
 יוסף גורי
 ?_װי קומט ַא קַאץ איבערן װַאסער_
 דוֿב נױ ֿפון ַארַײנֿפיר

-טן מערץ איז ֿפָארגעקומען אין דער יִידישער קולטור16דעם 
געזעלשַאֿפט ֿפון ירושלִים ַאן אינטערעסַאנטער ָאװנט געװידמעט 

ֿפרַאזעס אונד  ס נַײער זַאמלונג ֿפון טױזנט יִידיש'יוסף גורי
דָאס ?_ װי קומט די קַאץ איבערן װַאסער_: װָאס הײסט, אידיָאמען

ַא צוגָאב , דער מחבר זעט זַײן בוך װי ַא נַײ װערטערבוך(װערטערבוך 
ֿפַארמָאגט טױזנט אידִיָאמען אין ) צו זַײנע ֿפרִיערדיקע װערטערביכער

ן לַאנגער אין מַײ. רוסיש, ענגליש, עֿברית, יִידיש: ֿפיר שּפרַאכן
 ַא מין ַארַײנֿפיר צום בוך הָאב איך געלױבט דעם אױֿפטו --לעקציע 

עטימָאלָאגישע -און זיך קָאנצענטרירט ַארום ּפַארַאלעלן און ֿפָאלקס
 . װי אױך װיסנשַאֿפטלעכע דערקלערונגען װעגן זײער ָאּפשטַאם

װעלכער " מָאנָאלָאג"צום סוף הָאט דער מחבר געלײענט זַײן 
איך . ײט ֿפון אידִיָאמען װָאס זענען ַא טײל ֿפון דער זַאמלונגבַאשט

און איך הָאף ַאז די , ברענג דעם טרַאנסליטערירטן טעקסט
מענדעליַאנער װעלן הנאה הָאבן ֿפון די אידִיָאמען און אֿפשר אױך 

לַאכן מיט "עטימָאלָאגיעס װעגן -לָאזן אונדז װיסן זײערע ֿפָאלקס
. און נָאך" ,ערד און בַאקן בײגל'אין דרליגן " ",יַאשטשערקעס

 ! ַאלדָאס גוץ ַא ֿפרײלעכן ּפסח אַײך ַאלע

 ֿפון יוסף גורי" מָאנָאלָאג"

לײג "און איך " אַײנגעבַאקן אים הַארצן"יִידיש איז אונדז ַאלעמען 
 . אין מַײן ַארבעט מיט די װערטערביכער" ַארַײן די גַאנצע נשמה

, געַארבעט אױף ַאלע ּכלים, זלטגעּפָאקט און געמָא"הָאב 'כ
 ביז ביז װַאנען די װערטערביכער זַײנען --" אַײנגעלעגט װעלטן

 . דערשינען

ַאז מַײנע , און זָאגן" קרימען מיט דער נָאז"נָאר אױב דער עולם װעט 
אַײ און -אַײ-ניט אַײ, זַײנען ניט קײן גרױסע מציאה"װערטערביכער 



ַאז דָאס װָאס איך טו " ,לײשיקניט מילכיק ניט ֿפ, אױ-אױ-ניט אױ
ַאזַא יָאר אױף מַײנע (ַאן ַארױסגעװָארֿפענע ַארבעט "איז בכלל 

ַאס " ,ָאן הענט און ָאן ֿפיס"ַאז די װערטערביכער זַײנען " ,!)ׂשונאים
הָאבן ַא "און " הָאבן ניט קײן ּפנים"ַאז זײ ." טױגן אױף ּכּפרות"זײ 

 !" ַא קלָאג צו מיר"ז דָאך  אי--" װערט װי ַאן אױסגעבלָאזן אײ

, דערגײן די יָארן"און אױב נָאך צו דער צו װעט מען מיר ָאנהײבן 
דרײט ער אונדז ַא "װָאס : און מע װעט זָאגן" בַאװַארֿפן מיט בלָאטע

! גענוג"! צװײ לינקע הענט", דער שלימזל, ער הָאט דָאך? "סּפָאדעק
 "! ַארָאּפ ֿפון מַארק"

ָאנטָאן "אױב מע װעט מיר ." ער װי ַא מענטשאיז מען דָאך ניט מ"
" ,ניט געֿפינען קײן ָארט"װעל איך זיך " ,ַאזעלכע חרּפהס און בושהס

