
ְחָמט ֵחק ׁשַ אי ְמׂשַ ּבַ ּכַ
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ִאּיְָרה: ִמיַכל קֹוְרָמן

ְלֶנַטע ְוצוּר ְנָכַדי ָהֲאהוִּבים



י ִעיר לֹא ְרחֹוָקה ִמּדַ ַעם ַאַחת, ּבְ ּפַ
ָחה – ּפָ י, ּגָָרה ִמׁשְ ה ִמּדַ ְוַגם לֹא ֲאֻרּכָ
י. י ְוַגם לֹא ְנמוָּכה ִמּדַ ֵמָנה ִמּדַ לֹא ׁשְ



ּבֶֹקר, יֹום יֶָפה.  ת ּבַ ּבָ ׁשַ
קֹול ָרם י ְמַפֵהק ּבְ א ֻרּבִ ַאּבָ

יְקִניק!" ה ּפִ ְואֹוֵמר: "ַהּיֹום ַנֲעׂשֶ

ֵכִנים, ְ מֹו ַהּשׁ ׁש ּכְ "ָמה, ַמּמָ
ּנֹוֵסַע ְוַגם חֹוֵזר?" ּיֵׁש ָלֶהם אֹוטֹו ּגָדֹול ְויָרֹק ׁשֶ ׁשֶ

ָטן, ן ַהּקָ יִדי, ַהּבֵ ְמָחה ּדִ ׂשִ צֹוֵעק ּבְ
ַרח, מֹו ּפֶ ָערֹו ְמֻגְלּגָל ַעל ָקְדקֹדֹו ּכְ ׂשְ ׁשֶ

ף אֹותֹו. ג וְּלַלּטֵ ִאים ְלַדְגּדֵ ים, ּבָ ים ְוַהּיְֻרּקִ ֻכּלִ ִרים, ַהּתְ ְרּפָ ְוָכל ַהּפַ



ָנה,  ֵ יִדי ַלֲחַדר ַהּשׁ י ְוַהּיֶֶלד ּדִ א ֻרּבִ ִחיׁש ַמֵהר ִנְכנִָסים ַאּבָ
ְתעֹוֵרר, א לוּלוּ לֹא ּתִ ִאּמָ ֵדי ׁשֶ ֶקט, ּכְ ׁשֶ ֶלת ּבְ ּפֹוְתִחים ֶאת ַהּדֶ

יְקִניק! א, הֹוְלִכים ְלִפּ קֹול ּגָדֹול:"ִאּמָ ְוקֹוְרִאים ּבְ
וִּאים ּגַם". יָרס ְוִקּשׁ ּב, ּתִ א ֵמִכין ַמְנּגָל ִעם ַקּבַ קוִּמי עוִּרי, ַאּבָ



ה: לֹוׁשָ ְ ִבים ַהּשׁ ֵלב ַהּיַַער יֹוׁשְ ְבָעה ְקַטּנָה ּבְ ַעל ּגִ
עֹוָלם אֹוֵהב ְסָפִרים, ֲהִכי ּבָ י – ׁשֶ א ֻרּבִ ַאּבָ

עֹוָלם אֹוֶהֶבת ִצּיוִּרים ֲהִכי ּבָ א לוּלוּ – ׁשֶ ִאּמָ
א. א ְוַאּבָ עֹוָלם אֹוֵהב ֶאת ִאּמָ ֲהִכי ּבָ יִדי ַהּנָבֹון – ׁשֶ ְוַהּיֶֶלד ּדִ

יָרס, ְנּגָל צֹוֶלה ֶאת ַהּנְַקִניִקּיֹות ְוֶאת ַהּתִ ַהּמַ
ְחָמט. ׁשַ ֲחִקים ּבְ יִדי ְמׂשַ א לוּלוּ ְוַהּיֶֶלד ּדִ ְוִאּמָ



