אַז איך האָב זיך אָנגעהױבן מיט ייִדיש צוליב די אומגעזונטע – און ,אַז איך װעל ַ
צוליב די געזונטע.
שײכות
װען איך האָב זיך אָנגעהױבן זיך צו לערנען די שפּראַך ,האָב איך זײער געװאָלט פֿילן א ַ
מיט דער מאַמעס עלטערן – בײדע ייִדיש-רעדערס – װעמען איך האָב קײן מאָל נישט געקענט.
דערצו האָב איך געהאַט אַ געפֿיל פֿון פֿאַרצװײפֿלונג װעגן ראַטעװען ייִדיש .איך האָב שטענדיק
זײער מורא געהאַט פֿאַר פֿאַרלירן זאַכן .װי אַ געשיכטע -סטודענטקע און אַן אַקטיװיסטקע,
למשל ,װער איך פֿאַרשלונגען מיט נויט אָ פּצוהיטן די זכרונות פֿון פֿאַרגאַנגענע דורות יושר-
טוערס ,װי הירש ,די הײמאַרקעט מאַרטירערס ,סאַקאָ און װאַנזעטי ,פֿרעד האַמפּטאָן ,און אָן אַ
צאָל אַנדערע ,װעמענס קעלער מען האָט פֿאַרשװיגן און װעמענס לעבנס מען האָט גענומען.
הײנטצוטאָג ,דאַכט זיך מיר ,אַז מיר געבן
אָבער ,װען איך באַמערק דאָס ייִדישע לעבן ַ
שױן צו פֿיל װיכטיקײט צו געדענקן עפּעס אַ מין פֿאַרגאַנגענהײט ,און זײער װײניק מי צו לעבן
זײן מיט דער װעלט
אויף װאָס איז ,לױט מיר ,אַן אמתדיקן ייִדישן אופֿן .דאָס הײסט :זיך עוסק ַ
זײן אָנגעפֿילט מיט גאָט ,װוּ מענטשן װעלן זיך
און קעמפֿן פֿאַר יושר ,פֿאַר אַ װעלט װאָס װעט ַ
באַהאַנדלען ,אײנער דעם צװײטן ,װי הײליק.
כצײטיק טיף ַ
גײסטיק .דער ברודער און איך
גלײ ַ
אונדזער הײם איז געװען גאָר װעלטלעך און ַ
האָבן נישט קײן רעליגיעזע בילדונג נישט געהאַט ,און מיר האָבן בײדע גענומען פֿון אונדזער
דערצ ִיונג אַ גאַנץ פֿרײדיקן אַטעיִזם; פֿאַר די טאַטע-מאַמע ,להבדיל ,איז עס געװען גאָר
באַשרײבן זײער אַקטיװיזם װי אַ טועכץ פֿון גאָט .איז,װען רעלאַטיװ אַנומלט אין
ַ
נאַטירלעך
מײן ייִדישער אידענטיטעט און אָנגעהױבן טראַכטן
לעבן האָב איך זיך פֿאַראינטערעסירט אין ַ
אַרײנגײן אין שיל ,איז עס מיר נישט געװען אַזױ שװער פּסיכיש איבערצוזעצן
ַ
װעגן דעם דורך
זײנען מיר מער באַקאַנט.