הָאבן "איך װעל "! אױס מענטש, װערן גרין און געל"װעל 'כ
, אין די נעכט" ניט צומַאכן קײן אױג"װעל 'און כ" געשװָאלענע טעג

כָאטש , ש שרַײ חי וקיםכָאט; אױֿפעסן לעבעדיקערהײט"װעל זיך 'כ
 ." ַאנטלױֿפן װּו די אױגן טרָאגן"װעל 'כ." נעם און בַאגרָאב זיך

װעלט -ֿפון אונדזער יִידיש" אין די הױכע ֿפענצטער"און אױב נָאך 
עֿפענען ֿפַאר אים דעם "ער װיל מע זָאל ? װָאס: װעט מען טענהן

-י ססרמשוגע צ"ער איז ? ֿפַאר זַײן נַײעם װערטערבוך" טַײסטער
." װערק", מּכלומרשט, גוטקײט ֿפון זַײנע-עס כַאּפט ָאן ַא ניט" ?דעה

ֿפַאנטַאזיעס װעגן בַאקומען ַא " זיך ַארױסשלָאגן ֿפון קָאּפ"זָאל ער 
און ניט " אַײנרעדן ַא קינד אין בױך"זָאל ער זיך ניט . ּפָאר קערבלעך

! ר בַאקומעןװעט ע" לָאך ֿפון ַא בײגל"ַא "! שװעבן אין די װָאלקנס"
װען אין הימל , שבת נָאכן קַאלטן קוגל! קדחות מיט ּכשרע ֿפעדעם"

זַײן נַײער !" װען דער משִיח װעט קומען! װעט זַײן ַא יריד
גענוג ." די זעלבע יענטע נָאר ַאנדערש געשלײערט"װערטערבוך איז 

 ." זָאל ער ניט טַאנצן אױף ַאלע חתונות! "זַײנע װערטערביכער

 "... ערד און בַאק בײגל' ליג איך אין דראיז..."?נו

לײגן "צו װָאס זיך ? צו װָאס דַארף איך די ַאלע צרות, אײגנטלעך
ַא ֿפליג איז "װָאס ֿפַאר ? "מיט ַא געזונטן קָאּפ אין ַא קרַאנק בעט

איז ניט "? ַאז איך דַארף שרַײבן װערטערביכער" ,מיר ַארַײן אין קָאּפ
זָאלן זיך ! ֿפַארקערט." מַײן בָאבעס דאגה. "איז ָאן מיר"! געֿפידלט



און בעטן בַײ מיר " שטעלן אױֿפן קָאּפ"איצט מַײנע ׂשונאים אֿפילו 
 !" ַא ֿפַײג אונטער ַא דעכעלע, ַא ֿפַײג. "שרַײבן װערטערביכער

לַאכן זָאלן זײ מיט "? זָאגט איר, זײ װעלן לַאכן ֿפון מיר
שרַײבן "? אין די גַאזעטן זײ װעלן שרַײבן קעגן מיר!" יַאשטשערקעס

רעדן זָאלן זײ ֿפון "? זײ װעלן רעדן קעגן מיר!" זָאל מען זײ רעצעּפטן
ַאלע צײנער זָאלן זײ ? שַארֿפן אױף מיר די צײנער"זײ װעלן !" היץ

 !"  אױף צײנװײטיק--נָאר אײנער זָאל זײ בלַײבן , ַארױסֿפַאלן

און " דרײעןדָאס רעדל װעט זיך איבער"אױב , נָאר צוריק גערעדט
און " איז װערט גָאלד"מענטשן װעלן זָאגן ַאז דער נַײער װערטערבוך 

"! זַײן אין זיבעטן הימל" װעל איך דָאך --" הָאט דעם זיבעטן טעם"
שּפרינגען אין דער לוֿפטן ֿפון " ",װערן ברײטער װי לענגער"איך װעל 

עם איך ֿפַארענדיק דעם נַײ, נָאר ֿפון דער ַאנדער זַײט." ֿפרײד
גײן "? איז װָאס. מעטי צו דרוקן אים-װערטערבוך און דַארף ּפעטי

און אֿפשר װענדן , הַא! דָאס ניט? שנָארן געלט" ?איבער די הַײזער
." ַאן ַארױסגעװָארֿפענע ַארבעט"? זיך צו די יִידישע ָארגַאניזַאציעס

 ." קבצנים אין זיבן ּפָאלעס"זײ זַײנען ַאלײן 

 ..." ?די קַאץ איבערן װַאסער װי קומט", איז טַאקע


