סיפור קצר
ָהרַבֶ ,ה ָענִי וְ ָהעֵז
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דֹולה
יתה ִמ ְׁש ָּפ ָחה ְג ָ
ְל ִאיׁש ָענִ י ֶא ָחד ָה ְי ָ

"עז ְּבתֹוַ ה ַּב ִית?"ָׁ ,שַאל ָה ִאיׁש
ֵ

ְו ָׁשַאל" :נּוָ ,מה קֹו ֶרה ֶא ְצ ְלַּ ב ַּב ִית?".

ָׁשנּו הּוא
ּוב ִית ָק ָטן ְמאֹודַּ .ב ַל ְי ָלה י ְ
ַ
ֲׂש ֶרת
יׁשתֹו ַעל ִמזְ ָר ִנים ַּב ִמ ְט ָּבחַ ,וע ֶ
ְו ִא ְ

קֹוׁשי יֵׁש ָמקֹום
ֲבל ְּב ִ
יהה" .א ָ
ִּב ְת ִמ ָ
ִל ְבנֵי ִמ ְׁש ַּפ ְח ִתי".

"ּכבֹוד ָה ַרבֲ ,א ִני א יָכֹול ְל ָת ֵאר ֶאת
ְ
ַה ַמ ָצב ַה ָק ֶׁשה ַּב ַּב ִית"ָ ,ענָה ָה ִאיׁש

ָׁשנּו ַעל ִמ ְז ָרנִ ים ַּב ֲח ַדר
ַה ְי ָל ִדים ֶׁש ָל ֶהם י ְ
ּבֹוקר ָהיּו ָׂש ִמים
ּוב ִמ ְס ְדרֹוןַּ .ב ֶ
ַה ֵׁשינָה ַ

ָאמר ָה ַרב.
ָאמ ְר ִתי ְלַ ,"
ֲׂשה ָמה ֶׁש ַ
"ע ֵ
תֹודה ִלי".
"ּבסֹוף ֶ
ַ

"ה ַּב ִית ָצפּוף ְמאֹודָ ,ה ִעזִ ים
ְּב ֶע ֶצבַ .
אֹוכל ֶׁשיֵׁש ָלנּו,
אֹוכלֹות ָלנּו ֶאת ְמ ַעט ָה ֶ
ְ

ְּבנֵי ַה ִמ ְׁש ָּפ ָחה ֶאת ַה ִמזְ ָר ִנים ַּב ַצד ְּכ ֵדי
תֹובב ְּבתֹוַ ה ַּב ִית.
יּוכלּו ְל ִה ְס ֵ
ֶׁש ְ

בּועָ ,חזַר ָה ִאיׁש ֶאל ָה ַרב
ַאחר ְּכ ָׁש ַ
ְל ַ
ַס ִתי ֶאת ָה ֵעז
"ּכבֹוד ָה ַרבִ ,ה ְכנ ְ
ָאמרְ :
וְ ַ

ּבֹוכים ּכֹל ַהיֹום".
וְ ַה ְי ָל ִדים ִ
תֹוציא ֶאת ּכֹל ָה ִעזִ ים
"ה ַב ְנ ִתיַ .ע ְכ ָׁשיו ִ
ֵ

ֲׁשר ֶא ָחד ִמ ְּבנֵי ַה ִמ ְׁש ָּפ ָחה ָהיָה חֹוזֵר
ַּכא ֶ
אּוחר ַּב ַל ְי ָלה ,הּוא ָהיָה ָצ ִרי
ַה ַּב ְי ָתה ְמ ָ

ְלתֹוַ ה ַּב ִית ,וְ ַע ְכ ָׁשיו ַה ַמ ָצב ָק ֶׁשה
יֹותרְ ,וגַם ָה ֵעז ְמ ַל ְכ ֶל ֶכת
יֹותרָ .צפּוף ֵ
ֵ

