ع -القلي ِلﺔ ُلغَتين
بهاي ا ِلبﻼد ﻻزم الواحد يعرف يحكي َ
ﻧﺠ َبروا يسافروا ،ومن َعمى
عي ِلة مر ْبّ ِية ِب ّ
س بالبيت .بيوم ِو ِ
ﺻ ْلهم خبر ع -ﻏَﻔ ِلة وا َ
س لحالُه بالبيت بدون أكل.
قلبهم ِﻧ ْسيوا ال ِب ّ
يوكلها ارﺗَمى ع-
تلوى من الﺠوع .ل ّما ما ﻻقى َفتْﻔو ِﺗة ِ
ِمضيوا يومين وال ِب ّ
س ﺻار ِي ﱠ
ي لمح فار بيط َلع من ُخ ُزق بالحيطْ .لمﻌت عيوﻧُه و َف ّز
اﻷرض عا ِيف حياﺗُه .بﻌد ﺷو ّ
بس الﻔار هرب مثل الصاروخ و ِقدر يرجع لَ ُ
لﺨ ُزق.
مثل الشيطان وﺻار يطاردُهّ .
س ِي ْندِب َح ﱡ
ظه و ِي ْﺨ ِمش الحيط ,إﻧهار ع -اﻷرض قُدّام ُ
الﺨزق وعصافير بطنُه
ﺻار ال ِب ّ
مﺨَرمد ُج ّوا ال ُﺨ ُزق مش ِم ْستَ ْرجي ِيتن ﱠﻔسِ ،مت َق ْر ِطل من الﺨوف.
ِبتْصاﺻي .والﻔار
ِ
ي الكلب
ض َوت فكرة عب َقريّة براس
ّ
فﺠأة َ
يﻌوي ز ّ
البس وأبﻌد عن ال ُﺨزق ،وقام ّ ِ
ﺻد َل ْلﻔار.
ِمتْ َر ِ ّ
وط ِلع ْم َﻌ ْن ِتر ِمن ال ُﺨ ُزقّ ,
وهو بين
هذا الﻔار إﺗط ّمن قلبُه وقال بحالُه  -إ ْﻧﻔَ ْر َجتِ ,
وإﻻّ ...
س .ل ّما رفﻌُه َل ِي ْل ِت ْه ُمه ,قالﱡه الﻔار:
مﺨا ِلب ال ِب ّ
ﺳمﻌت ﺻوت ك ِلب
"لحظة ،لحظة ...قبل ما ﺗو ِكلني ,أرجوك ﺗﻔ ِ ّهمني ﺷو
السيرة ...أﻧا ِ
ِ
هون!"
س ب ُﺨبث:
ض ِحك البِ ّ
ِ
ﻏشيم ,ما
"كلب مين والناس ﻧا ْيمين؟ ﻻ في كلب وﻻ إبن ع ﱡمه ...ﺻحيح إﻧّك أهبل و َ
ع -القلي ِلة ُلغَتين؟"
ح ِقّلﱠك ِﺗﻔهم إِﻧﱡه بهاي ا ِلبﻼد ﻻزم الواحد ِيﻌرف ِيحكي َ

אחדְי ְּע ַרףְי ְּחכיְ ַעלְְּ@ ַ -קלילְֵהְלֻ ַע @ ֵתיןְ
ְּב ַהאיְְְּלְְּ -בלַ אדְלַ אזֵ מְְלְְּ-וַ ַ
ֵעילֵ ה ְמ ַר &ְביֵ ה ִּב &ס ִּבלְ ֵ -ביתְ .ביוֹ ם ִּו ~ ֵסלְ הֹם ַ @
ח ַבר ַעַ -ע@פְ לֵ ה ִּונְ גַ @ ַברו יְ ַסאפְ רו ,ו ִּמן ַע ַמא
ַ @קלְ ְבהֹם נִּ ְסיו לְ ִּ -ב &ס לַ ַחאלוֹ ִּבלְ ֵ -בית ִּבדון ַא ֵכל.
ִּמ ְ ~דיו יוֹ ֵמין וִּ לְ ִּ -ב &ס ~ ַסאר יִּ ְתלַ ַ &וא ְמנִּ (ל)@ & -גוע .לַ &ַמא ַמא לַ ַ @
(א)ר ַת ַמא
אקא פַ ְתפו ֵתה יוֹ ֵכלְ ַהא ְ
יטלַ ע ִּמן ֻ @
חז @ֹק ִּבלְ ֵ -חיט .לַ ְמ ַע ִּת ְעיונוֹ ופַ &ז
ַעלְ ַ -א ְר ~ד ַעאיֵ ף ַחיַ אתוֹ ַ .ב ְע ִּד ְש ַו &י לַ ַמח פַ אר ִּב ְ
ח ו ִּ @ק ֵדר יִּ ְרגַ @ ע לַ לְ @ ֻ -
ארדוֹ ַ .ב &ִּס לְ -פַ אר ַה ַרב ִּמ ְתלִּ (ל)ַ&~ -סארו @
חז @ֹק.
