י ְִצ ָחק זָ ִמיר
		

לְ ַׁש ְח ֵרר ֶאת ֶקנְ ּגּורּו ּתֹום
הֹורים
ִסּפּור לִ ילָ ִדים וְ גַ ם לְ ִ

אֹורית ֶּב ְרגְ ָמן
ּיּוריםִ :
ִא ִ
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ֶּפ ֶרק 1

רֹוצים ּגַ ְ'חנּון
ַהּנְ כָ ִדים ִ

ׁשָ לוֹם ְיל ִָדים,
ַ'חנּון? ּתִ ְׁש ְמעּו סִ ּפּור .אּולַי ֹלא ּתַ א ֲִמינּו,
מָ ה ּפִ תְ אוֹם ֲאנִי ִמתְ עַ ּסֵ ק ּבְ ג ְ
ּפּורים לִ יל ִָדים אֶ ּלָא סֵ פֶ ר ָלעֲבו ָֹדה,
אֲבָ ל זֶה א ֲִמּתִ יֲ .אנִי ּכוֹתֵ ב סֵ פֶ רֹ ,לא סִ ִ
וְ זֶה ֵּדי ְמעַ ּיֵף וְ לִ פְ עָ ִמים אֲפִ ּלּו ְמׁשַ עֲמֵ םֹ ,לא ַרק לִ ְקרֹא אוֹת ֹו אֶ ּלָא אֲפִ ּלּו
לִ כְ ּתֹ ב אוֹתוָֹ .לכֵן ֲאנִי צָ ִריְך לָנּוחַ ִמּפַ עַ ם לְ פַ עַ ם .יוֹם אֶ חָ דַּ ,כאֲׁשֶ ר נ ְַחּתִ י
ְקצָ ת ,סָ בְ תָ א ִרּנָה נִכְ נְסָ ה לַחֶ ֶדר ׁשֶ ּלִ י ,סְ תָ ם ּבְ לִ י סִ ּבָ ה ,וְ ָראֲתָ ה ׁשֶ ֲאנִי ֹלא
עוֹבֵ דַּ .כאֲׁשֶ ר ֲאנִי ֹלא עוֹבֵ ד ,הִ יא חוֹׁשֶ בֶ ת ׁשֶ ֲאנִי ִמתְ ּבַ ּטֵ ל ,וְ הִ יא אֵ ינָּה
אוֹהֶ בֶ ת לִ ְראוֹת אֶ ת זֶהָ .לכֵן ּתָ ִמיד יֵׁש לָּה הַ ּצָ עָ ה ׁשֶ ֲאנִי אֶ עֱׂשֶ ה מַ ּׁשֶ הּו,
ּכַּמּובָ ן מַ ּׁשֶ הּו ׁשֶ הִ יא רוֹצָ הָ .אז ּכְָך הָ יָה ּגַם הַ ּפַ עַ ם:
" ֲאנִי רוָֹאה ׁשֶ ּיֵׁש לְ ָך זְ מַ ןָ ,אז אַ ּתָ ה חַ ּיָב לִ כְ ּתֹ ב ַל ְּנכ ִָדים ׁשֶ ּלְ ָך ּבְ הֹ ּדּוַ .אף
ּפַ עַ ם ֹלא ּכָתַ בְ ּתָ לָהֶ ם .הֵ ם ּתֶ כֶף י ְִׁשּכְ חּו ׁשֶ ּיֵׁש לָהֶ ם סַ ּבָ א ּבְ י ְִׂש ָראֵ ל".
חָ ׁשַ בְ ּתִ י ׁשֶ ּסָבְ תָ א ִרּנָה צו ֶֹדקֶ ת ,אֲבָל ֹלא ָאמַ ְרּתִ י לָּהְ .מ ֻסּכָן לְהַ ּגִיד לְסָבְ תָ א
ׁשֶ הִ יא צו ֶֹדקֶ ת .הִ יא עוֹד ּתַ ְחׁשֹב ׁשֶ הִ יא ֲחכָמָ ה יוֹתֵ ר ִמּמֶ ּנִיָ .אז ָאמַ ְרּתִ י לָּה ּכְָך:
"אֵ ין לִ י מָ ה לִ כְ ּתֹ ב לָהֶ ם .אֶ צְ לָם ּבְ הֹ ּדּו ּכָל יוֹם קו ֶֹרה ָּדבָ ר חָ ָדׁש .אֶ תְ מוֹל,
ּכְ מ ֹו ׁשֶ הֵ ם ּכָתְ בּו לָנּו ,נִכְ נַס קוֹף לַחֶ ֶדר ׁשֶ ּלָהֶ ם .וְ אֶ צְ לֵנּו? ֹלא קוֹף וְ ֹלא
ַנ ֲע ַליִםּ .כָל יוֹם אוֹת ֹו ָּדבָ ר .אֵ ין לִ י מָ ה לִ כְ ּתֹ ב".
אֲבָ ל סָ בְ תָ א ִרּנָה אֵ ינָּה ְמוַּתֶ ֶרת ּבְ קַ ּלּות .הִ יא הֵ ִׁשיבָ ה לִ י:
"ּבֶ טַ ח ׁשֶ ּיֵׁש מָ ה לִ כְ ּתֹ ב .קָ ָראתָ מָ ה אַ ּבָ א ׁשֶ ּלָהֶ ם ּכָתַ ב לָנּו אֶ תְ מוֹל?
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רֹוצים ּגַ ְ'חנּון
