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ְוָהֵעז ֶהָעִני ָהַרב,
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ְגדֹוָלה ִמְׁשָּפָחה ָהְייָתה ֶאָחד ָעִני ְלִאיׁש

הּוא ָיְׁשנּו ְמאֹוד. ַּבַלְיָלה ָקָטן ּוַבִית

ַוֲעֶׂשֶרת ַּבִמְטָּבח, ִמְזָרִנים ַעל ְוִאיְׁשתֹו

ַּבֲחַדר ַעל ִמְזָרִנים ָיְׁשנּו ֶׁשָלֶהם ַהְיָלִדים

ָׂשִמים ָהיּו ַּבּבֹוֶקר ּוַבִמְסְדרֹון. ַהֵׁשיָנה

ַּבַצד ְּכֵדי ַהִמְזָרִנים ֶאת ַהִמְׁשָּפָחה ְּבֵני

ַהַּבִית. ְּבתֹו ְלִהְסתֹוֵבב ֶׁשיּוְכלּו

חֹוֵזר ָהָיה ִמְּבֵני ַהִמְׁשָּפָחה ַּכֲאֶׁשר ֶאָחד

ָצִרי ָהָיה הּוא ַּבַלְיָלה, ַהַּבְיָתה ְמאּוָחר

ְּכֵדי ַהְיֵׁשִנים ַהִמְׁשָּפָחה ְּבֵני ַעל ִלְדרֹו

ֶׁשלֹו. ַלִמְזָרן ְלַהִגיַע

ְלַקֵּבל ֶׁשלֹו ְּכֵדי ָלַרב ֶהָעִני ָהִאיׁש ָהַל

ְּכֵדי ַלֲעׂשֹות ָעָליו ָמה ֵעָצה

ָמקֹום. יֹוֵתר ִיְהֶיה ֶׁשְלִמְׁשַּפְחתֹו

ַּבַּבִית. ְּבקֹוִׁשי ַהַרב, ָצפּוף ָלנּו "ְּכבֹוד

ֲאִני "ָמה ָהִאיׁש. ָאַמר ִלְנׁשֹום", ֶאְפָׁשר

יֹוֵתר ָלנּו ֶׁשִיְהֶיה ְּכֵדי ָצִרי ַלֲעׂשֹות

ָמקֹום?".

ַהַּבִית", ְלתֹו אֹוָתה ְוַהְכֵנס ֵעז "ַקח

ָהַרב. ָאַמר

ָהִאיׁש ָׁשַאל ַהַּבִית?", ְּבתֹו "ֵעז

ָמקֹום ֵיׁש ְּבקֹוִׁשי "ֲאָבל ִּבְתִמיָהה.

ִמְׁשַּפְחִתי". ִלְבֵני

ָאַמר ָהַרב. ,"ְל ֶׁשָאַמְרִתי ָמה "ֲעֵׂשה

ִלי". תֹוֶדה "ַּבסֹוף

ָהַרב ֶאל ָהִאיׁש ָחַזר ְּכָׁשבּוַע, ְלַאַחר

ָהֵעז ֶאת ִהְכַנְסִתי ָהַרב, ְוָאַמר: "ְּכבֹוד

ָקֶׁשה ַהַמָצב ְוַעְכָׁשיו ַהַּבִית, ְלתֹו

ְמַלְכֶלֶכת ָהֵעז ְוַגם יֹוֵתר, ָצפּוף יֹוֵתר.

ַהַּבִית". ֶאת

ָאַמר ַלַּבִית", ַאַחת עֹוד ֵעז "ַתְכִניס

ָהַרב.

ַיֲעזֹור, ֶזה ֵאי ֵמִבין א ֲאִני "טֹוב,

ֶׁשָהַרב ָמה ַלֲעׂשֹות ַחָייִבים ֲאָבל

ְוִהְכִניס ָהִאיׁש, ְלַעְצמֹו אֹוֵמר", ָחַׁשב

ֵעז ַלַּבִית. עֹוד

ּוְבכֹל ָׁשבּועֹות, ָעְברּו ַאְרָּבָעה ְוָכ

עֹוד ְלַהְכִניס ָלִאיׁש ָאַמר ָהַרב ָׁשבּוַע

ַלַּבִית. ֵעז

ָלִאיׁש ָהַרב ָקָרא ַהֲחִמיִׁשי, ַּבָׁשבּוַע

ַּבַּבִית?". קֹוֶרה ֶאְצְל ָמה "נּו, ְוָׁשַאל:

ֶאת ְלָתֵאר ָיכֹול ֲאִני א ָהַרב, "ְּכבֹוד

ָעָנה ָהִאיׁש ַּבַּבִית", ַהָקֶׁשה ַהַמָצב

ְמאֹוד, ָהִעִזים ָצפּוף "ַהַּבִית ְּבֶעֶצב.