בּוע",
ֵמ ַה ַּב ִית ְו ַת ֲחזֹור ֵא ַליי ְּבעֹוד ָׁש ַ
ָאמר ָה ַרב.
ַ

ִל ְדרֹוַ על ְּבנֵי ַה ִמ ְׁש ָּפ ָחה ַה ְי ֵׁש ִנים ְּכ ֵדי
יע ַל ִמזְ ָרן ֶׁשלֹו.
ְל ַה ִג ַ

ֶאת ַה ַּב ִית".
ָאמר
ַאחת ַל ַּב ִית"ַ ,
"ת ְכנִ יס עֹוד ֵעז ַ
ַ

בּוע ָחזַר ָה ִאיׁש ֶאל ָה ַרב.
ַא ֲח ֵרי ָׁש ַ
"נּוָ ,מה קֹו ֶרה ַּב ַּב ִית ֶׁש ְלַ ע ְכ ָׁשיו?",

ָה ַלָ ה ִאיׁש ֶה ָענִ י ָל ַרב ֶׁשלֹו ְּכ ֵדי ְל ַק ֵּבל
ֵע ָצה ָמה ָע ָליו ַלעֲׂשֹות ְּכ ֵדי

ָה ַרב.
"טֹובֲ ,א ִני א ֵמ ִבין ֵאי זֶה ַיעֲזֹור,

ֲד ִיין ָצפּוף ָל ֶכם?".
"ה ִאם ע ַ
ָׁשַאל ָה ַרבַ .
תֹודהְּ ,כבֹוד ָה ַרבַ .ע ְכ ָׁשיו
"ּכ ָבר אָ ,
ְ

יֹותר ָמקֹום.
ֶׁש ְל ִמ ְׁש ַּפ ְחתֹו ִי ְהיֶה ֵ
קֹוׁשי
"ּכבֹוד ַה ַרבָ ,צפּוף ָלנּו ַּב ַּב ִיתְּ .ב ִ
ְ

ָיבים ַלעֲׂשֹות ָמה ֶׁש ָה ַרב
ֲבל ַחי ִ
אָ
אֹומר"ָ ,ח ַׁשב ְל ַע ְצמֹו ָה ִאיׁשְ ,ו ִה ְכ ִניס
ֵ

ַה ַּב ִית ְמרּווָח ,וְ יֵׁש ַה ְר ֵּבה ָמקֹום
ָאמר ָה ִאיׁש.
תֹובב"ַ ,
ְל ִה ְס ֵ

"מה אֲנִ י
ָאמר ָה ִאיׁשָ .
ֶא ְפ ָׁשר ִל ְנׁשֹום"ַ ,
יֹותר
ָצ ִריַ לעֲׂשֹות ְּכ ֵדי ֶׁש ִי ְהיֶה ָלנּו ֵ

עֹוד ֵעז ַל ַּב ִית.
ּובכֹל
ַאר ָּב ָעה ָׁשבּועֹותְ ,
ְו ָכָ ע ְברּו ְ

"ת ִביןַ ,הּכֹול
"טֹוב ְמאֹוד"ָ ,ענָה ָה ַרבָ .
ַאתה ִמ ְס ַת ֵּכל ַעל ַה ְמ ִציאּות.
ָתלּוי ֵאיָ 

ָמקֹום?".
אֹותה ְלתֹוַ ה ַּב ִית",
"קח ֵעז וְ ַה ְכנֵס ָ
ַ

ָאמר ָה ַרב ָל ִאיׁש ְל ַה ְכ ִניס עֹוד
בּוע ַ
ָׁש ַ
ֵעז ַל ַּב ִית.

