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ֶּפֶרק 1

ַהְּנָכִדים רֹוִצים ַּג'ְחנּון

ָׁשלֹום ְיָלִדים,

ַּתֲאִמינּו,  ֹלא  אּוַלי  ִסּפּור.  ִּתְׁשְמעּו  ְּבַג'ְחנּון?  ִמְתַעֵּסק  ֲאִני  ִּפְתאֹום  ָמה 

ֲאָבל ֶזה ֲאִמִּתי. ֲאִני ּכֹוֵתב ֵסֶפר, ֹלא ִסּפּוִרים ִליָלִדים ֶאָּלא ֵסֶפר ָלֲעבֹוָדה, 

ְוֶזה ֵּדי ְמַעֵּיף ְוִלְפָעִמים ֲאִפּלּו ְמַׁשֲעֵמם, ֹלא ַרק ִלְקֹרא אֹותֹו ֶאָּלא ֲאִפּלּו 

ִלְכֹּתב אֹותֹו. ָלֵכן ֲאִני ָצִריְך ָלנּוַח ִמַּפַעם ְלַפַעם. יֹום ֶאָחד, ַּכֲאֶׁשר ַנְחִּתי 

ְקָצת, ָסְבָתא ִרָּנה ִנְכְנָסה ַלֶחֶדר ֶׁשִּלי, ְסָתם ְּבִלי ִסָּבה, ְוָרֲאָתה ֶׁשֲאִני ֹלא 

ֵאיָנּה  ְוִהיא  ִמְתַּבֵּטל,  ֶׁשֲאִני  חֹוֶׁשֶבת  ִהיא  עֹוֵבד,  ֲאִני ֹלא  ַּכֲאֶׁשר  עֹוֵבד. 

אֹוֶהֶבת ִלְראֹות ֶאת ֶזה. ָלֵכן ָּתִמיד ֵיׁש ָלּה ַהָּצָעה ֶׁשֲאִני ֶאֱעֶׂשה ַמֶּׁשהּו, 

ַּכּמּוָבן ַמֶּׁשהּו ֶׁשִהיא רֹוָצה. ָאז ָּכְך ָהָיה ַּגם ַהַּפַעם:

"ֲאִני רֹוָאה ֶׁשֵּיׁש ְלָך ְזַמן, ָאז ַאָּתה ַחָּיב ִלְכֹּתב ַלְּנָכִדים ֶׁשְּלָך ְּבֹהּדּו. ַאף 

ַּפַעם ֹלא ָּכַתְבָּת ָלֶהם. ֵהם ֶּתֶכף ִיְׁשְּכחּו ֶׁשֵּיׁש ָלֶהם ַסָּבא ְּבִיְׂשָרֵאל."

ְלָסְבָתא  ְלַהִּגיד  ְמֻסָּכן  ָלּה.  ֲאָבל ֹלא ָאַמְרִּתי  צֹוֶדֶקת,  ִרּנָה  ֶׁשָּסְבָתא  ָחַׁשְבִּתי 

ֶׁשִהיא צֹוֶדֶקת. ִהיא עֹוד ַּתְחׁשֹב ֶׁשִהיא ֲחָכָמה יֹוֵתר ִמֶּמִּני. ָאז ָאַמְרִּתי ָלּה ָּכְך: 

"ֵאין ִלי ָמה ִלְכֹּתב ָלֶהם. ֶאְצָלם ְּבֹהּדּו ָּכל יֹום קֹוֶרה ָּדָבר ָחָדׁש. ֶאְתמֹול, 

ְוֶאְצֵלנּו? ֹלא קֹוף ְוֹלא  ַלֶחֶדר ֶׁשָּלֶהם.  ִנְכַנס קֹוף  ָלנּו,  ְּכמֹו ֶׁשֵהם ָּכְתבּו 

ַנֲעַלִים. ָּכל יֹום אֹותֹו ָּדָבר. ֵאין ִלי ָמה ִלְכֹּתב."

ֲאָבל ָסְבָתא ִרָּנה ֵאיָנּה ְמַוֶּתֶרת ְּבַקּלּות. ִהיא ֵהִׁשיָבה ִלי:

ֶאְתמֹול?  ָלנּו  ָּכַתב  ֶׁשָּלֶהם  ַאָּבא  ָמה  ָקָראָת  ִלְכֹּתב.  ָמה  ֶׁשֵּיׁש  "ֶּבַטח 

kengoro_big_238.indd   10kengoro_big_238.indd   10 16/12/2020   17:56:0916/12/2020   17:56:09



 ַהְּנָכִדים רֹוִצים ַּג'ְחנּון 11

ֲאָבל  ַּג'ְחנּון,  ְוֹיאְכלּו  ַּבְּכָפר  ַלִּמְסָעָדה  ַּבֹּבֶקר  ֶׁשֵּיְלכּו  ָלֶהם  ִהְבִטיַח  הּוא 

ִּבְגַלל ַהּסּוָפה ֶׁשָהְיָתה ַּבַּלְיָלה ַהַחְׁשַמל נַֻּתק ְּבָכל ַהְּכָפר, ְוַהִּמְסָעָדה ֹלא 

ָיְכָלה ְלָהִכין ַּג'ְחנּון. ַאָּתה יֹוֵדַע ַּכָּמה ֵהם אֹוֲהִבים ַּג'ְחנּון, ְוָקָראָת ֶׁשֵהם 

ֲעצּוִבים ְמאֹוד. ֹלא ִאְכַּפת ְלָך ֶׁשֵהם ֲעצּוִבים?"