א לוּלוּ", ַח ֶאת ִאּמָ ְמַעט ְמַנּצֵ ה ּכִ יִדי, ַאּתָ "ֵהי ּדִ
יו וֵּמַאּפֹו יָרס ִנְפָלִטים ִמּפִ ִרי ּתִ ְרּגְ ּגַ ׁשֶ י, ּכְ א ֻרּבִ צֹוֵעק ַאּבָ

ַצח – ֶאְמַצע ַהּמֵ א לוּלוּ ּבְ וּפֹוְגִעים ְלִאּמָ
ח-ָמט!" יִדי צֹוֵעק "ׁשַ ּדִ ֶרַגע ׁשֶ ׁש ּבָ ַמּמָ

ם, עֹוד ְמַעט יֵֵרד ּגֶׁשֶ ת ׁשֶ ׁשֶ "אֹוי, ֲאִני חֹוׁשֶ
א לוּלוּ, ְיָתה", אֹוֶמֶרת ִאּמָ ּבֹואוּ נָרוּץ ַהּבַ

ִעיף ָהָאדֹם, ַחת ַלּצָ ָעָרּה ִמּתַ אֹוֶסֶפת ֶאת ׁשְ
ֶדת, ָנה ְליֹום ַהֻהּלֶ ַמּתָ א ָקָנה ָלּה ּבְ ַאּבָ ׁשֶ

ָרׁש ֶלְך, ַהּפָ  וַּמְכִניָסה ֶאת ַהּמֶ
ְחָמט.  ַ ֵלי ַהּשׁ ה ְלֻקְפַסת ּכְ ְלּכָ ְוַהּמַ



ְחֶצֶלת ה ִחיׁש ַמֵהר ֶאת ַהּמַ לֹוׁשָ ְ אֹוְסִפים ַהּשׁ
ִית.  ם ֵמַהּבַ ֵהִביאוּ ִאּתָ ַאר ַהֲחָפִצים ׁשֶ ל ׁשְ ְוֶאת ּכָ

י ׁשֹוֵפְך ֶאת ַהּגֶָחִלים ַהּלֹוֲהטֹות ַעל ָהֲאָדָמה. א ֻרּבִ ַאּבָ
ְיָתה. ֶזהוּ, ַהּכֹל מוָּכן ַלֲחָזָרה ַהּבַ

חֹל, ה ָלאֹוטֹו ַהּכָ לֹוׁשָ ְ ִנְכנִָסים ַהּשׁ
ְרָטה ַעל ְיֵדי ַאְמּבוַּלְנס ּלֹו ִנׂשְ ֶלת ָהֲאחֹוִרית ׁשֶ ַהּדֶ ׁשֶ

ָעַבר. בוַּע ׁשֶ ָ ּשׁ ְמִהירוּת ּבַ ּנַָסע ּבִ ׁשֶ
ְיָתה בֹוהֹות ַהּבַ לֹוׁש קֹומֹות ּגְ עֹוִלים ֵהם ׁשָ
ה ַהּמוָּזָרה. ְלּבָ ה, ַהּכַ ִפים ֶאת ִמיׁשָ וְּמַלּטְ



ִלין,  ִלין ּגְ ִלין, ּגְ ִלין ּגְ ִלין, ּגְ ִלין ּגְ ְתאֹום ּגְ ּפִ
ֵלפֹון ְמַצְלֵצל.  ַהּטֵ

ר?"  לֹום! ִמי ְמַדּבֵ א עֹוֶנה: "ׁשָ ַאּבָ
ָּה: ְוׁשֹוֵמַע ְקִריָאה ַעז

ְמִהירוּת  יַע ּבִ ׁש ְלַהּגִ ּקֵ אי ִמְתּבַ ּבַ י ַהּכַ "ֻרּבִ
ְלַיַער ַהּקֹוִפים!

ְמִהירוּת  יַע ּבִ ׁש ְלַהּגִ ּקֵ אי ִמְתּבַ ּבַ י ַהּכַ ֻרּבִ
ְלַיַער ַהּקֹוִפים!"

