''הטמבל'' של העיירה
בעיירה קטנה אחת היה איש שכול קראו לו ''הטמבל'' .החיי שלו
היו רגועי ושקטי .הוא לא עבד בכל עבודה ,רק בכזו שהוא אהב
לעשות ,והחיי שלו היו טובי.
אבל האנשי בעיירה נהגו לצחוק על חשבונו .כאשר היה מגיע
לבית הקפה של העיירה ,היו האנשי מראי לו מטבע של חמישה
שקלי ומטבע של עשרה שקלי .כידוע ,מטבע החמישה שקלי
גדול יותר מזה של העשרה שקלי .ה היו מבקשי ממנו לבחור
בי שני המטבעות'' .הטמבל'' תמיד היה מעדי לקחת את המטבע
הגדול ,א על פי שהמטבע הקט היה שווה יותר .הוא היה עושה
זאת בשמחה ,עובר משולח לשולח ותמיד טועה בהחלטה שלו.
כ היה כל יו .האנשי היו צוחקי מהמסכ ,שלא הבי שכדאי
יותר לקחת את המטבע הקט יותר כי הוא שווה יותר.
יו אחד הגיע אורח מחו לעיירה ונכנס לבית הקפה .הוא ראה אי
''הטמבל'' עובר משולח לשולח ולוקח תמיד את המטבע הפחות
שווה.
''אתה לא יודע שהמטבע הקט שווה יותר?'' שאל האורח את
''הטמבל'' .כדאי ל לקחת דווקא את המטבע הקט ,אמר לו'' .אני
יודע טוב מאוד שהמטבע הקט שווה יותר ,אבל א הייתי בוחר
במטבע הקט ,המשחק הזה היה נגמר .אנשי היו מפסיקי לתת לי
מטבעות מפני שזה לא יהיה מצחיק .במקרה כזה לא הייתה לי
פרנסה מתאימה .אני לא באמת טמבל כמו שכול חושבי'' ,ענה לו
''הטמבל''.
את הסיפור הזה היינו יכולי להשאיר כ כבדיחה מצחיקה ,אבל
אפשר ללמוד מהסיפור כמה דברי:
" מי שנראה כמו טמבל ,הוא לא תמיד כזה.
" מי הטמבל האמיתי בסיפור הזה?
" לפעמי כדאי לוותר על רווח קט בזמ קצר כדי להרוויח הרבה
בזמ ארו.
" ההנאה הגדולה ביותר של אד חכ היא להיראות טמבל ליד
אנשי ,שחושבי את עצמ לחכמי.
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''ַה ְֶ+מ ֶ)ל'' ֶ'ל ָהֲעָיָרה
ַ)ֲעָיָרה ְקַטָ3ה ַאַחת ָהָיה ִאי' ֶ'ָ /ָ 01קְרא .לַ'' -ה ְֶ+מ ֶ)ל''.
ַהַחִ6י ֶ'ָ -/היְ .רגִ.עי ֵ'ְ .קִטי .ה.א לֹא ָעַבד ְ)ָכל
ֲעבָ-דהַ ,רק ְ)ָכז'ֶ -ה.א ָאַהב ַלֲע-7תְ ,וַהַחִ6י ֶ'ָ -/הי.
טִ-בי.
חק ַעל ֶח ְ')-נֲ0ַ .-א ֶ'ר ָהָיה
ֲאָבל ָהֲאָנ ִ'י ָ)ֲעָיָרה ָנֲהגִ .לְצ ֹ
ַמ ִ9יַע ְלֵבית ַהֶָ8פה ֶ'ל ָהֲעָיָרהָ ,היָ .הֲאָנ ִ'י ַמְרִאי ל-
ַמְט ֵ)ַע ֶ'ל ֲחִמ ָ:ה ֶ'ַ/ִ 8י ַ.מְט ֵ)ַע ֶ'ל ֲע ָָ7רה ֶ'ַ/ִ 8י.
ַ6ָ0דַ.עַ ,מְט ֵ)ַע ַהֲחִמ ָ:ה ֶ'ַ/ִ 8י ָ9ד-ל יֵ-תר ִמֶ;ה ֶ'ל ָהֲע ָָ7רה
חר ֵ)י ְ'ֵני ַה ַ<ְט ְ)ע-ת.