דאָס דאַװנען אויף טערמינען װאָס ַ
װאָס האָט מיך צום מערסטן פֿאַרכאַ פּט איז דער שמע .װאָס גאָט איז אײנער – האָבן די טאַטע-
מאַמע דאָס געלערנט .פֿאַקטיש ,האָבן זײ אונז געלערנט אַז די אײניקײט איז גאָט; ד"ה,ס׳איז די
זײן אין
פּשײ .דעריבער זאָלן מיר ַ
ַ
קװאַליטעט װאָס פֿאַר איר דאַר ֿפ מען האָבן די גרעסטע אָ
װײל די הײליקסטע ,װיכטיקסטע זאַך איז אַז די מענטשהײט איז אומעטום
דעם געראַנגלַ :
זײן אײגענעם
פֿאַרבונדן ,װאָס יעדער מענטש מוז זאָרגן אײנער פֿאַרן אַנדערן ,װי אַ טײל פֿון ַ
זײנען דאָ אין דער װעלט דװקא כּדי אונטערצוהאַלטן די אײניקײט ,װאָס
קערפּער.מיר ַ

די משפּחה האָט ליב געהאַט בכל-לבבך ,וּבכל-נפֿשך ,וּבכל-מאדך – מיטן גאַנצן האַרצן ,מיט דער
גאַנצער נשמה,
און מיט אַלע כּוחות .צװײ מאָל טעגלעך באַפֿעלט דער שמע גאַנץ קלאָר ,מיר זאָלן רעדן װעגן
דעם בעתן זעצן אין דער הײם ,גײנדיק אויפֿן װעג ,װען מיר לײגן שלאָפֿן און װען מיר כאַ פּן זיך
אױף .מיר זאָלן מאַכן עס טײל פֿון דער װיסיקײט אין יעדן חלק פֿונעם לעבן – אָנזעעװדיק
יעדער מאָל װאָס גײן מיר דורך אונדזערע טירן ,פֿאַרבינדן װי צײכענען על-ידך און בײן עיניך –
פֿלײסיק לערנען די קינדער ,זײ זאָלן האָבן דעם
אויף די הענט ,דערצװישן די אויגן גופֿא – און ַ
זעלבן חשק.
מײן משפּחה געזען אַזױ קלאָר; פֿון די מאַניפֿעסטאַציע-
לײענענדיק די װערטער ,האָב איך ַ
פֿליבלעטלעך
און די פּלאַקאַטן פֿון פּאָליטישע געפֿאַנגענער װאָס הענגען אינעם פֿעדערשטפֿענסטער ,צו די
מײנע אַלע קינדעריאָרן :טאַטע-מאַמע שמועסנדיק װעגן פּאָליטיק און
סצענעס דורך ַ
אַרײן אין דער מיטלשטוב
ַ
געזעלשאַפֿטלעכער טראַנספֿאָרמאַציע מיט די געסט װאָס האָבן
געשטראָמט פֿון יעדן אָרט אין דער װעלט ,יעדער אײנער קעמפֿנדיק פֿאַר אַן אָרט נאָענט צום
מײנע אײגענע
פֿײערל .דער שמע איז אַ רעצעפּט פֿאַרן לעבן װאָס איכ׳ל דאָך אױך איבערגעבן ַ
ַ
קינדער :אַ לעבן אין װעלכן ,הײסן אונדזערע אידעאַלן יעדער אַקציע ,אין װעלכן קענען מיר
נישט פֿאַרטראַכטן לײגן די אידעאַלן אין אַ זײט אױף קײן מאָמענט.
זײן מיט דער װעלט ,מיט די יושר-קאַמפֿן פֿון
איז ,אױב איך װיל ,מיר זאָלן זיך עוסק ַ
מײן אײגענער אַ שפּראַך װאָס װײניקערע
הײנטצוטאָג ,פֿאַר װאָס זשע װעל איך אָננעמען װי ַ
ַ
מענטשן רעדן יעדן טאָג?
