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עדה קול

הַ נַּעַ ר הֶ ָחדָ שׁ ,בְּ ִהיר הַ שֵּׂ עָ ר וַאֲ ֹפר הָ עֵ י ַיִ ם ,עָ ַמד בְּ ִמ ְס ְדּרוֹן בֵּ יתַ -ה ֵסּפֶר וְ ִהבִּ יט
ְס ִביבוֹ ְבּעֵ י ַ ִים בּוֹהוֹת.
יוֹסיָ ,גּ ִדי ,דָּ ִ י וְ ָר ִמי ,אֲ שֶׁ ר
ְשׁמוֹ ָהיָה לֵ יבָּ 'לֶה .שֵׁ ם בַּ עַ ל צְ לִיל ל ֹא-מֻ כָּר ל ְָאזְ ֵי ִ
ִה ִקּיפוּהוּ וּבְ דָ קוּהוּ ִמכָּ ל צַ ד.
"יוֵּ ,איזֶה לָבָ ן!"
" ְראוִּ ,מכְ ָסַ ִים ְשׁלוֹשֶׁ ת ִרבְ עֵ י!"
" ֵאין לוֹ ִתּ ְלבֹּשֶׁ ת שֶׁ ל בֵּ יתַ -הסֵּ פֶר!"
"מֵ ֵאיפֹה ַא ָתּהֶ ,ילֶד?" ָשׁ ַאל דָּ ִ י לְבַ סּוֹף.
לֵ יבָּ 'לֶה ָשׁ ַתק ,וְ עַ ל ְשׂפָ ָתיו ִה ְס ַתּמֵּ ן ִחיּוּ ְמ ֻביָּשׁ.
רוּסית!" ָק ְר ָאה ִוּרית
יוֹדעַ ַרק ִ
"הוּא ל ֹא מֵ בִ ין מָ ה שֶׁ ְמּדַ בְּ ִרים ֵאלָיו ,הוּא ֵ
הַ ָיּ ְדעָ ִ ית וּמָ ְשׁכָה בְּ ח ֶֹסר סַ בְ לָ וּת ֶאת חֲ בֵ ֶריהָ :
" וּ ,בּוֹאוּ כְּ בָ ר לְשַׂ חֵ ק ,ל ֹא ְַספִּ יק כְּ לוּם! ִמי רוֹצֶ ה ְבּחֶ בֶ ל?" ...
הַ יְּ ל ִָדים ִה ְתפַּ זְּ רוּ ִחישׁ ַמהֵ רַ ,ההַ פְ סָ ָקה ְקצָ ָרה ,צָ ִרי לְהַ ְספִּ יק ְלשַׂ חֵ ק .הֵ ם
דָּ הֲ רוּ עַ ל פְּ ֵי ַה ִמּ ְס ְדּרוֹן לְעֵ בֶ ר ֶהחָ צֵ ר ,וְ לֵ יבָּ ' ֶלה ִ ְשׁ ַאר בִּ ְמקוֹמוֹ לְבַ דּוֹ.
לּוֹמ ִדים ,ל ֹא
" ָמאמָ אִ ",ה ְרהֵ ר" ,בְּ עֶ צֶ ם לָמָּ ה בָּ אוּ ְלכָאן? ל ֹא ֵמבִ ין מָ ה שֶׁ ְ
יָכוֹל לְ שַׂ חֵ ק עִ ם הַ יְּ לָ ִדים"...
לוּחית הֵ צִ יפָה ֶאת עֵ י ָיו.
זֵ כֶר חֲ בֵ ָריו ַאלְ יוּשָׁ ה וְ ָיא ְ ָקה עָ לָ ה עַ ל לִבּוֹ ,וְ ַל ְח ִ
פֶתע ְִדחַ ף ֶאל ַה ִקּיר בְּ כֹחַ ַרב עַ ל-יְדֵ י ֶילֶד גָּדוֹלֶ ,שׁ ָדּהַ ר בַּ ִמּ ְס ְדּרוֹן בְּ ִמ ְשׂ ַחק
לְ ַ
הַ תּוֹפֶסֶ ת .מַ ְרפֵּ קוֹ ִ ְשׂ ַרט ,וּכְ ֵאב עַ ז ֲעבָ רוֹ ל ְֶרגַע.
