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  עדה קולֶהָחָדׁש / 

 ְוִהִּביט ַהֵּסֶפר-ֵּבית ְּבִמְסְּדרֹון ָעַמד, יַנִיםָהעֵ  רפֹ ַואֲ  רעָ ַהּׂשֵ  ִהירּבְ , ֶהָחָדׁש ַהַּנַער

  .ּבֹוהֹות ְּבֵעיַנִים ְסִביבֹו

 ֲאֶׁשר, יִמ ְוָר  ִניּדָ , ִדיּגָ , יֹוִסי ְלָאְזֵני ֻמָּכר- לֹא ְצִליל ַּבַעל ֵׁשם. יָּב'ֶלהלֵ  ָהָיה ְׁשמֹו

  .ַצד לִמּכָ  הּוקּוּוְבדָ  הּויפּוִהִּק 

  !"ָלָבן ֵאיֶזה, יּו"

  !"ִרְבֵעי ְׁשלֹוֶׁשת ִמְכָנַסִים, אּוְר "

  !"ַהֵּסֶפר-ֵּבית ֶׁשל ִּתְלֹּבֶׁשת לֹו ֵאין"

  .ףֹוּסְלבַ  ִניּדָ  ָׁשַאל?" ֶיֶלד, ַאָּתה ֵמֵאיֹפה"

  .ְמֻבָּיׁש ִחּיּו ִהְסַּתֵּמן ְׂשָפָתיו ְוַעל, ָׁשַתק יָּב'ֶלהלֵ 

 נּוִרית ָקְרָאה!" רּוִסית ַרק יֹוֵדעַ  הּוא, ֵאָליו ִריםּבְ דַ ֶׁשְּמ  ָמה יןבִ מֵ  לֹא הּוא"

  :ֲחֵבֶריהָ  ֶאת ַסְבָלנּות ְּבֹחֶסר ּוָמְׁשָכה יתנִ עָ ְד ַהּיָ 

  ?... "ְּבֶחֶבל רֹוֶצה ִמי! ְּכלּום ַנְסִּפיק לֹא, ְלַׂשֵחק ְּכָבר ּבֹואּו, נּו"

 ֵהם. ֵחקְלׂשַ  ְלַהְסִּפיק ָצִרי, ְקָצָרה ַהַהְפָסָקה, ַמֵהר ִחיׁש ְּזרּוִהְתּפַ  ָלִדיםַהּיְ 

  .ְלַבּדֹו ִּבְמקֹומֹו ִנְׁשַאר יָּב'ֶלהלֵ וְ , ֶהָחֵצר ְלֵעֶבר ַהִּמְסְּדרֹון ְּפֵני ַעל ָּדֲהרּו

 לֹא, ֶׁשּלֹוְמִדים ָמה ֵמִבין לֹא? ְלָכאן ָּבאּו ָלָּמה ְּבֶעֶצם, "ִהְרֵהר," ָמאָמא"

  ..."ָלִדיםַהּיְ  ִעם ְלַׂשֵחק ָיכֹול

. ֵעיָניו ֶאת ֵהִציָפה ְוַלְחלּוִחית, ִלּבֹו ַעל הָעלָ  הָק אנְ יָ וְ  הׁשָ יּוַאלְ  ֲחֵבָריו ֵזֶכר

 קְּבִמְׂשחַ  ַּבִּמְסְּדרֹון ֶׁשָּדַהר, ָּגדֹול ֶיֶלד ְיֵדי-ַעל ַרב ְּבֹכחַ  ַהִּקיר ֶאל ִנְדַחף ְלֶפַתע

  .ְלֶרַגע ָברֹועֲ  ַעז ּוְכֵאב, טַר ְׂש נִ  קֹוּפֵ ְר מַ . ַהּתֹוֶפֶסת

 ָראָק ," ַהֵּסֶפר-ִמֵּבית ִלי ֶאְבַרח! ֶאְתֶכם ׂשֹוֵנא ֲאִני! ִריםֲחִזי, ְּפָרִאים ְיָלִדים"

 ַנֲעָרה ִלְקָראתֹו ּוָבָאה ָקְפָצה ֶרַגע אֹותֹו. ֲחִריִׁשי ְּבֶבִכי ּוָפַרץ, ַנְפׁשֹו-רְּבמַ 

. ִלָּבה ַאל רֹאׁשֹו ֶאת ְוָלֲחָצה ַצָּוארֹו ֶאת ָעּהִּבְזרֹו ִהִּקיָפה, ְוֶנְחֶמֶדת ְזקּוָפה

 מּוָבן ְצִליל, ּוְמַלֵּטף ַר ָהָיה קֹוָלּה ְצִליל? " ּבֹוֶכה ַאָּתה ָלָּמה, ֶיֶלד, ֵיׁש ָמה"