מײן פֿאַרלאַנג צו לעבן אַ ייִדיש לעבן װאָס איז אַנדערש
װײל רעדן ייִדיש דריקט אויס ַ
דערפֿאַרַ :
פֿון דעם װאָס האָט מיך אַרומגערינגלט .װי עס געשעט מיט פֿיל יונגע ייִדן װאָס גײען זוכן
אַרײן אין ייִדישן קולטור
ַ
זײערע „װאָרצלען“ ,האָט עס מיר זיך געדאַכט ,דער קלאָרסטער װעג
װאָלט געװען דורך דער דאַװנשול .אָבער ,אין די בתּי-כּנסיות װוּ איך האָב זיך אױסגעלערנט די
פּאַטעטישע װערטער פֿונעם שמע ,האָב איך נישט געפֿונען דעם ייִדישן קולטור װאָס איז מיר
אײנגעפֿינען דאָס
געװען פֿאַראַן אין דער משפּחהס מיטלשטוב .ס׳איז נישט ,אַז איך האָב ַ
שוללעבן פֿול מיט מאַטעריאַליזם אָדער צביעות; להיפּוך ,איך האָב זיך באַקענט מיט זײער
סימפּאַטישע מענטשן ,מענטשן װאָס װילן יאָ פֿאַרבעסערן די װעלט .אָבער עס איז דאָ געװען אַ
דאָזיקע ניװאָ באַפֿרידיקונג װאָס איז מיר נישט געװען – כ׳װײס? – ייִדיש„ .סאָציאַל-אַקציע“
זײן גערעכט געמאַכט ,פֿלעגט מען בעטן
איז געװען אַ באַזונדערער קאָמיטעט .זאָל די װעלט ַ
זײט-פּראָיעקט,
בעתן דאַװנען ,אָבער ,רעדנדיק תּכליתדיק ,אַרבעטן אױף סאָציאַל-יושר איז אַ ַ
אײנגעכאַ פּט .װען איך טראַכט װעגן דעם װאָס איז פֿאַר מיר ייִדישסטע
עפּעס װאָס מען װאָלט ַ
פֿײער אינעװײניק אין זײ ,װאָס
זײן; אַ ַ
מײן משפּחה ,איז עס אַ נױען ,די װעלט זאָל מתקן ַ
װעגן ַ
דערלױבט זײ נישט שלום צו מאַכן מיט דעם לעבן װי עס איז; אַ דאָזיקער אופֿן װאָס ,ביז זײ
װאָלטן געהאָלפֿן צו שטאַנד צו ברענגען די װעלט פֿון װאָס זײ טרױמען ,װעלן זײ תּמיד אומרויִק
זײן.
ַ
אַרײן אין צװײ
ַ
זײנען מיר אַמעריקאַנער ייִדן
ערגעץ װוּ אין דעם פֿאַרגאַנגענעם יאָרהונדערטַ ,
פּװײכנדיקע װעגן .אױף אײנעם ,האָבן מיר געקענט אױסהאַלטן װי ייִדן ,אָבער די דעפֿיניציע
ַ
אָ
הײנטיקער געזעלשאַפֿט װאָלט
פֿון „ייִד“ האָט זיך אָנגעהױבן צו פֿאַרענגען ,ביז װאָס דער ַ
געטראַכט נאָר פֿון אַ מיטגלידער פֿון דער רעליגיע .אױפֿן אַנדערן ,האָבן אַ סך פֿון אונדז זיך
פֿעסט אָנגעהאַלטן אין געראַנגלען אױף יושר ,אָבער האָט די ייִדישע אידענטיטעט פֿאַרליניעט,
װײל איך האָב געהאַט די זכיה צו הערן
איבערגעלאָזט אונדז עפּעס נישט-פֿאַרקערפּערט .אָבערַ ,

די געשיכטעס פֿון אַ פֿריערדיקן דור ראַדיקאַלן ,װײס איך אַז ס׳איז אַ מאָל געװען אַן
רײך און
אַמעריקאַנישע ייִדישע געזעלשאַפֿט װאָס איז געװען גענוג ברײט,גענוג לעבעדיק און ַ
נײער
כּלערלײיִק ,װאָס טױזנטער ייִדן װי מיך ,װאָס האָבן ליב געהאַט און זיך געראַנגלט אױף אַ ַ
װעלט ,האָבן נישט קײן ספֿקות נישט געהאַט װעגן זײער ייִדישקײט .נאָך דעם בענק איך – נישט
אײנרעדעניש װאָס די אַלע
נאָך קײן פֿאַנטאַזיע פֿון האַרמאָניע ,אױך ניט קײן ראָמאַנטישן ַ
מײנע – נאָר אױף דעם גרײך פֿון
זײנען העלדן געװען ,מיט קוקן פּונקט װי ַ
ייִדיש-רעדערס ַ
קעלער ,אױף אָט די מיגלעכקײטן.