" ְיל ִָדים פְּ ָר ִאים ,חֲ זִ י ִרים! אֲ ִ י שׂוֹ ֵא ֶא ְתכֶ ם! ֶאבְ ַרח לִ י ִמבֵּ יתַ -ה ֵסּפֶ רָ ",ק ָרא
ישׁי .אוֹתוֹ ֶרגַע ָקפְ צָ ה וּבָ ָאה ל ְִק ָראתוֹ ַ ע ֲָרה
בְּ מַ רַ -פְ שׁוֹ ,וּפָ ַרץ בְּ בֶ כִ י חֲ ִר ִ
זְ קוּפָה וְ ְֶח ֶמדֶ תִ ,ה ִקּיפָה ִבּזְ רוֹעָ הּ ֶאת צַ וָּארוֹ וְ ָלחֲ צָ ה ֶאת ר ֹאשׁוֹ ַאל לִבָּ ה.
וּמלַ טֵּ ף ,צְ לִיל מוּבָ ן
"מָ ה יֵשֶׁ ,ילֶד ,לָמָּ ה ַא ָתּה בּוֹכֶה? " ְצלִ יל קוֹלָהּ הָ יָה ַר ְ
לְ כָ ל ֶילֶד ַהזָּקוּק לְחָ בֵ ר.
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רוּתי ִמכִּ ָתּה ז' ,אֲ שֶׁ ר ָאהֲ בָ ה ֶאת הַ יְּ ל ִָדים ַה ְקּטַ נִּ ים וְ ָהי ְָתה ַמ ִצּי ָלה
הָ י ְָתה זוֹ ִ
יאה ִמכּיס חֻ ְלצָ ָתהּ
הוֹצ ָ
רוּתי ִ
אוֹתם בְּ ִרגְ עֵ י צָ ָרה ,כְּ ֶשׁנִּפְ גְּ עוּ בִּ ידֵ י הַ גְּ דוֹלִיםִ .
ָ
אוֹתן לַ נַּעַ ר ַה ָקּטָ ן.
הוֹשׁיטָ ה ָ
ְשׁ ֵתּי גֻּלּוֹת צִ בְ עוֹ ִיּוֹת וְ ִ
" ַקחְ ,תּשַׂ חֵ ק לְ עַ ד שֶׁ ִתּלְמַ ד לְדַ בֵּ ר עִ ְב ִרית!" ָא ְמ ָרה וְ ָתחֲ בָ ה ֶאת ַהגֻּלּוֹת
לְתוֹ כַּף יָדוֹ ַה ְקּ ַטנָּה וְ ָה ְרטֻ בָּ ה.
ִמבַּ עַ ד ל ְַדּמָ עוֹת ִה ְת וֹצְ צוּ לְעֵ י ֵ י לֵ יבָּ 'לֶה הַ ֻגּלּוֹת ַהצִּ בְ עוֹ ִיּוֹתַ ,אחַ ת אֲ ד ָֻמּה
וְ ַאחַ ת י ְַר ְק ַר ָקּה ,חֲ מוּדוֹת לְמַ ְר ֶאה וּ ְ עִ ימוֹת לְ ַמגָּע בְּ תוֹ ַכּף יָדוִֹ .מיָּד ְִשׁ ַכּח
לוֹמר:
אסיבּוֹ!" )כְּ ַ
וּק ִרי ַאת ֶח ְדוָה ָפּ ְרצָ ה ִמפִּ יוְ " :ק ָר ִ
ִמלִּבּוֹ כָּל צַ עֲרוֹ וּכְ ֵאבוְֹ ,
יפֶה!(
רוּתי ַאחֲ ֶריהָ  .בֶּ חָ צֵ ר
"בּוֹא ,לֵ יבָּ 'לֶה ,בּוֹא לְשַׂ חֵ ק בֶּ חָ צֵ ר!" מָ ְשׁ ָכה אוֹתוֹ ִ
ִה ְתכּוֹפְ פָה וְ ִה ְראֲ ָתה לוֹ ֵכּיצַ ד ְמ ַשׂחֲ ִקים בְּ גֻלּוּתִ .מיָּד ִה ְת ַא ְסּ ָפה ְס ִביבָ ם
בוּרת יְ לָ ִדים ִמ ְס ַתּכְּ לִים ,וְ ל ֹא חָ ְסרוּ לְ שׁוֹ וֹת עוֹ ְקצָ ִ יּוֹת.
