יוסף גורי
_װי קומט אַ קאַץ איבערן װאַסער?_
אַרײנפֿיר פֿון דובֿ נױ
ַ
דעם 16טן מערץ איז פֿאָרגעקומען אין דער ייִ דישער קולטור-
געזעלשאַפֿט פֿון ירושליִ ם אַן אינטערעסאַנטער אָװנט געװידמעט
נײער זאַמלונג פֿון טױזנט ייִ דיש פֿראַזעס אונד
יוסף גורי'ס ַ
אידיאָמען ,װאָס הײסט_ :װי קומט די קאַץ איבערן װאַסער?_ דאָס
נײ װערטערבוך ,אַ צוגאָב
זײן בוך װי אַ ַ
װערטערבוך )דער מחבר זעט ַ
זײנע פֿריִ ערדיקע װערטערביכער( פֿאַרמאָגט טױזנט אידיִ אָמען אין
צו ַ
מײן לאַנגער
פֿיר שפּראַכן :ייִ דיש ,עבֿרית ,ענגליש ,רוסיש .אין ַ
אַרײנפֿיר צום בוך האָב איך געלױבט דעם אױפֿטו
ַ
לעקציע  --אַ מין
און זיך קאָנצענטרירט אַרום פּאַראַלעלן און פֿאָלקס-עטימאָלאָגישע
װי אױך װיסנשאַפֿטלעכע דערקלערונגען װעגן זײער אָפּשטאַם.
זײן "מאָנאָלאָג" װעלכער
צום סוף האָט דער מחבר געלײענט ַ
באַשטײט פֿון אידיִ אָמען װאָס זענען אַ טײל פֿון דער זאַמלונג .איך
ברענג דעם טראַנסליטערירטן טעקסט ,און איך האָף אַז די
מענדעליאַנער װעלן הנאה האָבן פֿון די אידיִ אָמען און אפֿשר אױך
לאָזן אונדז װיסן זײערע פֿאָלקס-עטימאָלאָגיעס װעגן "לאַכן מיט
יאַשטשערקעס" ",ליגן אין דר'ערד און באַקן בײגל ",און נאָך.
אײך אַלע!
אַלדאָס גוץ אַ פֿרײלעכן פּסח ַ
"מאָנאָלאָג" פֿון יוסף גורי
אײנגעבאַקן אים האַרצן" און איך "לײג
ייִ דיש איז אונדז אַלעמען " ַ
מײן אַרבעט מיט די װערטערביכער.
אַרײן די גאַנצע נשמה" אין ַ
ַ
כ'האָב "געפּאָקט און געמאָזלט ,געאַרבעט אױף אַלע כּלים,
זײנען
אײנגעלעגט װעלטן"  --ביז ביז װאַנען די װערטערביכער ַ
ַ
דערשינען.
מײנע
נאָר אױב דער עולם װעט "קרימען מיט דער נאָז" און זאָגן ,אַז ַ
אײ און
אײַ -
אײַ -
זײנען ניט קײן גרױסע מציאה ,ניט ַ
װערטערביכער " ַ

ניט אױ-אױ-אױ ,ניט מילכיק ניט פֿלײשיק ",אַז דאָס װאָס איך טו
מײנע
איז בכלל "אַן אַרױסגעװאָרפֿענע אַרבעט )אַזאַ יאָר אױף ַ
זײנען "אָן הענט און אָן פֿיס ",אַס
שׂונאים!( ",אַז די װערטערביכער ַ
זײ "טױגן אױף כּפּרות ".אַז זײ "האָבן ניט קײן פּנים" און "האָבן אַ
װערט װי אַן אױסגעבלאָזן אײ"  --איז דאָך "אַ קלאָג צו מיר!"
און אױב נאָך צו דער צו װעט מען מיר אָנהײבן "דערגײן די יאָרן,
באַװאַרפֿן מיט בלאָטע" און מע װעט זאָגן :װאָס "דרײט ער אונדז אַ
ספּאָדעק"? ער האָט דאָך ,דער שלימזל" ,צװײ לינקע הענט"! גענוג!
"אַראָפּ פֿון מאַרק"!
"איז מען דאָך ניט מער װי אַ מענטש ".אױב מע װעט מיר "אָנטאָן
אַזעלכע חרפּהס און בושהס ",װעל איך זיך "ניט געפֿינען קײן אָרט",
כ'װעל "װערן גרין און געל ,אױס מענטש"! איך װעל "האָבן
געשװאָלענע טעג" און כ'װעל "ניט צומאַכן קײן אױג" אין די נעכט,
שרײ חי וקים ,כאָטש
ַ
כ'װעל זיך "אױפֿעסן לעבעדיקערהײט; כאָטש
נעם און באַגראָב זיך ".כ'װעל "אַנטלױפֿן װוּ די אױגן טראָגן".
