ּכ ַּבַאי מְ ַׂשחֵ ק ׁ ַשחְ מָ ט
ּכָתַ בִ ׁ :שמְ עוֹן ּבֶן יָאִ יר
אִ ּי ְָרה :מִ יכַל קו ְֹרמָ ן

לְ נֶטַ ע וְצוּר ְנכָדַ י הָ אֲהוּבִ ים

ּ ַפעַ ם אַ חַ תְּ ,בעִ יר ל ֹא ְרחוֹקָ ה מִ ַּדי
ְוגַם ל ֹא א ֲֻר ּכָה מִ ַּדיּ ,ג ָָרה מִ ׁ ְש ּפָחָ ה –
ל ֹא ׁ ְשמֵ נָה מִ ַּדי ְוגַם ל ֹא נְמוּכָה מִ ַּדי.

ׁ ַש ּבָת ַּבבּ ֹקֶ ר ,יוֹם יָפֶה.
אַ ּבָא ֻר ִּבי מְ פַ הֵ ק ְּבקוֹל ָרם
שה ּ ִפיקְ נִיק!"
וְאוֹמֵ ר" :הַ ּיוֹם ַנ ֲע ֶ ׂ

"מָ ה ,מַ ּ ָמ ׁש ְּכמ ֹו הַ ּׁ ְש ֵכנִים,
ׁ ֶש ּי ֵׁש לָהֶ ם אוֹט ֹו ּגָדוֹל ְויָר ֹק ׁ ֶש ּנוֹסֵ עַ ְוגַם ח ֹוזֵר?"
צוֹעֵ ק ְּב ִׂשמְ חָ ה ִּד ִידי ,הַ ּבֵן הַ ּ ָקטָ ן,
ׁ ֶש ְׂשעָ ר ֹו מְ גֻלְ ּגָל עַ ל קָ ְדק ֹד ֹו ְּכמ ֹו ּפ ֶַרח,
ַטף אוֹתוֹ.
ְוכָל הַ ּ ַפ ְר ּפ ִָרים ,הַ ְּתכ ִֻּלים וְהַ ּי ְֻר ִּקיםּ ,בָאִ ים לְ דַ ְג ֵּדג וּלְ ל ּ ֵ

חִ ׁיש מַ הֵ ר נִכְ נָסִ ים אַ ּבָא ֻר ִּבי וְהַ ּיֶלֶד ִּד ִידי ַלחֲדַ ר הַ ּׁ ֵשנָה,
ּפו ְֹתחִ ים אֶ ת הַ ֶּדלֶת ְּב ׁ ֶשקֶ טְּ ,כדֵ י ׁ ֶשאִ ּ ָמא לוּלוּ ל ֹא ִּת ְתעו ֵֹרר,
וְקו ְֹראִ ים ְּבקוֹל ּגָדוֹל":אִ ּ ָמא ,הוֹלְ כִ ים לְ ּ ִפיקְ נִיק!
קוּמִ י עו ִּרי ,אַ ּבָא מֵ כִ ין מַ ְנ ּגָל עִ ם קַ ַּבבּ ִּ ,ת ָירס וְקִ ּׁשוּאִ ים ּגַם".

ֹשה:
עַ ל ּגִבְ עָ ה קְ טַ ּנָה ְּבלֵב הַ ּיַעַ ר יו ׁ ְֹשבִ ים הַ ּׁ ְשלו ׁ ָ
אַ ּבָא ֻר ִּבי – ׁ ֶשהֲכִ י ּבָע ֹולָם אוֹהֵ ב סְ פ ִָרים,
אִ ּ ָמא לוּלוּ – ׁ ֶשהֲכִ י ּבָע ֹולָם אוֹהֶ בֶת צִ ּיו ִּרים
וְהַ ּיֶלֶד ִּד ִידי הַ ּנָבוֹן – ׁ ֶשהֲכִ י ּבָע ֹולָם אוֹהֵ ב אֶ ת אִ ּ ָמא וְאַ ּבָא.

הַ ּ ַמ ְנ ּגָל צ ֹולֶה אֶ ת הַ ּנַקְ נִיקִ ּיוֹת וְאֶ ת הַ ִּת ָירס,
וְאִ ּ ָמא לוּלוּ וְהַ ּיֶלֶד ִּד ִידי מְ ַׂשחֲקִ ים ְּב ׁ ַשחְ מָ ט.