ַהּנְ כָ ִדים ִ
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ַ'חנּון ,אֲבָ ל
הּוא הִ בְ ִטיחַ לָהֶ ם ׁשֶ ּיֵלְ כּו ּבַ ּבֹקֶ ר ל ִַּמסְ עָ ָדה ּבַ ּכְ פָ ר וְ יֹאכְ לּו ּג ְ
ּבִ גְ לַל הַ ּסּופָ ה ׁשֶ הָ יְתָ ה ּבַ ַּל ְילָה הַ חַ ְׁשמַ ל נֻּתַ ק ּבְ כָל הַ ּכְ פָ ר ,וְ הַ ִּמסְ עָ ָדה ֹלא
ַ'חנּון ,וְ קָ ָראתָ ׁשֶ הֵ ם
ַ'חנּון .אַ ּתָ ה יו ֵֹדעַ ּכַּמָ ה הֵ ם א ֹוהֲבִ ים ּג ְ
יָכְ לָה לְ הָ כִ ין ּג ְ
עֲצּובִ ים ְמאוֹדֹ .לא אִ כְ ּפַ ת לְ ָך ׁשֶ הֵ ם עֲצּובִ ים?"
"ּבֶ טַ ח ׁשֶ אִ כְ ּפַ ת לִ יֲ .אנִי מּוכָן ַלעֲׂשוֹת הַ ּכֹ ל ּבִ ְׁשבִ ילָם".
"הַ ּכֹ ל?" ׁשָ ֲאלָה סָ בְ תָ א.
"ּכֵן ",הֵ ׁשַ בְ ּתִ י" ,הַ ּכֹ ל ּבְ מּובָ ן ׁשֶ ל ּכִ ְמעַ ט הַ ּכֹ ל".
ַ'חנּון.
אֲבָ ל ֹלא י ַָדעְ ּתִ י מָ ה ֲאנִי יָכוֹל ַלעֲׂשוֹת .אֲפִ ּלּו ֹלא י ַָדעְ ּתִ י מָ ה זֶה ּג ְ
ַ'חנּון.
ָאז ׁשָ ַאלְ ּתִ י אֶ ת סָ בְ תָ א ִרּנָה מָ ה זֶה ּג ְ
ָאמ ָרה" ,זֶה ּבָ צֵ ק ָאפּויּ ,בְ לִ י טַ עַ םׁ ,שַ ְמנּונִי וְ ָגעֳלִ יֲ .אנִי
ַ'חנּון ",הִ יא ְ
"ּג ְ
ַ'חנּון".
ׂש ֹונֵאת ּג ְ
"אֵ יְך זֶה יָכוֹל לִ הְ יוֹת?" הִ תְ ּפַ ּלֵאתִ י" ,הֲֹלא לִ פְ נֵי ֶרגַע ָאמַ ְרּתְ לִ י ׁשֶ הַ ְּנכ ִָדים
ַ'חנּון".
ׁשֶ ּלָנּו ּכָל ּכְָך א ֹוהֲבִ ים ּג ְ
לְ סָ בְ תָ א ּתָ ִמיד יֵׁש ּתְ ׁשּובָ ה ,לִ פְ עָ ִמים אֲפִ ּלּו ּבַ חֲרּוזִ יםָ .אז הִ יא הֵ ִׁשיבָ ה לִ י
ּבְ ִקּצּור" :עַ ל טַ עַ ם וְ ֵריחַ אֵ ין לְ הִ תְ ַוּכֵחַ ".
אֲבָ ל לִ פְ עָ ִמים ּגַם לִ י יֵׁש ּתְ ׁשּובָ ה לְ סָ בְ תָ א .לְ מַ ּזָלִ י ,הַ ּפַ עַ ם הָ יְתָ ה לִ י
ּתְ ׁשּובָ ה ָּכזֹאת" :עַ ל ֵריחַ וְ טַ עַ ם הִ תְ ַוּכ ְַחנּו ֹלא ּפַ עַ ם".
סָ בְ תָ א ׁשָ תְ קָ ה .יָצָ אתִ י ְמנַּצֵ חַ  .אֲבָ ל ּבְ כָל זֹאת ֲאנִי חוֹׁשֵ ב ׁשֶ ּסָ בְ תָ א צָ ְדקָ ה
ּגַם הַ ּפַ עַ םָ .אז מָ ה ַלעֲׂשוֹת? הִ ּגַעְ ּתִ י לַּמַ סְ קָ נָה ׁשֶ ּיֵׁש ַרק ָּדבָ ר אֶ חָ ד ׁשֶ ּיּוכַל
ַ'חנּון וְ לִ ְׁשֹלחַ אוֹת ֹו ֲאלֵיהֶ ם לְ הֹ ּדּו.
לְ ׂשַ ּמֵ חַ אֶ ת הַ ְּנכ ִָדים ׁשֶ ּלִ י :לְ הַ ִּׂשיג ּג ְ
ַ'חנּון?
אֲבָ ל אֵ יפֹ ה אֶ פְ ׁשָ ר לְ הַ ִּׂשיג ּג ְ
ֲאנִי יו ֵֹדעַ ׁשֶ ּבִ ְרחוֹב אִ ּבְ ן ּגַּבִ ירוֹלֹ ,לא ָרחוֹק ִמן הַ ּבַ יִת ׁשֶ ּלִ י ,יֵׁש
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לְ ַׁש ְח ֵרר ֶאת ֶקנְ ּגּורּו ּתֹום