ֶ'ַ/ִ 8יֵ .ה ָהיְ .מַבְ'ִ 8י ִמ ֶ<ִ .3לְב ֹ
''ַה ְֶ+מ ֶ)ל'' ָ=ִמיד ָהָיה ַמֲעִדי ָלַקַחת ֶאת ַה ַ<ְט ֵ)ַע ַהָ9ד-ל,
ַא ַעל ִ>י ֶ'ַה ַ<ְט ֵ)ַע ַהָָ8ט ָהָיה ָ'ֶוה יֵ-תר .ה.א ָהָיה ע7ֶ -ה
ֹזאת ְ) ְִ7מָחה ,עֵ-בר ִמ ְ:1לָח ְל ְ'1לָח ְוָתִמיד טֶ-עה
ַ)ַהְחָלָטה ֶ'.-/
ָָ ְ0הָיה ָ0ל יָ .-הֲאָנ ִ'י ָהי .צֲ-חִקי ֵמַה ִ<ְסֵֹ/'ֶ ,0א
ֵהִבי ֶ' ְַ0דאי יֵ-תר ָלַקַחת ֶאת ַה ַ<ְט ֵ)ַע ַהָָ8ט יֵ-תר ִ0י ה.א
ָ'ֶוה יֵ-תר.
יֶ -אָחד ִה ִ9יַע אֵ-רַח ִמחָ .לֲעָיָרה ְוִנְכַנס ְלֵבית ַהֶָ8פה.
ה.א ָרָאה ֵאיְ ''ַה ְֶ+מ ֶ)ל'' עֵ-בר ִמ ְ:1לָח ְל ְ'1לָח ְולֵ-קַח
ָ=ִמיד ֶאת ַה ַ<ְט ֵ)ַע ַה ָ>ח-ת ָ'ֶוה.
''ַא ָ=ה לֹא יֵ-דַע ֶ'ַה ַ<ְט ֵ)ַע ַהָָ8ט ָ'ֶוה יֵ-תר?'' ָ'ַאל
ָהאֵ-רַח ֶאת ''ַה ְֶ+מ ֶ)ל''ַ0ְ .דאי ְלָ ָלַקַחת ַ?ְוָקא ֶאת ַה ַ<ְט ֵ)ַע
ַהָָ8טָ ,אַמר לֲ'' .-אִני יֵ-דַע ט-ב ְמא-ד ֶ'ַה ַ<ְט ֵ)ַע ַהָָ8ט ָ'ֶוה
יֵ-תרֲ ,אָבל ִא ָהִייִתי )ֵ-חר ַ) ַ<ְט ֵ)ַע ַהָָ8טַ ,ה ִ< ְָ7חק ַהֶ;ה
ָהָיה ִנְגַמרֲ .אָנ ִ'י ָהיַ .מְפִסיִקי ָלֵתת ִלי ַמְט ְ)ע-ת ִמ ְ>ֵני
ֶ'ֶ;ה לֹא ִיְהֶיה ַמְצִחיקִ)ְ .מְקֶרה ֶָ0זה לֹא ָהְיָתה ִלי ַ>ְרָנָסה
ַמְתִאיָמהֲ .אִני לֹא ֶ)ֱאֶמת ֶטְמ ֶ)ל ְ0מ /ָ 01'ֶ -חִ'ְ -בי''ָ ,עָנה

לַ'' -ה ְֶ+מ ֶ)ל''.
ֶאת ַה ִ.>Aר ַהֶ;ה ָהִיינְ .יכִ-לי ְלַה ְ'ִאיר ְָ0ִ ְ0בִדיָחה
מד ֵמַה ִ.>Aר ַ<ָ 0ה ְ?ָבִרי:
ַמְצִחיָקהֲ ,אָבל ֶאְפ ָ'ר ִלְל ֹ
" ִמי ֶ'ְִ3רֶאה ְ0מֶ -טְמ ֶ)ל ,ה.א לֹא ָ=ִמיד ֶָ0זה.
" ִמי ַה ְֶ+מ ֶ)ל ָהֲאִמ ִ=י ַ) ִ.>Aר?
" ִלְפָעִמי ְַ0דאי ְלַו ֵ=ר ַעל ֶרַוח ָקָט ִ)ְזַמ ָקָצר ְֵ0די ְלַהְרִויַח
ַהְר ֵ)ה ִ)ְזַמ ָארְֹ.