חֲ ַ
שׁוֹשׁי
ִ
רוּתיֵ ,אין לָ מָ ה ַלעֲשׂוֹת?! ַרק ְלשַׂ חֵ ק עִ ם ֶילֶד ִמכִּ ָתּה א'?" לִגְ ְלגָה
" ִ
ַה ְשּׁמֵ ָה.
"מָ ה יֵשִׁ ,אם ֵאין לוֹ עִ ם ִמי לְשַׂ חֵ ק ,אֲ שַׂ חֵ ק אֲ ִ י ִאתּוֹ עַ ד ֶשׁ ִיּלְמַ ד עִ ְב ִרית,
רוּתי ְבּעֹז.
וְ י ְִהיוּ לוֹ חֲ בֵ ִרים!" עָ ְ ָתה ִ
שׁוֹשׁי
ִ
רוּתי ַמבָּ ט ְמלֵא ֹר וְ תוֹדָ ה.
לֵ יבָּ 'לֶה כְּ ִאלּוּ הֵ ִבין ֶאת הַ ְמּדֻ בָּ ר ,שָׁ לַח ְבּ ִ
גּוּמי-הַ ְלּעִ יסָ ה שֶׁ לָּהַּ .א ַחרָ -כּ
הוֹסיפָה לִ לְ עֹס בְּ שַׁ לְ ָוה ֶאת ִ
מָ ְשׁכָה ְבּכִ ְתפֶ יהּ וְ ִ
הֵ ִ יפָה ֶאת חֶ בֶ ל ַה ְקּפִ יצָ ה ֶאל-עַ ל וְ ִה ְת ַרחֲ ָקה ִמשָּׁ ם בְּ תוֹ כְּ דֵ י ִדּלּוּגִ ים.
רוּתיִ ",ה ְרהֲ ָרה ְבּלִבָּ הָ " ,כּל דָּ בָ ר ִאכְ פַּת לָהּ ,הֲ לוֹא טוֹב
"יַלְדָּ ה ְמשֻׁ נָּה ִהיא ִ
יוֹתר לִ ְקפֹּץ ְבּחֶ בֶ ל עִ ם כָּל הַ בָּ וֹתֵ ,מאֲ שֶׁ ר ל ְִה ְתעַ סֵּ ק עִ ם זַאֲ טוּט ִמ ְסכֵּן
ֵ
ֶאחָ דַ "...א ִה ְרהוּ ֶריהָ ִ פְ ְסקוּ ִמיָּד עִ ם ִהשָּׁ מַ ע קוֹל הַ ַפּעֲמוֹן.
ידים לְכִ תּוֹ ֵתיהֶ ם .לֵ יבָּ ' ֶלה ָתּחַ ב ֶאת
הוֹדפִ ים וְ דוֹחֲ פִ ים ָאצוָּ -רצוּ הַ ַתּלְ ִמ ִ
ְ
הַ גֻּלּוֹת לְ כִ יסוֹ ,וּבְ ִאיָ -רצוֹן פָּ ָה לָ לֶ כֶת לְ כִ ָתּתוֹ ,אוּ ָלם מֵ רֹב הַ ְמּהוּמָ ה
וְ הַ ְמּבוּכָה ל ֹא זָ כַר ֶאת ְמקוֹם הַ כִּ ָתּה שֶׁ לּוֹ .הֵ ֵחל ִמ ְתרוֹצֵ ץ ִמכִּ ָתּה ְלכִ ָתּה,
מּוֹרים
לוּטין; אֲ פִ ילּוּ פְּ ֵי ַה ִ
מֵ צִ יץ פְּ ִ ימָ הַ ,א כָּ ל הַ פָּ ִים ִ ְראוּ לוֹ זָ ִרים לַחֲ ִ
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ִיאה ,בִּ לְבְּ לוּ ֶאת לבּוֹ ַהנּ ְִרעָ שׁ .פִּ ְתאוֹם  -כְּ מוֹ
וְ הַ מּוֹרוֹת ,אֲ שֶׁ ר ִה ִבּיטוּ בּוֹ ִבּפְ ל ָ
רוּתי ְבּ ַאחַ ת ַהכִּ תּוֹת .בְּ לִ י לַחֲ שֹׁב ַאף ֶרגַעָ ,רץ
ִאי בְּ ָים סוֹעֵ ר ְ ִ -ראוּ לוֹ פְּ ֵי ִ
לְעֶ בְ ָרהְּ ִ ,שׁעַ ן עַ ל כְּ ֵת ָפהּ וְ ל ֹא ָזז.