אר יְ ַט ְ
יטאן ו ~ ַס ִּ
ִּמ ְתלִּ (ל)&ִּ -ש ַ
אמ לְ @ ֻ -
אר לְ ִּ -ב &ס יִּ נְ ֵדב ַח ~&זוֹ ויִּ ְ @
חזֹ @ק ו ַע ~ ַסאפִּ יר ַב ְטנוֹ
ח ֵמ ִּש לְ ֵ -חיטִּ ,אנְ ַהאר ַעלְ ַ -א ְר ~ד ֻק ַ &ד ִּ
~ ַס ִּ
חז @ֹק ִּמש ִּמ ְס ַת ְרגִּ @ י יִּ ְתנַ &ַפסִּ ,מ ְת ַ @ק ְר ֵטל ְמנִּ לְ @ -
ח ְר ֵמד גֻ @ ַ &וא לְ @ ֻ -
אר ְמ ַ @
חוֹ ף.
אסיִּ .ולְ -פַ ִּ
ִּב ְת ~ ַס ~ ִּ
אס לְ ִּ -ב &ס ו ַא ְב ַעד ַענִּ לְ @ ֻ -
חז @ֹק ,ו ַ @קאם יְ ַע ִּ &וי זַ &ִּי לְ ַ -כלְ ב ִּמ ְת ַר ~&ֵסד
פַ גְ @ ַאה ַ ~ד ַות פִּ ְכ ַרה ַע ְב ַ @ק ִּר & ֵיה ְב ַר ִּ
לַ לְ -פַ אר.
(ת)ט &ַמן ַ @קלְ בוֹ ו ַ @קאלִּ ְב ַחאלוֹ ִּ -אנְ פַ ְרגַ @ ת ,ו ִּטלֵ ִּע ְמ ַענְ ֵתר ְמנִּ לְ @ ֻ -
חז @ֹק,
אדא לְ -פַ אר ִּא &ַ
ַה ַ
ו ִּא & ַלאְ ...ו ֻה ֵ &ו ֵבין ַמ ַ @
חאלֵ ִּב לְ ִּ -ב &ס .לַ &ַמא ַרפַ עוֹ לַ יִּ לְ ִּת ְהמוֹ @ ַ ,ק &
אלוֹ לְ -פַ אר:
"לַ ְח ַ~זה ,לַ ְח ַ~זה@ ַ ...ק ֵבל ַמא תוֹ ֵכלְ נִּ יַ ,א ְר @גו ִּכ ְתפַ &ִּה ְמנִּ י שו (ל)ִּ& -ס ֵירהַ ...אנַ א ְס ִּמ ֵעת ~סוֹ ת ַכלֵ ב
הוֹ ן!"
ִּ ~ד ֵח ִּכ לְ ִּ -ב &ִּס ְב ֻ @
ח ְב @ת:
יה ַכלְ ב ַולַ א ִּא ֵבן ַע &מוֹ ַ ~ ...ס ִּחיח ִּא &ַנכ ַא ְה ַבל ו ַע@ ִּשיםַ ,מא
"כלְ ב ִּמין וִּ (ל)ַ& -נאס נַ איְ ִּמין? לַ א פִּ ְ
ַ
אחד יִּ ְע ַרף יִּ ְח ִּכי ַעלְ @ ַ -קלִּ ילֵ ה לֻ ַע@ ֵתין?"
ַח ִּ &@ק & ַלכ ִּתפְ ַהם ִּא &נוֹ ְב ַהאיְ לִּ ְ -בלַ אד לַ אזֵ ִּמ לְ ַ -ו ַ

במדינה הזאת צריך לדעת לדבר שתי שפות לפחות
משפחה אחת מגדלת חתול בבית .יום אחד מגיעה אליהם ידיעה פתאומית והם
נאלצים לנסוע ,ומרוב לחץ שוכחים את החתול בבית בלי אוכל.
עברו יומיים והחתול מתפתל מרעב .משלא מצא אף פירור לאכול ,נשכב על הארץ
מיואש .לאחר זמן מה הבחין בעכבר יוצא מחור בקיר .עיניו הבריקו ,הוא קפץ כמו
שד והחל לרדוף אחריו ,אך העכבר ברח כמו טיל והצליח לשוב לחור .החתול קונן
על מר גורלו והחל לשרוט את הקיר ,נפל שדוד על הרצפה מול החור ובטנו
מקרקרת (ציפורי בטנו מצייצות) .באותה עת העכבר מכווץ מפחד ספון בתוך החור
ללא תנועה ולא מעז לנשום.
לפתע הבהיק רעיון גאוני בראשו של החתול .התרחק מהחור והחל לנבוח כמו כלב,
וישב ללא תנועה כשהוא אורב לעכבר.
העכבר נרגע ,הרגיש בטוח ואמר בלבו  -איזו הקלה ,ויצא מהחור כמו גיבור ,והנה...
הוא בין ציפורניו של החתול .כשהחתול מרים אותו ומתכוון לזלול אותו ,אומר לו
העכבר:
"רגע ,רגע ...לפני שאתה אוכל אותי ,אני מתחנן בפניך שתסביר לי מה קורה פה...
שמעתי קול של כלב!"
צחק החתול ברשעות:
"על מה אתה מדבר? איזה כלב? אין כאן לא כלב ולא נעליים (ולא בן דוד של כלב)...
כמה טיפש ותמים אתה ,עדיין לא הבנת שבמדינה הזאת צריך לדעת לדבר שתי
שפות לפחות?"