הֲמוֹן ִמסְ עָ דוֹת ,יוֹתֵ ר ִמסְ עָ דוֹת ִמּבָ ּתִ יםּ .בֶ טַ ח יֵׁש ׁשָ ם ּגַם ִמסְ עָ ָדה
ַ'חנּון .הֶ ְחל ְַטּתִ י ָל ֶלכֶת ִמּיָד לִ ְרחוֹב אִ ּבְ ן ּגַּבִ ירוֹל ּולְ חַ ּפֵ ׂש
ׁשֶ ּמ ֹוכ ֶֶרת ּג ְ
ַ'חנּון.
ּג ְ
*

*

*

ְיל ִָדים יְקָ ִרים,
ַ'חנּון נָפְ לָה עָ לַי צָ ָרה .וְ ָאז ּגַם ׁשָ ַאלְ ּתִ י
ּכְ פִ י ׁשֶ ּתִ ְק ְראּו ּבַ הֶ ְמׁשֵ ְךּ ,בִ גְ לַל הַ ּג ְ
ַ'חנּון ִמּתֵ לָ-אבִ יב לְ הֹ ּדּו .מָ ה
אֶ ת עַ צְ ִמי אִ ם זֶה ּבִ כְ לָל הֶ גְ י ֹונִי לִ ְׁשֹלחַ ּג ְ
ַּדעְ ּתְ כֶם?
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