"הֵ י ִּד ִידי ,אַ ּ ָתה ִּכמְ עַ ט מְ ַנ ּצֵחַ אֶ ת אִ ּ ָמא לוּלוּ",
צוֹעֵ ק אַ ּבָא ֻר ִּביְּ ,כ ׁ ֶש ּג ְַר ּג ְִרי ִּת ָירס נִפְ לָטִ ים מִ ּ ִפיו וּמֵ אַ ּפ ֹו
וּפ ֹוגְעִ ים לְ אִ ּ ָמא לוּלוּ ְּבאֶ מְ צַע הַ ּ ֵמצַח –
"שח-מָ ט!"
מַ ּ ָמ ׁש ּב ֶָרגַע ׁ ֶש ִּד ִידי צוֹעֵ ק ׁ ַ

ֶשם,
ֹש ׁ ֶשת ׁ ֶשעוֹד מְ עַ ט י ֵֵרד ּג ׁ ֶ
"אוֹיֲ ,אנִי חו ׁ ֶ
בּ וֹאוּ נָרוּץ הַ ַּביְתָ ה" ,אוֹמֶ ֶרת אִ ּ ָמא לוּלוּ,
אוֹסֶ פֶת אֶ ת ׁ ְשעָ ָרהּ מִ ּ ַתחַ ת ַל ּצָעִ יף הָ אָ ד ֹם,
ׁ ֶשאַ ּבָא קָ נָה לָהּ ְּבמַ ּ ָתנָה לְ יוֹם הַ הֻ ּלֶדֶ ת,
וּמַ כְ נִיסָ ה אֶ ת הַ ּ ֶמל ְֶך ,הַ ּפ ָָר ׁש
וְהַ ּ ַמלְ ּכָה לְ קֻ פְ סַ ת ְּכלֵי הַ ּׁ ַשחְ מָ ט.

ֹשה חִ ׁיש מַ הֵ ר אֶ ת הַ ּ ַמחְ ֶצלֶת
אוֹסְ פִ ים הַ ּׁ ְשלו ׁ ָ
וְאֶ ת ּכָל ׁ ְשאַ ר הַ ֲחפָצִ ים ׁ ֶשהֵ בִ יאוּ אִ ּ ָתם מֵ הַ ַּביִת.
אַ ּבָא ֻר ִּבי ׁש ֹופ ְֵך אֶ ת הַ ּגֶחָ לִ ים הַ לּ ֹוהֲטוֹת עַ ל הָ אֲדָ מָ ה.
זֶהוּ ,הַ כּ ֹל מוּכָן ַל ֲחז ָָרה הַ ַּביְתָ ה.
ֹשה לָאוֹט ֹו הַ ּ ָכח ֹל,
נִכְ נָסִ ים הַ ּׁ ְשלו ׁ ָ
ׁ ֶשהַ ֶּדלֶת הָ אֲחו ִֹרית ׁ ֶשלּ ֹו ִנ ְׂש ְרטָ ה עַ ל יְדֵ י אַ מְ בּ וּ ַלנְס
ׁ ֶש ּנָסַ ע ִּבמְ הִ ירוּת ַּב ּׁ ָשבוּעַ ׁ ֶשעָ בַ ר.
עוֹלִ ים הֵ ם ׁ ָשלו ֹׁש קוֹמוֹת ּגְבוֹהוֹת הַ ַּביְתָ ה
ישה ,הַ ּכַלְ ּבָה הַ ּמוּז ָָרה.
וּמְ ל ְַּטפִ ים אֶ ת מִ ׁ ָ

ּ ִפ ְתאוֹם ּגְלִ ין ּגְלִ יןּ ,גְלִ ין ּגְלִ יןּ ,גְלִ ין ּגְלִ ין,
הַ ּ ֵטלֵפוֹן מְ צַלְ צֵל.
"שלוֹם! מִ י מְ דַ ּבֵר?"
אַ ּבָא ע ֹונֶהָ ׁ :
ו ְׁשוֹמֵ עַ קְ ִריאָ ה עַ זָּה:
"ר ִּבי הַ ּכ ַּבַאי מִ ְת ּב ּ ֵַק ׁש לְ הַ ּגִיעַ ִּבמְ הִ ירוּת
ֻ
לְ יַעַ ר הַ קּ וֹפִ ים!
ֻר ִּבי הַ ּכ ַּבַאי מִ ְת ּב ּ ֵַק ׁש לְ הַ ּגִיעַ ִּבמְ הִ ירוּת
לְ יַעַ ר הַ קּ וֹפִ ים!"

