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הּכרת־הטוב

די ברענגן פַארן רָאזען ליבא מלכה דַאנקט מחבר דער
קָאלעגען פילע די אױך דַאנקט ער לאור־העולם. איבערזעצונג
סוף: ביזן ָאנהײב פון ּפרָאיעקט די אונטערגעשטיצט הָאבן װָאס

קוציק, דזשָארדין שטײן, אביגיל־חוה גָאלַאנץ, סָאניע יודלסָאן, לערי
ליבערמַאן, בעט רַאבַײ זַארָאװ, ׂשרה קענסקי, איּתן מײערס, יהושע

קַאפריסן. רחל און

און צוטרױ זײן פַאר ברַאנפמַאן יונתן דַאנקט איבערזעצערין די
געדולד איבערמענטשלעכע ּכמעט זײן אױך װי גרױסהַארציגקײט,

קײנמָאל בוך דָאס װָאלט דעם ָאן װָאס הדרכה, ּפיקחישדיגע און
מעגלעך. געװען נישט
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מחנכים, און  עלטערן  טײערע 

זײ געטרײ זיך ַאלײן! צו הבאים ברוכים

קינדער די דערקלערן צו מַאכן גרינגער אײך װעט בוך דָאס
נײגונגען, רָאמַאנטישע מין־אידענטיטעט, די הײסט עס װָאס

װי טעמעס אױך דעקן מיר פַאמיליע־פַארשידענקייט. און
פַאר ָאנצונעמען זיך װי און ּפריװילעגיע, דיסקרימינַאציע,

קינדער דערציען צו העלפן צו איז ציל אונזער יושר. און ריכטיגקייט
ַאנדערע. אױך װי ַאלײן זיך ַאקצעּפטירן װעלכע

און העכער, און יָאר 5 פון עלטער פון קינדער פַאר איז בוך דָאס
צװײטן. אױפן אײנער בױען װָאס חלקים קלענערע אין צוטײלט ס'איז

געפעלט עס נָאר װי — ַאמָאל אױף ַאסַאך ָאדער ביסל ַא לײענט
קינדער. אײערע און אײך

און גליקלעכער מער ַא בױען העלפט און הנאה, הָאט
װעלט! ַאקצעּפטירענדער

גרוס, װַארעמן ַא

ליבא מלכה און דזשולי, יונתן,
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בריװעלע ַא 
איבערזעצערין דער  פון   

זײן איבערזעצן געבעטן מָאל ערשטן צום מיך הָאט יונתן ר' װען
עובר־לסוחר, איז װָאס אידיש הײנטצײטיגן ַא אױף ביכל טייער

װָאלט נַאר ַא נָאר ערשטנס, זַאכן: צװיי געקלערט איך הָאב
הקטנה אני צווייטנס, און ַארבעט; סיזיפישער ַאזַא אונטערגענומען
געװָארן געבױרן איז ַארום ַאזױ און נַאר! פַאסיגער דער טַאקע בין

ביכל. דָאס ָאט

אױפן װָאס ציל דָאּפלטער ַא געהַאט מיר הָאבן געזָאגט װי
קלָאר זָאל בוך דָאס ַאז סּתירה'דיגער: ַא אױך איז בליק ערשטן
בן־חמש דער ַאפילו ַאז געדַאנקן קָאמּפליצירטע איבערגעבן

פַארשטײן; און לײענען קענען אים זָאל למקרא בת־חמש!( )ָאדער
ַא – אידיש הײמישן פַארשטענדלעכן ַא אױף צרות, די מיט און

טעמעס ַאזױנע פון געחלומט ַאפילו נישט נָאך הָאט װָאס דיַאלעקט
ּכדי טערמינען נײע פָארמירן פון נָאך רעדט װער – געדַאנקן און
ּפרק אין װי ָאבער קָאנצעּפטן! נײע ַאלע די איבערגעבן קענען צו

למד. הביישן לא געשריבן: שטײט

נישט איז טעמעס ַאזעלכע צו קומט עס װען ַאז זיך פַארשטייט
ָאּפגעהיט זײן אױך מוז מען נָאר דײטלעך און קלָאר זײן צו גענוג

יענער בַאלײדיגן חלילה נישט ּכדי פײער ַא פַאר װי װערטער מיט
צום איך הָאב דערפַאר איז ּכבוד־הבריות. אין זײן מזלזל ָאדער
פַארשידענע די טערמינען װָאסערע געטוהן קוק ַא ערשטן ַאלעם
זײ זָאל מען ַאז ַאנדערע בעטן און ַאלײן זיך פַאר ניצן געמײנדעס