ָלנּו, ֶׁשֵיׁש ָהאֹוֶכל ְמַעט ֶאת ָלנּו אֹוְכלֹות

ַהיֹום". ּכֹל ּבֹוִכים ְוַהְיָלִדים

ָהִעִזים ּכֹל ֶאת תֹוִציא "ֵהַבְנִתי. ַעְכָׁשיו

ָׁשבּוַע", ְּבעֹוד ֵאַליי ְוַתֲחזֹור ֵמַהַּבִית

ָהַרב. ָאַמר

ֶאל ָהַרב. ָהִאיׁש ָחַזר ָׁשבּוַע ַאֲחֵרי

ַעְכָׁשיו?", ֶׁשְל קֹוֶרה ַּבַּבִית ָמה "נּו,

ָלֶכם?". ָצפּוף ֲעַדִיין "ַהִאם ָהַרב. ָׁשַאל

ַעְכָׁשיו ָהַרב. ְּכבֹוד תֹוָדה, א, "ְּכָבר

ָמקֹום ַהְרֵּבה ְוֵיׁש ְמרּוָוח, ַהַּבִית

ָהִאיׁש. ָאַמר ְלִהְסתֹוֵבב",

ַהּכֹול "ָתִבין, ָהַרב. ָעָנה "טֹוב ְמאֹוד",

ַעל ַהְמִציאּות. ִמְסַתֵּכל ַאָתה ֵאי ָתלּוי

ַעְכָׁשיו ִהְׁשַתָנה ֲאָבל א ֶׁשְל ַהַמָצב

ַאֶחֶרת". אֹותֹו ַאָתה רֹוֶאה
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ָקָׁשה. ְּבָעָיה ְּבִיְׂשָרֵאל ַהָדִגים ִלְמַגְדֵלי ֵיׁש ָׁשָנה, ְּבכֹל

ֵמַהְּבֵרכֹות ַרִּבים ָדִגים אֹוְכלֹות ַׂשְקָנִאים ֶׁשל ַלֲהקֹות

ֶׁשָלֶהם.

אֹוְמִרים ָדִגים", ַאְלֵפי יֹום ְּבכֹל "ַהַׂשְקָנִאים אֹוְכִלים

ֶּכֶסף". ְמאֹוד ַהְרֵּבה ַמְפִסיִדים "ֲאַנְחנּו ַהָדִגים. ְמַגְדֵלי

ַתִניִנים - ְמקֹוִרי ִּפְתרֹון ַהְמַגְדִלים ָמְצאּו ָלַאֲחרֹוָנה,

ַתִניִנים ְּפַלְסִטיק ֶׁשל ּבּוּבֹות ַמְכִניִסים ֵהם ִמְּפַלְסִטיק.

ּכֹל ַהּבּוּבֹות ֶאת ְמִזיִזים ַגם ֵהם ַהָדִגים. ְּבֵרכֹות ְלתֹו

ַהַׂשְקָנִאים, ַתִניִנים ֲאִמיִתִיים. ְּכמֹו ֶׁשֵייָראּו ְּכֵדי ַהְזַמן,

ֵמַהְּבֵרכֹות. ִמְתַרֲחִקים ִמַתִניִנים, ְמאֹוד ֶׁשְמַפֲחִדים

ַהְּבָעָיה", ֶאת סֹוף-סֹוף ָלנּו ָהֵאֶלה, ִיְפְתרּו ַהַתִניִנים "אּוַלי

אֹוְמִרים ְמַגְדֵלי ַהָדִגים.



 ָהַרב, ֶהָעִני וְָהֵעז

 
 pauvre -ָענִי 

  chèvre -ֵעז 

  famille -ִמְ�ָ
ָחה 

  sa femme –ִאיְ�ת� 

  matelas -ִמזְָרנִים 

  cuisine -ִמְטָ�ח 

  couloir -ִמְסְדר�ן 

  faire le tour –ְלִהְסת�ֵבב 

  tardivement -ְמא�ָחר 

 �   marcher sur –ִלְדר�

  idée -ֵעָצה 

   étroit-ָצפ�ף 

  à peine –ְ�ק�ִ�י 

   respirer –ִלנְ��ם 

   faire entrer –ַהְכנֵס 

  avec surprise –ִ�ְתִמיָהה 

  remercier -ת�ֶדה 

  situation -ַמָצב 

   sale –ְמַלְכֶלֶכת 

  avoir lieu –ק�ֶרה 

  décrire -ְלָתֵאר 

   pleurer –��ִכים 

  spacieux - ְמר�וָח 

  dépend -ָתל�י 

  regarder –ִמְסַתֵ%ל 

 réalité -ְמִציא�ת 

 changer -ִהְ�ַתנָה 

   différemment –&ֶחֶרת 
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