"ֶּבַטח ֶׁשִאְכַּפת ִלי. ֲאִני מּוָכן ַלֲעׂשֹות ַהֹּכל ִּבְׁשִביָלם."

"ַהֹּכל?" ָׁשֲאָלה ָסְבָתא.

"ֵּכן," ֵהַׁשְבִּתי, "ַהֹּכל ְּבמּוָבן ֶׁשל ִּכְמַעט ַהֹּכל."

ֲאָבל ֹלא ָיַדְעִּתי ָמה ֲאִני ָיכֹול ַלֲעׂשֹות. ֲאִפּלּו ֹלא ָיַדְעִּתי ָמה ֶזה ַּג'ְחנּון. 

ָאז ָׁשַאְלִּתי ֶאת ָסְבָתא ִרָּנה ָמה ֶזה ַּג'ְחנּון.

ֲאִני  ְוָגֳעִלי.  ְּבִלי ַטַעם, ַׁשְמנּוִני  "ַּג'ְחנּון," ִהיא ָאְמָרה, "ֶזה ָּבֵצק ָאפּוי, 

ׂשֹוֵנאת ַּג'ְחנּון."

"ֵאיְך ֶזה ָיכֹול ִלְהיֹות?" ִהְתַּפֵּלאִתי, "ֲהֹלא ִלְפֵני ֶרַגע ָאַמְרְּת ִלי ֶׁשַהְּנָכִדים 

ֶׁשָּלנּו ָּכל ָּכְך אֹוֲהִבים ַּג'ְחנּון." 

ְלָסְבָתא ָּתִמיד ֵיׁש ְּתׁשּוָבה, ִלְפָעִמים ֲאִפּלּו ַּבֲחרּוִזים. ָאז ִהיא ֵהִׁשיָבה ִלי 

ְּבִקּצּור: "ַעל ַטַעם ְוֵריַח ֵאין ְלִהְתַוֵּכַח."

ִלי  ָהְיָתה  ַהַּפַעם  ְלַמָּזִלי,  ְלָסְבָתא.  ְּתׁשּוָבה  ֵיׁש  ִלי  ַּגם  ִלְפָעִמים  ֲאָבל 

ְּתׁשּוָבה ָּכֹזאת: "ַעל ֵריַח ְוַטַעם ִהְתַוַּכְחנּו ֹלא ַּפַעם."

ָסְבָתא ָׁשְתָקה. ָיָצאִתי ְמַנֵּצַח. ֲאָבל ְּבָכל ֹזאת ֲאִני חֹוֵׁשב ֶׁשָּסְבָתא ָצְדָקה 

ַּגם ַהַּפַעם. ָאז ָמה ַלֲעׂשֹות? ִהַּגְעִּתי ַלַּמְסָקָנה ֶׁשֵּיׁש ַרק ָּדָבר ֶאָחד ֶׁשּיּוַכל 

ְלֹהּדּו.  ֲאֵליֶהם  ְוִלְׁשֹלַח אֹותֹו  ַּג'ְחנּון  ְלַהִּׂשיג  ֶׁשִּלי:  ַהְּנָכִדים  ְלַׂשֵּמַח ֶאת 

ֲאָבל ֵאיֹפה ֶאְפָׁשר ְלַהִּׂשיג ַּג'ְחנּון? 

ֵיׁש  ֶׁשִּלי,  ַהַּבִית  ִמן  ָרחֹוק  ֹלא  ַּגִּבירֹול,  ִאְּבן  ֶׁשִּבְרחֹוב  יֹוֵדַע  ֲאִני 
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ִמְסָעָדה  ַּגם  ָׁשם  ֵיׁש  ֶּבַטח  ִמָּבִּתים.  ִמְסָעדֹות  יֹוֵתר  ִמְסָעדֹות,  ֲהמֹון 

ּוְלַחֵּפׂש  ַּגִּבירֹול  ִאְּבן  ִלְרחֹוב  ִמָּיד  ָלֶלֶכת  ֶהְחַלְטִּתי  ַּג'ְחנּון.   ֶׁשּמֹוֶכֶרת 

ַּג'ְחנּון.

*      *      *

ְיָלִדים ְיָקִרים,

ְּכִפי ֶׁשִּתְקְראּו ַּבֶהְמֵׁשְך, ִּבְגַלל ַהַּג'ְחנּון ָנְפָלה ָעַלי ָצָרה. ְוָאז ַּגם ָׁשַאְלִּתי 

ָמה  ְלֹהּדּו.  ִמֵּתל-ָאִביב  ַּג'ְחנּון  ִלְׁשֹלַח  ֶהְגיֹוִני  ִּבְכָלל  ֶזה  ִאם  ַעְצִמי  ֶאת 

ַּדְעְּתֶכם?
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