און אױב נאָך "אין די הױכע פֿענצטער" פֿון אונדזער ייִ דיש-װעלט
װעט מען טענהן :װאָס? ער װיל מע זאָל "עפֿענען פֿאַר אים דעם
נײעם װערטערבוך? ער איז "משוגע צי ססר-
זײן ַ
טײסטער" פֿאַר ַ
ַ
זײנע ,מכּלומרשט" ,װערק".
דעה?" עס כאַפּט אָן אַ ניט-גוטקײט פֿון ַ
זאָל ער "זיך אַרױסשלאָגן פֿון קאָפּ" פֿאַנטאַזיעס װעגן באַקומען אַ
אײנרעדן אַ קינד אין בױך" און ניט
פּאָר קערבלעך .זאָל ער זיך ניט " ַ
"שװעבן אין די װאָלקנס"! אַ "לאָך פֿון אַ בײגל" װעט ער באַקומען!
"קדחות מיט כּשרע פֿעדעם! שבת נאָכן קאַלטן קוגל ,װען אין הימל
נײער
זײן ַ
זײן אַ יריד! װען דער משיִ ח װעט קומען!" ַ
װעט ַ
װערטערבוך איז "די זעלבע יענטע נאָר אַנדערש געשלײערט ".גענוג
זײנע װערטערביכער! "זאָל ער ניט טאַנצן אױף אַלע חתונות".
ַ
נו?"...איז ליג איך אין דר'ערד און באַק בײגל"...
אײגנטלעך ,צו װאָס דאַרף איך די אַלע צרות? צו װאָס זיך "לײגן
מיט אַ געזונטן קאָפּ אין אַ קראַנק בעט"? װאָס פֿאַר "אַ פֿליג איז
שרײבן װערטערביכער? "איז ניט
אַרײן אין קאָפּ ",אַז איך דאַרף ַ
מיר ַ
מײן באָבעס דאגה ".פֿאַרקערט! זאָלן זיך
געפֿידלט"! איז אָן מירַ " .

בײ מיר
מײנע שׂונאים אפֿילו "שטעלן אױפֿן קאָפּ" און בעטן ַ
איצט ַ
פֿײג אונטער אַ דעכעלע!"
פֿײג ,אַ ַ
שרײבן װערטערביכער" .אַ ַ
ַ
זײ װעלן לאַכן פֿון מיר ,זאָגט איר? "לאַכן זאָלן זײ מיט
שרײבן
שרײבן קעגן מיר אין די גאַזעטן? " ַ
ַ
יאַשטשערקעס!" זײ װעלן
זאָל מען זײ רעצעפּטן!" זײ װעלן רעדן קעגן מיר? "רעדן זאָלן זײ פֿון
היץ!" זײ װעלן "שאַרפֿן אױף מיר די צײנער? אַלע צײנער זאָלן זײ
בלײבן  --אױף צײנװײטיק!"
אַרױספֿאַלן ,נאָר אײנער זאָל זײ ַ
נאָר צוריק גערעדט ,אױב "דאָס רעדל װעט זיך איבערדרײען" און
נײער װערטערבוך "איז װערט גאָלד" און
מענטשן װעלן זאָגן אַז דער ַ
זײן אין זיבעטן הימל"!
"האָט דעם זיבעטן טעם"  --װעל איך דאָך " ַ
איך װעל "װערן ברײטער װי לענגער" ",שפּרינגען אין דער לופֿטן פֿון
נײעם
זײט ,איך פֿאַרענדיק דעם ַ
פֿרײד ".נאָר פֿון דער אַנדער ַ
װערטערבוך און דאַרף פּעטי-מעטי צו דרוקן אים .איז װאָס? "גײן
הײזער?" שנאָרן געלט? דאָס ניט! האַ ,און אפֿשר װענדן
איבער די ַ
זיך צו די ייִ דישע אָרגאַניזאַציעס? "אַן אַרױסגעװאָרפֿענע אַרבעט".
זײנען אַלײן "קבצנים אין זיבן פּאָלעס".
זײ ַ
איז טאַקע" ,װי קומט די קאַץ איבערן װאַסער?"...