קען מען צי געטוהן קלער ַא איך הָאב דערנָאך ערשט ָאנרופן. ַאזױ
צי גײט, און שטייט עס װי ַאזױ עולם הײמישן פַארן איבערגעבן דָאס
נָאר גערעדט, לינגװיסטיש נָאר נישט איבערזעצן, דָאס מען דַארף

איבערזעצונג. קולטורעלע ַא אױך
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אױף שרײבן צו מעגלעך װײט װי ּפרובירט איך הָאב אױך ַאזױ
און קרײזן און שיכטן ַאלע פון אידיש־רעדער ַאלע ַאז אופן ַאזַא

דָאס פון הָאבן הנאה און לערנען קענען זָאלן װעלט עקן ַאלע פון
ניץ בוך דָאס דורכאױס ַאז בַאמערקן איר װעט באשר־בכן, ביכל.
זענען װָאס װערטער ענגלישע ַאמעריקַאנישע װײניגער װָאס איך
מער װָאס און שּפרַאך טָאג־טעגליכער אונזער אין ַארײנגעפַאלן
מקּפיד איך הָאב זײט, ַאנדערער דער פון מַאמע־לשון. לױטער
"על־ ָארטָאגרַאפיע אידישע קלַאסישע די ניצן צו דװקא געװען
די װָאס נוסח יִיװָא מָאדערנעם דעם נישט און טהרת־הקודש"

טָאגס. צו הײנט ניצן אידן װעלטלעכע ַאסַאך און ַאקַאדעמיקער
זײן מוצא־חן טַאקע װעט ּפשרה דער ָאט ַאז בעט און הָאף איך

זײן )און פַארשטײן צו העלפן אײך װעט בוך דָאס ַאז און עולם בײם
אונז. ַארום װעלט גרױסע די פַארשטײן און ַאלײן זיך געטרײ(

תשפ"ב טבת
ראזען ליבא מלכה

יָארק ניו
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אנהייב דער   1

מײדלעך, יונגלעך, װעגן געדַאנקען מָאדנע ַאסַאך הָאבן מענטשן
יעדער ַאז געדַאנק דעם געהערט הָאסטו אפשר למשל ליבע! און

מײדל. ַא ָאדער יונגל ַא ָאדער זײן מוז
IIIIIIIIIIII:

1.3III
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און�ַאז�ַא�יעדער�יונגל�װעט�אױפװַאקסן�און�װערן�ַא�בחור,�און�דער�
שדכן�װעט�אים�ָאנטרָאגן�ַא�שידוך�מיט�ַא�מײדל.�און�ַא�יעדע�

מײדעלע�װעט�אױפװַאקסן�און�װערן�ַא�ּכלה־מױד,�און�דער�שדכן�
װעט�איר�ָאנטרָאגן�ַא�שידוך�מיט�ַא�בחור.�

אין�ַאנדערע�קהילות�און�קרײזן,�איז�ָאנגענומען�ַאז�יונגלעך�און�
מײדלעך�פון�ַא�געװיסן�עלטער�פַארברענגן�און�אינטערהַאלטן�זיך�

צוזַאמען.�אין�ַאזעלכע�ּפלעצער�איז�זײער�פַארשּפרײט�ַאז�יונגלעך�
זָאלן�זיך�טרעפן�מיט�מײדלעך,�און�זײ�װעלן�ָאפטמָאל�פַארליבט�

װערן.�
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און�אפשר�הָאסטו�געהערט�ַאז�יעדער�בחור�און�יעדעס�מײדל�מוז�
חתונה�הָאבן…
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קינדער. הָאבן מוז חתונה הָאט װָאס יעדער ַאז ...און
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דעם גלײכן דַארפן יונגלעך ַאלע ַאז געהערט הָאסטו אפשר און
ַאלע ַאז און הױזען. טרָאגן און בָאל ַא מיט שּפילן און בלױ קָאליר
ליַאלקעלעך מיט שּפילן און )pink( רָאזע גלײכן דַארפן מײדלעך

קלײדעלעך. טרָאגן און )dolls(
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גרױסע איז דָאס און ָאן! נישט זיך הײבט עס מעׂשה! ַא געהערט
נײעס!

פַארשידענקייט. הײסט דָאס — ַאנדערש איז מענטש יעדער
פַארשידענקייט דָאס זַאך! הערלעכע ַא איז פַארשידענקייט דָאס

ליטװישע אידן, חסידישע צווישען קרײזען: ַאלע אין מען געפינט
)ָאדער פרײע אידן, מָאדערנע אױך װי אידן, ספרדישע אידן,

נישט־אידן. זיך פַארשטײט און אידן, װעלטלעכע(
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