ח ֹוב ֵׁש אַ ּבָא ֻר ִּבי אֶ ת קַ סְ ַּדת לוֹחֵ ם הָ אֵ ׁש,
יו ֵֹרד חִ ׁיש מַ הֵ ר ַּב ּ ַמ ְד ֵרגוֹת
וְה ֹול ְֵך ִּבצְ עָ ִדים מְ הִ ִירים לְ עֵ בֶר ּ ַת ֲחנַת מְ כ ַּבֵי הָ אֵ ׁש הַ ְּקר ֹובָה לְ בֵיתָ ם.

נִכְ נָס הַ ּכ ַּבַאי אַ ּבָא ֻר ִּבי ל ַּכ ַּבָאִ ית
וְנוֹסֵ עַ ִּבמְ הִ ירוּת הַ ּ ָבזָק לְ יַעַ ר הַ קּ וֹפִ ים.
"וּוִּי וּוִּיוּוִּיוּוִי" ,צ ֹופ ֶֶרת הַ ּכ ַּבָאִ ית,
"וּוִּי וּוִּיוּוִּיוּוִי" ,צוֹעֶ קֶ ת הַ ּכ ַּבָאִ ית,
"פ ּנוּ אֶ ת הַ ֶּד ֶר ְך ,י ֵׁש ְׂש ֵרפָה ַּב ּיַעַ ר".
ַּ

ְּבדַ ְרכּ ֹו ַל ּיַעַ ר ע ֹוצֵר אַ ּבָא ֻר ִּבי לְ יַד ּבֵית ֹו ׁ ֶשל ֲחבֵר ֹו הַ ּטוֹב,
הַ ּכ ַּבַאי ּגוּרוּ ,וְהֵ ם נוֹסְ עִ ים יַחְ ָּדיו ִּבמְ הִ ירוּת לְ יַעַ ר הַ קּ וֹפִ ים.
וּמָ ה רוֹאוֹת עֵ ינֵיהֶ ם?
אֵ ׁש ּגְד ֹולָה ,אֲדֻ ּ ָמה ,צְ הֻ ּבָה וְחַ ּ ָמה,
אוֹחֶ זֶת ַּב ֲעצֵי הָ א ֶֹרן הַ ּגְבוֹהִ ים וְהַ ז ְּקֵ נִים,
ׁ ֶש ּׁ ָש ְתלוּ הו ֵֹריהֶ ם ׁ ֶשל הַ ּכ ַּבָאִ ים ֻר ִּבי וְגוּרוּ לִ פְ נֵי ָ ׁ 70שנָה.

"פ ׁ ְש ׁשְ ּ ,פ ׁ ְש ׁשְ ּ ,פ ׁ ְש ׁשְ ּ ,פ ׁ ְש ׁש",
ְּ
צוֹעֵ ק הַ ז ּ ְַרנוּק וּמְ רוֹקֵ ן אֶ ת ּכָל הַ ּ ַמיִם
ׁ ֶש ּנֶאֶ סְ פוּ ְּבבֶטֶ ן הַ ּכ ַּבָאִ ית,
עַ ד ׁ ֶש ּכָבְ תָ ה ַלחֲלוּטִ ין הָ אֵ ׁש.

מְ מַ ה ֲִרים הַ ּׁ ְש ַניִם ,מוֹצִ יאִ ים אֶ ת הַ ז ּ ְַרנוּק הַ ּ ָלבָן,
ֹאש ֹו אָ ד ֹם ,מְ סוֹבְ בִ ים אֶ ת הַ ּי ִָדית הַ ְ ּצהֻ ּבָה,
ׁ ֶשר ׁ
מְ ַכ ְּונִים אֶ ת הַ ז ּ ְַרנוּק לְ לֵב הַ ְּמדו ָּרה
וּמַ יִם מַ ְתחִ ילִ ים לִ ְזר ֹם ְּבעָ צְ מָ ה ַר ּבָה.

הָ אֵ ׁש ּכָבְ תָ ה ,אַ ְך ִּבקְ צֵה הַ ּיַעַ ר
עוֹמְ ִדים ׁ ְשנֵי ֲעצֵי א ֶֹרן ׁ ְשח ִֹרים ,עֲצוּבִ ים,
וְאַ ף עָ לֶה יָר ֹק ל ֹא נוֹתַ ר עַ ל עַ ְנפֵיהֶ ם.
ְׂשמֵ חִ ים הַ ּכ ַּבָאִ ים אַ ּבָא ֻר ִּבי ְו ּגוּרוּ
עַ ל ּכ ְָך ׁ ֶשהִ צְ לִ יחוּ לְ כַבּ וֹת אֶ ת הָ אֵ ׁש,
מְ גַלְ ּגְלִ ים אֶ ת הַ ז ּ ְַרנוּק וְח ֹוז ְִרים ט ֹובֵי לֵב ל ַּכ ַּבָאִ ית.