רוּתי.
מּוֹרה ֶאת ִ
" ִמי זֶהָ ,א ִחי ?" ָשׁ ַאל הַ ֶ
רוּתי וְ צָ חֲ ָקה .כָּ ל ַהכִּ ָתּה
"מָ ה פִּ ְתאוֹם? זֶה הַ ֶיּלֶד הַ ְמּאֻ ָמּץ שֶׁ לִּ י!" עָ ְָתה ִ
מּוֹרה ַחיִּיםַ ,היָּדוּעַ ְבּטוּב לִבּוִֹ ,ח ֵיּ וְ ִה ְרשָׁ ה ַליֶּלֶ ד ַל ֲעמֹד
פּ ְָרצָ ה בִּ צְ חוֹק .גַּם הַ ֶ
ְליָדָ הּ כָּל ַה ִשּׁעוּר.
רוּתי ָתּ ְלשָׁ ה ִמתּוֹ ַמ ְחבַּ ְר ָתּהּ גִּ לָּיוֹןְָ ,ת ָה עִ פָּרוֹן בְּ יָדוֹ וְ ָר ְמזָה לוֹ שֶׁ יְּ צַ יֵּר.
ִ
יאה כִּ סֵּ א פָּ וּיֶ ,הע ֱִמידָ ה ֵאצֶ ל שֻׁ ְלחָ ָ הּ ,וְ ָכ יָשַׁ ב לוֹ ַהנַּעַ ר
ַאחַ ר-כָּ ך הֵ ִב ָ
כּוֹתב עַ ל הַ נְּ יָר ַמ ֶשּׁהוּ ִבּל ְִתּי-בָּ רוּרְ ,בּלִי
ֵ
הַ ָקּטָ ן ,וְ הוּא ְִרגַּע ְלבַ סּוֹף ,וְ הֵ חֵ ל
רוּתי מַ בָּ ט לְעֵ בֶ ר הַ ַדּףַ ,א
לְמהֲ לַ ַה ִשּׁעוּרִ .מפַּעַ ם לְ פַעַ ם ֵהעִ יפָה ִ
ְל ַהפְ ִריעַ ַ
הַ נַּעַ ר כּ ַָתב בִּ כְ ָתב זָר וּמוּזָר ,וְ ִהיא ל ֹא ִה ְצלִ יחָ ה ל ְִקר ֹא .לְבַ סּוֹף ִסיֵּם ֶאת
ַמּוֹרה.
הוֹשׁיט ְבּבַ יְ שָׁ וּת ֶאת הַ דַּ ף ל ֶ
אֲ שֶׁ ר כּ ַָתב ,וְ ִ
מּוֹרה ִתּ ְר ֵגּם אוֹתוֹ ְבּקוֹל ְבּ ָאזְ ֵ י הַ כִּ ָתּה:
רוּסיתַ .ה ֶ
הָ יָה זֶה ִשׁיר ָקטָ ן ְבּ ִ
בִּ גְ לַל הַ יַּלְ דָּ ה הַ דּוֹמָ ה לְ ַמלְ אָ
ִמבֵּ ית-הַ סֵּ פֶ ר אֲ ִ י א אֶ בְ ַרח.
יוֹם-יוֹם אָבוֹא לִ לְ מֹ ד
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כּי כָּאן טוֹב לִ י ְמאוֹד...
רוּתי
רוּתי ְבּ ַהע ֲָרצָ ה גְּ לוּיָהִ .
ידים הֻ פְ וּ ֶאל ִ
בַּ כִּ ָתּה הֻ ְשׁלַך הַ ס .עֵ י ֵי כָּ ל הַ ַתּל ְִמ ִ
פָתיהָ ָהרוֹעֲדוֹת ל ֹא ִה ְצלִ יחוּ
יקהְִ ,סּ ָתה לְחַ ֵיּ ְבּל ֹאִ -אכְ פּ ִַתּיּוּת ,אֲ בָ ל ְשׂ ֶ
ִה ְס ִמ ָ
ל ְַה ְס ִתּיר ֶאת ִה ְת ַרגְּ שׁוּ ָתהּ ָה ַרבָּ ה.
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