" ַהֲהָנָאה ַה ְ9דָ-לה ְ)יֵ-תר ֶ'ל ָאָד ָחָכ ִהיא ְלֵהָרא-ת
ֶטְמ ֶ)ל ְלַיד ֲאָנ ִ'י'ֶ ,חִ'ְ -בי ֶאת ַעְצָמ ַלֲחָכִמי.
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l'idiot du village
on l'appelait
calme(s)
travailler
avaient l'habitude de rire à ses dépents

arriver
montrer
pièce de monnaie
demander à
choisir
préférer
qui vaut, qui valait
se tromper
décision
malheureux
visiteur, invité
il est bon
jeu
se terminer
auraient cessé
gagne-pain
adéquate
plaisanterie
sembler
véritable
renoncer
plaisir

ְמ ֶ)ל ֶ'ל ָהֲעָיָרה+ֶ ַה
- ל.ָקְרא
ִעי. ְרג,ַע.ָרג
 ַלֲעֹבד,ָעַבד
-נ-)'ְ חק ַעל ֶח
ֹ  ִלְצ.ָנֲהג
יַע9ִ  ְלַה,יַע9ִ  ִה,יַע9ִ ַמ
ת- ְלַהְרא,ַמְרִאי
ַמְט ֵ)ַע
...' מ8ֵ ְלַב, ִ'י8ְְמַב
...חר ב
ֹ ִלְב
 ְלַהֲעִדי,ַמֲעִדי
ָ'ֶוה
ת- ִלְטע,ֶעה-ט
ַהְחָלָטה
0ֵ ִמְס
ֵרַח-א
ַדאי0ְ
ָחק7ְ ִמ
ֵמר9ָ ְלִה,ִנְגַמר
 ַמְפִסיִקי.ָהי
ַ>ְרָנָסה
ַמְתִאיָמה
ְ)ִדיָחה
ת- ְלֵהָרא,ִנְרֶאה
ֲאִמ ִ=י
ְלַו ֵ=ר
ֲהָנָאה

ְֵאלת ַעל ַה ֶ ְקְסט.
ִ .1מי ה.א ַה ִ-)9ר ֶ'ל ַה ִ.>Aר ?
ַ)ְ .2מה ָעַבד ה''ֶטְמ ֶ)ל'' ?
חק ַעל ָהִאי' ?
ָ .3ל ָ<ה ָהֲאָנ ִ'י ָ)ֲעָיָרה ָהי .נֲ-הִגי ִלְצ ֹ
ֵ)ְ .4איֶזה ַמְט ֵ)ַע ָהָיה )ֵ-חר ָהִאי' ֶ' ָ/נְ .וָל ָ<ה ?
ַ .5מה ָ'ַאל א-תָ -האֵ-רַח ֶ'ְִ3כַנס ְלֵבית ַהֶָ8פה ?
ַ .6מה ָעָנה לֹא ה''ֶטְמ ֶ)ל'' ?
0ֵ .7יַצד ה''ֶטְמ ֶ)ל'' ִהְרִויַח ַהְר ֵ)ה ֶֶ0ס ?
ַ .8הִא ה''ֶטְמ ֶ)ל'' ִס ֵ>ר ָלֲאָנ ִ'י ֶ'ה.א ָ)ַחר ַ) ַ<ְט ֵ)ַע ַהָָ8ט ְ)ַכָָ.נה ?
ִ .9מי ַה ְֶ+מ ֶ)ל ָהֲאִמ ִ=י ַ) ִ.>Aר ַהֶ;ה ?
ַ .10מִהי ַהֲהָנָאה ַה ְ9דָ-לה ְ)יֵ-תר ֶ'ל ָאָד ָחָכ ?
מד ֵמַה ִ.>Aר ַהֶ;ה ?
ַ .11מה ֶאְפ ָ'ר ִלְל ֹ
ַ .12הִא ָיַדע ַה ְֶ+מ ֶ)ל ֶ'ַה ַ<ְט ֵ)ַע ַהָָ8ט ָהָיה ָ'ֶוה יֵ-תר ?
ָ .13ל ָ<ה ָהֲאָנ ִ'י ְ)ֵבית ַהֶָ8פה ָהי .נְ-תִני לֶ -את ַה ֶֶ0ס ְ) ְִ7מָחה ?
ַ .14הִא ַה ְֶ+מ ֶ)ל ָהָיה ָיֹכל ְלַהְמ ִ'יְ ָ)''ֲעבָ-דה'' ז0ָ -ל ַחָ6יו ?