לִ פְ נֵי ׁ ֶשהֵ ם עוֹלִ ים ל ַּכ ַּבָאִ ית,
ׁ ֶש ִּת ַּקח אוֹתָ ם ִּבז ְִריזוּת הַ ַּביְתָ ה,
לְ הַ מְ ׁ ִש ְ
יך אֶ ת מְ נוּחַ ת הַ ּׁ ַש ּבָת
ׁ ֶשאַ ּבָא ֻר ִּבי ּכָל ּכ ְָך אוֹהֵ ב,
ּפ ֹונֶה הַ ּכ ַּבַאי ּגוּרוּ לְ עֵ בֶר הַ ּכ ַּבַאי אַ ּבָא ֻר ִּבי ו ְׁשוֹאֵ ל:
"ת ּגִיד ֻר ִּבי ,לוּחַ הַ ּׁ ַשחְ מָ ט הַ זֶּה,
ַּ
ׁ ֶש ּ ֻמ ּ ָטל ּפ ֹה עַ ל הָ אֲדָ מָ ה ,אֵ י ֶנ ּנוּ ְּבמִ קְ ֶרה ׁ ֶש ּ ָלכֶם?"

ֹשב ְּבלִ בּ וֹ:
מִ ְתבּ ֹונֵן אַ ּבָא ֻר ִּבי ְּבלוּחַ הַ ּׁ ַשחְ מָ ט וְחו ׁ ֵ
יָכוֹל לִ הְ יוֹת ׁ ֶש ֲאנַחְ נוּ הִ ׁ ְשלַכְ נוּ ּגֶחָ לִ ים ל ֹוהֲטוֹת עַ ל הָ אֲדָ מָ ה,
ַש ֵרפָה ַּב ּיַעַ ר?
ל ֹא ִּכ ִּבינוּ אוֹתָ ן וְהֵ ן אֵ לּ וּ ׁ ֶש ּג ְָרמוּ ל ּ ְׂ

ק ֹופֵץ עָ לָיו הַ ּיֶלֶד ִּד ִידי ְּב ִׂשמְ חָ ה,
"אַ ּבָא ,אַ ּ ָתה מַ ּ ָמ ׁש ּכ ַּבַאי ּגִבּ וֹר,
ֲאנִי אוֹהֵ ב או ְֹת ָך".

אַ ּבָא ֻר ִּבי ע ֹולֶה ׁ ָשלו ֹׁש קוֹמוֹת,
עֵ ינָיו עֲצוּבוֹת.
הוּא ּפוֹתֵ חַ אֶ ת ֶּדלֶת הַ ַּביִת
ְונִכְ נָס ְּב ַר ְג ַליִם ְּכבֵדוֹת.

ָרץ הַ ּיֶלֶד ִּד ִידי לַחֶ דֶ ר,
מֵ בִ יא אֶ ת לוּחַ הַ ּׁ ַשחְ מָ ט וְאוֹמֵ ר:
"עַ כְ ׁ ָשיו ּתו ְֹר ָך ,אַ ּבָא ,לְ ַׂשחֵ ק אִ ִּתי".
מִ ְתבּ ֹונֵן אַ ּבָא ֻר ִּבי הַ ּכ ַּבַאי ְּבלוּחַ הַ ּׁ ַשחְ מָ ט,
חִ ּיו ְּך ָרחָ ב מִ ְת ּ ַפ ּׁ ֵשט עַ ל ּ ָפנָיו.
ַשק אֶ ת ִּד ִידי ְּבנ ֹו
הוּא מְ חַ ּבֵק וּמְ נ ּׁ ֵ
ַשב לְ ַׂשחֵ ק עִ ּמ ֹו ׁ ַשחְ מָ ט.
וּמִ ְתי ּׁ ֵ

ּכ ַּבַאי מְ ַׂשחֵ ק ׁ ַשחְ מָ ט
ּכָתַ בִ ׁ :שמְ עוֹן ּבֶן יָאִ יר
אִ ּי ְָרה :מִ יכַל קו ְֹרמָ ן
עִ ּצוּב הַ ּ ֵספֶר :עָ מִ ית ִרימוֹן
ע ֲִריכָה לְ ׁש ֹונִית ְונִקּ וּדּ :גִילִ י ּ ֵתל או ֶֹרן
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