  .ְלָחֵבר ַהָּזקּוק ֶיֶלד לְלכָ 
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 ַמִּציָלה ְוָהְיָתה ַהְּקַטִּנים ָלִדיםַהּיְ  ֶאת ָאֲהָבה ֲאֶׁשר, ז' ִמִּכָּתה רּוִתי זֹו ָהְיָתה

 ּהָת צָ לְ חֻ  ִמּכיס הֹוִציָאה רּוִתי. ַהְּגדֹוִלים ִּביֵדי עּוּגְ ְּכֶׁשִּנפְ , ָצָרה ְּבִרְגֵעי אֹוָתם

  .ַהָּקָטן ַלַּנַער אֹוָתן ְוהֹוִׁשיָטה ִצְבעֹוִנּיֹות תֹוּלּגֻ ְׁשֵּתי

 ֹותּלַהּגֻ ֶאת הֲחבָ ְוָת  ָאְמָרה!" ִעְבִרית ְלַדֵּבר ֶׁשִּתְלַמדד עַ  ְל ְּתַׂשֵחק, ַקח"

  .ְוָהְרֻטָּבה ַהְּקַטָּנה ָידֹו ַּכף ְלתֹו

 ֲאֻדָּמה ַאַחת, ַהִּצְבעֹוִנּיֹות תֹוּלַהּגֻ  יָּב'ֶלהלֵ  יינֵ ְלעֵ  צּוצְ נֹוְת ִה  ַלְּדָמעֹות דִמַּבעַ 

 ִנְׁשַּכח ִמָּיד. ָידֹו ףּכַ  ְּבתֹו ְלַמָּגע ּוְנִעימֹות ְלַמְרֶאה ֲחמּודֹותה, ְיַרְקַרָּק  ְוַאַחת

: ְּכלֹוַמר!" (ֹויּבאִס ְקָר : "ִמִּפיו ָּפְרָצה ֶחְדָוה ַאתּוְקִרי, ּוְכֵאבֹו ֲערֹוצַ  ָּכל ִמִּלּבֹו

  !)יֶפה

 ֶּבָחֵצר. ַאֲחֶריהָ  רּוִתי תֹוֹוא ָמְׁשָכה!" ֶּבָחֵצר ְלַׂשֵחק ּבֹוא, יָּב'ֶלהלֵ , ּבֹוא"

 ְסִביָבם הפָ ְּס ַא ְת ִה  ִמָּיד. ּותּלְּבגֻ ְמַׂשֲחִקים ֵּכיַצד לֹו ְרֲאָתהְוִה  ִהְתּכֹוְפָפה

  .ֹותִנּיצָ ְק עֹו ְלׁשֹונֹות ָחְסרּו ְולֹא, ִמְסַּתְּכִלים ָלִדיםיְ  ֲחבּוַרת

 ׁשֹוִׁשי ִלְגְלָגה?" א' ִמִּכָּתה ֶיֶלד ִעם ְלַׂשֵחק ַרק?! ַלֲעׂשֹות ָמה לָ  ֵאין, רּוִתי"

  .ַהְּׁשֵמָנה

, ִריתִעבְ  ֶׁשִּיְלַמד ַעד ִאּתֹו ֲאִני ֲאַׂשֵחק, ְלַׂשֵחק ִמי ִעם לֹו ֵאין ִאם, ֵיׁש ָמה"

  .ְּבֹעז רּוִתי ָעְנָתה!" ֲחֵבִרים לֹו ְוִיְהיּו

 ׁשֹוִׁשי. ְותֹוָדה ֹר ֵלאְמ  ַמָּבט ְּברּוִתי ָׁשַלח, ֻדָּברַהְּמ  ֶאת ֵהִבין ְּכִאּלּו יָּב'ֶלהלֵ 

 ָּכ-ַאַחר. ֶׁשָּלּה ַהְּלִעיָסה-ּגּוִמי ֶאת ְּבַׁשְלָוה ִלְלֹעס ְוהֹוִסיָפה יּהְּבִכְתפֶ  ָמְׁשָכה

. ִּדּלּוִגים ְּכֵדי ְּבתֹו ִמָּׁשם ְוִהְתַרֲחָקה ַעל-ֶאל ַהְּקִפיָצה ֶחֶבל ֶאת יָפהֵהנִ 

 טֹוב ֲהלֹוא, ָלּה ִאְכַּפת ָּדָבר לּכָ , "ְּבִלָּבה ִהְרֲהָרה," רּוִתי ִהיא ְמֻׁשָּנה ַיְלָּדה"