נײע ייִדישיסטן ,פּלאַניר איך צו מאַכן
האַרצפֿרײנד װאָס איך האָב געפֿינען אין די
ַ
װי די
קרײזן ַ
ַ
מײנע קינדערס מאַמע-לשון .אָבער איך האָב זיך געדאַרפֿט פֿרעגן :קלאַמער איך זיך אין
ייִדיש ַ
װײל ,אױב יאָ ,בעסער איך זאָל אױפֿהערן איצט.
ייִדיש נאָר צוליב מורא פֿאַר פֿאַרלירן זאַכן? ַ
זײן מיט
מײן דור װעלן מצליח ַ
איז דאָך נישט קײן גאַראַנטיע װאָס די ייִדישיסטן פֿון ַ
„ראַטעװען“ ייִדיש װי אַ שפּראַך פֿון פֿאַרשפּרײטן טאָגטעגלעכן באַניץ .און איך קען נישט
צוריקברענגען די באָבע-זײדע װאָס האָב איך קײן מאָל נישט געהאַט .אַז איך װעל מאַכן די
נײע :עפּעס באַזירט נישט
װײל איך קען פֿון איר בױען עפּעס ַ
זײן ַ
מײנער ,מוז עס ַ
שפּראַך פֿאַר ַ
אױף מורא פֿאַר אָנװער ,נאָר אױף ליבע צו דער צוקונפֿט מיר קענען באַשאַפֿן.
מײנע קינדער זאָלן אַלעמאָל
עס איז צו דער צוקונפֿט װאָס איך לערן זיך ייִדיש .איך װיל ַ
זײן ,אַז װאָסערע עטיק עס זאָלן ניט געװעלטיקן אין דער ייִדישער קהילה פֿון
באַװוּסזיניק ַ
זײער תּקופֿה ,איז ייִדישקײט נישט קײן פֿעסטער טערען ,פֿאַרױסבאַשטימט אָדער
פֿאָרױספֿאַבריצירט פֿון קײן ייִדישער אָדער נישט-ייִדישער אױטאָריטעט .עס איז געװען ,און קען
זײן אַזױ פֿאַרװאָרצלט אין זײער ייִדישקײט,
זײן ,אַנדערש פֿון װאָס עס איז .איך װיל זײ זאָלן ַ
ַ
זײן אין אַרבעט אױף יושר פֿאַר אַלע פֿעלקער ,אָן פֿאַרלירן פֿון די אױגן
װעלן זײ קענען עוסק ַ
זײער אײגענע .דאָס קענען ייִדיש װעט זײ פֿאַרדינען װי אַ צײכן ,כּמעט על-ידך און בין עיניך .אַ
זײנען דאָ ברירות אין װי מיר לעבן װי ייִדן ,און מע מוז באַװוּסטזיניק
צײכן – װאָס עס ַ
אױסקלײבן .און װען זײ געפֿינען – זיכער װעט אין עפּעס אַ מאָמענט ,װעגן עפּעס אַ פֿראַגע,
ַ
איבערצײגונגען מוזן זײ זיך שטופּן קעגן דעם שטראָם פֿוּ ֹו
ַ
געשען – װאָס כּדי לעבן לויט זײערע
מאַיאָריטעט-מײנונג ,אָדער שטײן אַנטקעגן ביטול צו זײער אידעאַליזם ,אָדער זיך מענטשן פֿאַר
מײנע
נײע אידעען ,װיל איך ַ
שײכות-רעם צו זײערע ַ
לײט װאָס גלאַנצן לײדיק אױף זײ ,אָן קײן ַ
ַ
אַרײן אין אַ גאַלעריע ייִדן װאָס האָבן געעפֿנט דעם װעג פֿאַר זײ,
קינדער זאָלן קענען צוריקקוקן
ַ
מײנע קינדער פֿאַרשטײן
װאָס שעפּן פֿון זײ נחת ,און װאָס מונטערן זײ – װײַ טער! – אין אַ קול ַ

