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 הזה העולם עול החשבונות למנהל
 של החשבונות מנחל מאת

 הבא העולם
מאוד. מאוד דחוף

 עם לבלבל (לא 1 דנ״׳א יא אחי, יא
מאוד). המסדים הדימיון למרות דבע,

דן. יא תראה
 הפירסומת עמודי שני את היום קראתי
ה לכבוד הזה בהעולס להכניס שהצלחת
ל העולמי ״המילון של השנייה מהדורה

שב יודע אני המדוברת.״ העיברית שפה
 שלך, השם את חתמת לא הזו מודעה
 להיות הכבוד את בן־יהודה לנתיבה ונתת
 תיסמוך אבל האלה, הממזרים של האמא

 אני שלהם. האבא מי יודע אני — עלי
העבודה. את ׳מכיר

ה את עושה אני שלהם האבא ובתור
 — מתעסק לא אני נשים עם איתך. חשבון
של הבעל וגם שלהם האבא שגם אפילו

דוקטורים. הם (לשעבר) הם
 זה לה. הכבוד כל — בעצמה נתיבה

הגוהוואד. אתה
ש זה על בטענות אליך בא לא אני

 שכדאי אבנרי אורי את לשכנע הצלחת
 בחינם. שלמים עמודים שני לך לתת לו

 ברכה. — חנזיר אל טיז מן שערה להיפך.
 אותו הינדסת בטח אותך, מכיר שאני כמו
 הירוויח עוד שהוא משוכנע שהוא ככה

 הרגל (ועם לבריאות. לך שיהיה מהעסק.
 וה־ והקילע מזכוכית והעין שלד התותבת
צריך כמה יודעים שנינו רק — פלטפוס

מ באה שבאמת אחת ״לבריאות״ בירכת
הלב.)

עבודה?! לי ■תזיין אתה שככה אבל
 לימד מי עקרוט, יא אותך, לימד מי
ש מיידיש?! באה ניג׳ס שהמילה אותך
 כבר אתה מרידען! לך יאעטי אללה ככה
 ניג׳ס״?! יא ״נג׳סתני הביטוי את מכיר לא
 ערבית* במילון במטותא עיין לא, אם

 שם, (שם. ממטולה מטוללה של יידיש
 יא הניג׳ס, בא מאיפה ותדע — שם)

!ג׳חש
 התרגום ואיפה לתעתיק?! עשית ומה

מהמקור?! המילולי
■ ■ ■

בע אתה דן. לך, להגיד מה לי אין
הבי בעד לי ותיסלח — מילונים ריכת

 מקווה אני אגב, (דרך לתחת. שווה — טוי
 עם שלך למילון הזה הערך את שהכנסת
 למכולת שנכנס זה על הידועה הבדיחה

 שנתת טואלט ״הנייר לדוכאנג׳י: ואמר
לתחת!״ שווה זה. סחורה, לא זה — לי

 הקטן לאחיך ותן הצידה קצת זוז אז
קצר. שיעור לך לתת

לע צריך לעברית מערבית בתעתיק
 האשכנזים של ה־ח׳ בין ברור הבדל שות
 יקרה שלא כדי הבני-אדם, של ה־ח ובין
 שקרה (האסון לחפר. שקרה כמו אסון

 השיעורים שני אחרי כזה: היה לחפר
 טב־ לקח הוא בערבית, שלו הראשונים

 להראות רצה בכינרת. לשוט אחת ריינית
 הכחול הים בגלל הלב לו נישפך איך

בחרה !רבי ״יא :ואמר הכחולים והשמים

 שהוא איך תחתי!״ מן ובחרה פוקי מן
 ולא לצחוק התחילה היא זה את אמר

 הולך לא ומאז — בבוקר מחר עד גמרה
 למה? תישאל הטברייניות. עם יותר לו
 ח עם הזה המישפט את אומרים אם כי

 הוא: שלו הפירוש בני־אדם, כמו מהגדון,
אבל מתחתי! וים מעלי ים ריבוני, הוי

סי

:ד הכנסה איזו
 אשכנזים של ח׳ עם זה את אומרים אם
 :הוא הפירוש — חפר שעשה כמו —
 ואפריש מעלי פרש אפריש ריבוני! הוי

 שסבריינית רצית, מה אז מתחתי! פרש
מזה?) תצחק לא גזעית

אשכ של ח׳ גם יש בערבית העיקר:
 חרא) שפירושה ח׳רא במילה (כמו נזים
 חמאר במילה (כמו בני־אדם של ח וגם

ב מילה כותב כשאתה חמור). שפירושה
ב שידעו כדי להבדיל, צריך אתה מקור,
:כלל לך תעשה אז הביטוי. את דיוק

 בגי־אדם, כמו אותו שמבטאים (ים) בחרה
 (אפריש בח׳רה כתבתי. שאני כמו תכתוב

 אשכנזים, כמו שמבטאים פרש/אחרבן)
שכתבתי. כמו כן גם תכתוב

 מג־ אחול ולא מניוק, אח׳ול ושתדע:
 כוס בלבן. חרא ולא בלבן, ח׳רא יוק.

 תלחס — אבל אוחתך. כוס ולא אוח׳תך,
 (דרך .,וגו תיאוואן ווחש, ג׳חש, תיזי,
 קקן, ולא קאקען, אומרים ביידיש אגב:
לא?)

תרגום! תן דח׳ילאך! שני: דבר
 אוח׳־ שכוס יודע שאני עוזר זה מה
 זה רבד שאינעל חריפה, קללה זה תך

 קללה, זה ושתיז־מרתו חריפה קללה גם
 שאיזה שאימתי זה רוצה שאני מה גידוף.

 גם (בסדר, שלך במילון יסתכל אשכנזי
 אוח׳ונך שכוס ידע שהוא נתיבה) של
 זה רכך שאינעד אחותך, עתות זה

 זה ושתיז־מרתו בבוראו הרוח שיכנס
 אהבל, יא זה, בגלל (דק אישתו. עכוז

 התיזמו־ נגד בעד הביטוי מצחיק כל־כך
 אתה עכשיו ותיז-מרתו.״ כהן ״יוסף דת:

 ושומע התמונה את דימיונך בעיני רואה
 איתן*ץ! מה ובכלל, הצליל?!) את

 צ׳ורט־ :בעצבנות) יה את אומר (אני
 ה־ הרי זה?! חריפה, קללה זה יווזנייט

!יודע השד זה שלו התרגום
 באה עכשיו תיתפחד. (אל שלישי דבר

 הכריחה בעד טובה): מילה אזיה גם
ש מה הכבוד. בל לך מגיע מפריחה

ה גם צודק. — צודק רט  בסדר היה הד
השי בשביל ההערות להיזכר. נעים —

מאוד. חשוב מוש:
תנוחמו, טבריה בנין בבירכת

ולחיוך, לקריצה אחיך
 בגלל ככה לי (קוראים מיגדל

בסו שגר מה ממיגדל, היוחנן)
 ג׳ינו של הקיוסק יד על כה

למושבה. בכניסה תיכף
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