ת לֹוֵחם ָהֵאׁש, י ֶאת ַקְסּדַ א ֻרּבִ חֹוֵבׁש ַאּבָ
ְדֵרגֹות ּמַ יֹוֵרד ִחיׁש ַמֵהר ּבַ

רֹוָבה ְלֵביָתם. י ָהֵאׁש ַהּקְ ֲחַנת ְמַכּבֵ ְצָעִדים ְמִהיִרים ְלֵעֶבר ּתַ ְוהֹוֵלְך ּבִ



ִאית ּבָ י ַלּכַ א ֻרּבִ אי ַאּבָ ּבַ ִנְכנָס ַהּכַ
ָזק ְלַיַער ַהּקֹוִפים. ְמִהירוּת ַהּבָ ְונֹוֵסַע ּבִ

ִאית, ּבָ יוִּוי", צֹוֶפֶרת ַהּכַ יוּוִּ י וּוִּ "וּוִּ
ִאית, ּבָ יוִּוי", צֹוֶעֶקת ַהּכַ יוּוִּ י וּוִּ "וּוִּ

ּיַַער". ֵרָפה ּבַ ֶרְך, יֵׁש ׂשְ ּנוּ ֶאת ַהּדֶ "ּפַ

ל ֲחֵברֹו ַהּטֹוב, יתֹו ׁשֶ י ְלַיד ּבֵ א ֻרּבִ ַדְרּכֹו ַלּיַַער עֹוֵצר ַאּבָ ּבְ
ְמִהירוּת ְלַיַער ַהּקֹוִפים. יו ּבִ אי ּגוּרוּ, ְוֵהם נֹוְסִעים ַיְחּדָ ּבַ ַהּכַ

וָּמה רֹואֹות ֵעיֵניֶהם?

ה, ה ְוַחּמָ ה, ְצֻהּבָ דֹוָלה, ֲאֻדּמָ ֵאׁש ּגְ
ֵקִנים, ְּ בֹוִהים ְוַהז ֲעֵצי ָהאֶֹרן ַהּגְ אֹוֶחֶזת ּבַ

ָנה. י ְוגוּרוּ ִלְפֵני 70 ׁשָ ִאים ֻרּבִ ּבָ ל ַהּכַ ְתלוּ הֹוֵריֶהם ׁשֶ ָ ּשׁ ׁשֶ



ָבן, ְַּרנוּק ַהּלָ ַנִים, מֹוִציִאים ֶאת ַהז ְ ְמַמֲהִרים ַהּשׁ
ה, ֻהּבָ רֹאׁשֹו ָאדֹם, ְמסֹוְבִבים ֶאת ַהּיִָדית ַהּצְ ׁשֶ

דוָּרה ְַּרנוּק ְלֵלב ַהּמְ ִנים ֶאת ַהז ְמַכוְּ
ה. ָעְצָמה ַרּבָ וַּמִים ַמְתִחיִלים ִלְזרֹם ּבְ

ׁש", ׁשְ ׁש, ּפְ ׁשְ ׁש, ּפְ ׁשְ ׁש, ּפְ ׁשְ "ּפְ
ִים ל ַהּמַ ְַּרנוּק וְּמרֹוֵקן ֶאת ּכָ צֹוֵעק ַהז

ִאית, ּבָ ֶבֶטן ַהּכַ ּנֶֶאְספוּ ּבְ ׁשֶ
ְבָתה ַלֲחלוִּטין ָהֵאׁש. ּכָ ַעד ׁשֶ



ְקֵצה ַהּיַַער ְבָתה, ַאְך ּבִ ָהֵאׁש ּכָ
חִֹרים, ֲעצוִּבים, ֵני ֲעֵצי אֶֹרן ׁשְ עֹוְמִדים ׁשְ

ְוַאף ָעֶלה יָרֹק לֹא נֹוַתר ַעל ַעְנֵפיֶהם.

