
  ُلغَتين ةالقليلِ  -عَ  يحكي يعرف الواحد الزم اِلبالد بهاي

روا يسافروا، ومن َعمى بَ نجَ وا ةَغفلِ  -هم خبر علْ ِص ة ِبّس بالبيت. بيوم وِ ة مربّْيِ عيلِ 
  ه بالبيت بدون أكل. يوا البِّس لحالُ سْ قلبهم نِ 

ى من الجوع واضيمِ   -لها ارتَمى عيوكِ  ةفوتِ تْ ا ما القى فَ لمّ  .يومين والبِّس صار ِيتلوَّ
 ه وَفزّ عت عيونُ لمْ  .ع من ُخُزق بالحيطلمح فار بيطلَ  يّ بعد شو عايِف حياتُه. األرض

ق. لُخزُ وقِدر يرجع لَ هرب مثل الصاروخ  . بّس الفارهوصار يطاردُ  مثل الشيطان
وعصافير بطنُه  رض قُدّام الُخزقاأل - عر إنها يِْنِدب َحظُّه ويِْخِمش الحيط,ّس صار البِ 

  .تَقْرِطل من الخوفتنفَّس، مِ جي يِ رْ تَ سْ صاصي. والفار مَخرِمد ُجّوا الُخُزق مش مِ تْ بِ 

ي زّي الكلب ريّة براس البّس وأبعد عن الخُ فجأة َضَوت فكرة عبقَ  زق، وقام يعّوِ
  فار. لْ د لَ َرّصِ تْ مِ 

بين  وهوّ  ...وإّال  ,َعْنِتر ِمن الُخُزقوِطِلع مْ  ,تجَ رْ فَ نْ إ - بحالُه  ه وقالتطّمن قلبُ إفار هذا ال
  ه الفار: قالُّ , همُ هْ تِ لْ يِ لَ  ها رفعُ ب البِّس. لمّ مخالِ 

مني شو السيِرة...  لني, أرجوكتوكِ  قبل ما لحظة، لحظة..." ب عت صوت كلِ نا سمِ أتفّهِ
  "!هون

  ِضِحك البِّس بُخبث: 

ه...كلب مين والناس نايْ " ما  ,شيمصحيح إنّك أهبل وغَ  مين؟ ال في كلب وال إبن عمُّ
 "؟ُلَغتين ةالقليلِ  -حكي عَ عرف يِ فهم إِنُّه بهاي اِلبالد الزم الواحد يِ حقِّلَّك تِ 



ַהאיְְּ ַלאד-לְ ְב ְּ ַרףְַואַחד-לְְְַּלאֵזמְ ְב ְּ עְּ יְי  כ   חְּ ילְֵ-ַעלְְְּי  ל  @ֵתיןְהַק@ ְֻלַע

לְ  ס& ב ִּ ֵיה ב ִּ ר ַע -ֵעיֵלה ְמַרב ְ& ְלהֹם ַח@ב ַ ֵס~ יֹום וִּ ית. ב ְ ן ַעַמא -ב ֵ מִּ , ו  רו  ְיַסאְפרו  ְנַג@ב ַ ַע@ְפֵלה וִּ

ְסיו  לְ  הֹם נִּ ְלב ְ ס& -ַק@ לְ ַלַחאלֹו ב ִּ ן -ב ִּ דו  ית ב ִּ ל.ב ֵ  ַאכ ֵ

ְד  יו  מִּ לְ ~ ְתַלוַ -יֹוֵמין וִּ אר יִּ ס& ַס~ א ְמנִּ )ל(ב ִּ ְלַהא )א(ְרַתַמא -& ֵתה יֹוכ ֵ א ַפְתפו  א ַמא ַלאַק@ ע. ַלַמ& ו  ג@&

ְעדִּ ְשַוי ַאְרד~ ַעאֵיף ַחַיאתֹו.-ַעלְ  לְ ב ַ ן ֻח@זֹק@ ב ִּ יְטַלע מִּ ַפז& -& ַלַמח ַפאר ב ִּ נֹו ו  ֵחיט. ַלְמַעתִּ ְעיו 

ְתלִּ )ל( יַטאן-מִּ סִּ& לְ  שִּ& ארִּ ְיַטאְרדֹו. ב ַ ַס~ ְתלִּ )ל(ַפאר -ו  ְרַג@ע לַ -ַהַרב  מִּ ֵדר יִּ @ קִּ ח@ ו  ארו  . -לְ ַס~& זֹק@ ֻח@

ארִּ  וֹ סב ִּ -לְ  ַס~ ְנֵדב  ַחז~& ֵמשִּ  & יִּ ְח@ יִּ אמִּ ד~ ֻק ְר ַא -לְ אר ַע ַה נְ אִּ יט, ֵח -לְ ו  זֹ -לְ  ַד& אפִּ ַע ק@ ו  ֻח@  נוֹ ְט יר ב ַ ַס~