ֲבל ַע ְכ ָׁשיו
ַה ַמ ָצב ֶׁש ְל א ִה ְׁש ַתנָה א ָ
ַאח ֶרת".
רֹואה אֹותֹו ֶ
ַאתה ֶ
ָ

ָאמר ָה ַרב.
ַ

יׁשיָ ,ק ָרא ָה ַרב ָל ִאיׁש
בּוע ַה ֲח ִמ ִ
ַּב ָׁש ַ

ׂש ְקנָ ִאים
ַתנִינִים נֶגֶד ַ
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מאת יעקב כהן
ַד ֵלי ַה ָד ִגים ְּב ִי ְׂש ָר ֵאל ְּב ָעיָה ָק ָׁשה.
ְּבכֹל ָׁשנָה ,יֵׁש ִל ְמג ְ
אֹוכלֹות ָד ִגים ַר ִּבים ֵמ ַה ְּב ֵרכֹות
ָאים ְ
ַלהֲקֹות ֶׁשל ַׂש ְקנ ִ
ֶׁש ָל ֶהם.
אֹומ ִרים
ַאל ֵפי ָד ִגים"ְ ,
אֹוכ ִלים ְּבכֹל יֹום ְ
ָאים ְ
"ה ַׂש ְקנ ִ
ַ
ידים ַה ְר ֵּבה ְמאֹוד ֶּכ ֶסף".
ַחנּו ַמ ְפ ִס ִ
ַד ֵלי ַה ָד ִגיםֲ " .אנ ְ
ְמג ְ

ָאים,
ית ִייםַ .ה ַׂש ְקנ ִ
ֲמ ִ
ַה ְז ַמןְּ ,כ ֵדי ֶׁשיֵי ָראּו ְּכמֹו ַת ִני ִנים א ִ

קֹורי ַ -תנִ ינִ ים
ַד ִלים ִּפ ְתרֹון ְמ ִ
ָלַא ֲחרֹונָהָ ,מ ְצאּו ַה ְמג ְ
יסים ּבּוּבֹות ְּפ ַל ְס ִטיק ֶׁשל ַתנִ ינִ ים
ִמ ְּפ ַל ְס ִטיקֵ .הם ַמ ְכ ִנ ִ

ֶׁש ְמ ַפ ֲח ִדים ְמאֹוד ִמ ַתנִ י ִניםִ ,מ ְת ַר ֲח ִקים ֵמ ַה ְּב ֵרכֹות.
"אּולי ַה ַתנִ י ִנים ָה ֵא ֶלהִ ,י ְפ ְתרּו ָלנּו סֹוף-סֹוף ֶאת ַה ְּב ָעיָה",
ַ

ְלתֹוְּ ב ֵרכֹות ַה ָד ִגיםֵ .הם גַם ְמ ִזי ִזים ֶאת ַהּבּוּבֹות ּכֹל

ַד ֵלי ַה ָד ִגים.
אֹומ ִרים ְמג ְ
ְ

ינשוף 10

 הֶ עָ ִני וְהָ ֵעז,הָ ַרב
pauvre - עָ נִי
chèvre - עֵ ז
famille - מִ ׁשְ ּפָחָ ה
sa femme – אִ יׁשְ תֹו
matelas - מִ ז ְָרנִים
cuisine - מִ טְ ּבָח
couloir - מִ סְ דְ רֹון
faire le tour – לְהִ סְ תֹובֵב
tardivement - מְ אּוחָ ר
marcher sur – לִדְ רֹוְך
idée - עֵ צָה
étroit - צָפּוף
à peine – ּבְקֹוׁשִ י
respirer – ִלנְׁשֹום
faire entrer – הַ ְכנֵס
avec surprise – ּבִתְ מִ יהָ ה
remercier - תֹודֶ ה
situation - מַ צָב
sale – מְ ַל ְכ ֶלכֶת
avoir lieu – קֹורה
ֶ
décrire - לְתָ אֵ ר
pleurer – ּבֹוכִים
spacieux - מְ רּוו ָח
dépend - תָ לּוי
regarder – מִ סְ תַ ּכֵל
réalité - מְ צִיאּות
changer - הִ ׁשְ תַ נ ָה
différemment – ַאחֶ ֶרת