י ְוּגוּרוּ א ֻרּבִ ִאים ַאּבָ ּבָ ֵמִחים ַהּכַ ׂשְ
ִהְצִליחוּ ְלַכּבֹות ֶאת ָהֵאׁש, ְך ׁשֶ ַעל ּכָ

ִאית.  ּבָ ְַּרנוּק ְוחֹוְזִרים טֹוֵבי ֵלב ַלּכַ ִלים ֶאת ַהז ְמַגְלּגְ



ִאית, ּבָ ֵהם עֹוִלים ַלּכַ ִלְפֵני ׁשֶ
ְיָתה, ְזִריזוּת ַהּבַ ח אֹוָתם ּבִ ּקַ ּתִ ׁשֶ

ת ּבָ ַ יְך ֶאת ְמנוַּחת ַהּשׁ ְלַהְמׁשִ
ְך אֹוֵהב, ל ּכָ י ּכָ א ֻרּבִ ַאּבָ ׁשֶ

י ְוׁשֹוֵאל:  א ֻרּבִ אי ַאּבָ ּבַ אי ּגוּרוּ ְלֵעֶבר ַהּכַ ּבַ ּפֹוֶנה ַהּכַ
ֶּה, ְחָמט ַהז ַ י, לוַּח ַהּשׁ יד ֻרּבִ ּגִ "ּתַ

ֶכם?" ּלָ ִמְקֶרה ׁשֶ ל ּפֹה ַעל ָהֲאָדָמה, ֵאיֶנּנוּ ּבְ ּטָ ּמֻ ׁשֶ

ִלּבֹו: ב ּבְ ְחָמט ְוחֹוׁשֵ ַ לוַּח ַהּשׁ י ּבְ א ֻרּבִ ִמְתּבֹונֵן ַאּבָ
ַלְכנוּ ּגֶָחִלים לֹוֲהטֹות ַעל ָהֲאָדָמה,  ֲאַנְחנוּ ִהׁשְ יָכֹול ִלְהיֹות ׁשֶ

ּיַַער? ֵרָפה ּבַ ּגְָרמוּ ַלּשְׂ ינוּ אֹוָתן ְוֵהן ֵאּלוּ ׁשֶ ּבִ לֹא ּכִ



לֹוׁש קֹומֹות, י עֹוֶלה ׁשָ א ֻרּבִ ַאּבָ
ֵעיָניו ֲעצוּבֹות.

ִית ֶלת ַהּבַ הוּא ּפֹוֵתַח ֶאת ּדֶ
ֵבדֹות. ַרְגַלִים ּכְ ְוִנְכנָס ּבְ

ְמָחה, ׂשִ יִדי ּבְ קֹוֵפץ ָעָליו ַהּיֶֶלד ּדִ
ּבֹור, אי ּגִ ּבַ ׁש ּכַ ה ַמּמָ א, ַאּתָ "ַאּבָ

ֲאִני אֹוֵהב אֹוְתָך".



יִדי ַלֶחֶדר,  ָרץ ַהּיֶֶלד ּדִ
ְחָמט ְואֹוֵמר: ַ ֵמִביא ֶאת לוַּח ַהּשׁ

י". ֵחק ִאּתִ א, ְלׂשַ יו ּתֹוְרךָ, ַאּבָ "ַעְכׁשָ

ְחָמט, ַ לוַּח ַהּשׁ אי ּבְ ּבַ י ַהּכַ א ֻרּבִ ִמְתּבֹונֵן ַאּבָ
ָניו. ט ַעל ּפָ ֵ ּשׁ ִחּיוְּך ָרָחב ִמְתּפַ

נֹו יִדי ּבְ ק ֶאת ּדִ ֵ ק וְּמַנּשׁ הוּא ְמַחּבֵ
ְחָמט. ֵחק ִעּמֹו ׁשַ ב ְלׂשַ ֵ וִּמְתַיּשׁ



ְחָמט ֵחק ׁשַ אי ְמׂשַ ּבַ ּכַ
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