י. וִּ ְת ב ִּ  אסִּ~ ְר ַח ְמ  ארִּ פַ -לְ ַס~ א לְ ד גֻ ֵמ @ ַו& ְרֵטל ְמנִּ לְ -@ ְתַק@ ס, מִּ ְתַנַפ& י יִּ @ ְסַתְרגִּ ש מִּ ֹוף-ֻח@זֹק@ מִּ   .ח@

ַא פַ  וַ ְג@ ַק ת ה ַד~ ַרה ַעב ְ כ ְ רִּ פִּ ַראסִּ לְ @ ה ב ְ ַעד ַענִּ לְ -ֵי& ַאב ְ ס& ו  י ַזיִּ& לְ -ב ִּ & אם ְיַעוִּ ַק@ , ו  זֹק@ ד -ֻח@ & ְתַרֵס~ ְלב  מִּ כ ַ

 ַפאר.-ַללְ 

וֹ -ַהאַדא לְ  ְלב  ן ַק@ ַמ& )ת(ַט& אלִּ  ַפאר אִּ ַק@ ַחאלוֹ  ו  לֵ  - ב ְ טִּ ְנַפְרַג@ת, ו  ,-עִּ ְמַעְנֵתר ְמנִּ לְ אִּ  ֻח@זֹק@

א ַל& אִּ ין ַמַח@אֵלב ִּ לְ  ...ו  א ַרַפעֹו לַ -ְוֻהֵו& ב ֵ . ַלַמ& ס& וֹ מוֹ ְה תִּ לְ יִּ ב ִּ אל&  אר:פַ -לְ  , ַק@

י שו  )ל( ְמנִּ כ ִּ ְתַפהִּ& ו  י, ַאְרג@ ְלנִּ ל ַמא תֹוכ ֵ ב ֵ ה... ַק@ ה, ַלְחַז~ יֵר -"ַלְחַז~ ֹותסִּ& ֵעת ס~ לֵ  ה... ַאַנא ְסמִּ ב  כ ַ

 !"הֹון

ֵחכ ִּ לְ  ~ :-דִּ ת@ ֻח@ב ְ סִּ& ב ְ  ב ִּ

)ל( ין וִּ ְלב  מִּ ים, ַמא -"כ ַ ַע@שִּ ל ו  כ  ַאְהב ַ ַנ& יח אִּ חִּ ֹו... ַס~ ן ַעמ& ב ֵ ְלב  ַוַלא אִּ יְה כ ַ ין? ַלא פִּ אס ַנאְימִּ ַנ&

כ   ַל& &@ ַהאְי לִּ ַחקִּ ֹו ב ְ נ& ְפַהם אִּ ַלאד ַלאֵזמִּ לְ -תִּ ְעַר ַואַחד -ב ְ י ַעלְ יִּ ְחכ ִּ ילֵ -ף יִּ לִּ  " ?ֻלַע@ֵתין הַק@

 



 לפחות במדינה הזאת צריך לדעת לדבר שתי שפות

ידיעה פתאומית והם גיעה אליהם ה אחת מגדלת חתול בבית. יום אחד ממשפח

 את החתול בבית בלי אוכל. וכחיםש, ומרוב לחץ לנסוע נאלצים

עברו יומיים והחתול מתפתל מרעב. משלא מצא אף פירור לאכול, נשכב על הארץ 

בעכבר יוצא מחור בקיר. עיניו הבריקו, הוא קפץ כמו  מיואש. לאחר זמן מה הבחין

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 

ספון בתוך החור מכווץ מפחד )ציפורי בטנו מצייצות(. באותה עת העכבר  מקרקרת

 .עז לנשוםולא מ ללא תנועה

לפתע הבהיק רעיון גאוני בראשו של החתול. התרחק  מהחור והחל לנבוח כמו כלב, 

 וישב ללא תנועה כשהוא אורב לעכבר.

 ...והנה זו הקלה, ויצא מהחור כמו גיבור,אי -הרגיש בטוח ואמר בלבו עכבר נרגע, ה

ומתכוון לזלול אותו, אומר לו  ציפורניו של החתול. כשהחתול מרים אותוהוא בין 

 העכבר:

"רגע, רגע... לפני שאתה אוכל אותי, אני מתחנן בפניך שתסביר לי מה קורה פה... 

 שמעתי קול של כלב!"

 :שעותצחק החתול בר

... (בן דוד של כלבולא ם )ינעלי איזה כלב? אין כאן לא כלב ולא "על מה אתה מדבר?

ת צריך לדעת לדבר שתי טיפש ותמים אתה, עדיין לא הבנת שבמדינה הזא כמה

 שפות לפחות?"
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