 ִמְסֵּכן טּוטַזאֲ  ִעם ְלִהְתַעֵּסק ֵמֲאֶׁשר, ַהָּבנֹות ָּכל ִעם ְּבֶחֶבל ְקֹּפץלִ  יֹוֵתר

  .ַהַּפֲעמֹון קֹול עמַ ּׁשָ ִה  ִעם ִמָּיד ִנְפְסקּו יהָ ֶר הּוְר ִה  ַא..." ֶאָחד

 ֶאת יָּב'ֶלה ָּתַחבלֵ . םיהֶ ֵת ֹוּתְלכִ  ַהַּתְלִמיִדים ָרצּו-ָאצּו ְודֹוֲחִפים הֹוְדִפים

 ַהְּמהּוָמה ֵמֹרב אּוָלם, תֹוָּת ְלכִ  ָלֶלֶכת ָּפָנה ָרצֹון-יּוְבִא , יסֹוְלכִ  תֹוּלַהּגֻ

, ְלִכָּתה ִמִּכָּתה ִמְתרֹוֵצץ ֵהֵחל. ֶׁשּלֹו ַהִּכָּתה ְמקֹום ֶאת ָזַכר לֹא ְוַהְּמבּוָכה

 ַהּמֹוִרים ְּפֵני ֲאִפיּלּו; ַלֲחלּוִטין ָזִרים לֹו ִנְראּו ַהָּפִנים ָּכל ַא, ְּפִניָמה ֵמִציץ
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 ְּכמֹו -  ִּפְתאֹום. ַהִּנְרָעׁש לּבֹו ֶאת לּוִּבְלּבְ , ִּבְפִליָאה ּבֹו ִהִּביטּו ֲאֶׁשר, ְוַהּמֹורֹות

 ָרץ, ֶרַגע ַאף ַלֲחֹׁשב ְּבִלי. ַהִּכּתֹות ְּבַאַחת רּוִתי ְּפֵני לֹו ִנְראּו -  סֹוֵער םְּביָ  ִאי

  .ָזז ְולֹא ְּכֵתָפּה ַעל ִנְׁשַען, ּהָר בְ ְלעֶ 

  .רּוִתי ֶאת ַהּמֹוֶרה ָׁשַאל?" ָאִחי, ֶזה ִמי"

 ַהִּכָּתה לּכָ . ְוָצֲחָקה רּוִתי ָעְנָתה!" ֶׁשִּלי ֻאָּמץַהְּמ  ַהֶּיֶלד ֶזה? ִּפְתאֹום ָמה"

 ַלֲעֹמד ַלֶּיֶלד ְוִהְרָׁשה ִחֵּי, ִלּבֹו ְּבטּוב ַהָּידּועַ , ַחִּיים ַהּמֹוֶרה ַּגם. ִּבְצחֹוק ָּפְרָצה

  .ַהִּׁשעּור ָּכל ְלָיָדּה

. ֶׁשְּיַצֵּיר לֹו ְוָרְמָזה ְּבָידֹו ִעָּפרֹון ָנְתָנה, ָּליֹוןּגִ  ַמְחַּבְרָּתּה ִמּתֹו ָּתְלָׁשה רּוִתי

 ַהַּנַער לֹו ָיַׁשב ָכ, וְ ּהנָ חָ לְ ׁשֻ  ֵאֶצל ֶהֱעִמיָדה, ָּפנּוי ִּכֵּסא ֵהִביָאהָּכך -רַאחַ 

 ִליּבְ , ָּברּור-ִּבְלִּתי ַמֶּׁשהּו ַהְּנָיר ַעל ּכֹוֵתב ְוֵהֵחל, ְלַבּסֹוף ִנְרַּגע ְוהּוא, ַהָּקָטן

 ַא, ַהַּדף ְלֵעֶבר ַמָּבט רּוִתי ֵהִעיָפה ְלַפַעם ִמַּפַעם. ַהִּׁשעּור ְלַמֲהַל ְלַהְפִריעַ 

 ֶאת ִסֵּים ְלַבּסֹוף. ִלְקרֹא ִהְצִליָחה לֹא ְוִהיא, ּומּוָזר ָזר ִּבְכָתב ָּכַתב ַהַּנַער

  .ַלּמֹוֶרה ַהַּדף ֶאת ְּבַבְיָׁשנּות ְוהֹוִׁשיט, ָּכַתב ֲאֶׁשר

  :ַהִּכָּתה יְּבָאְזנֵ  ְּבקֹול אֹותֹו םּגֵ ְר ִּת  ַהּמֹוֶרה. ְּברּוִסית ָקָטן ִׁשיר ֶזה ָהָיה

  ְלַמְלָא ַהּדֹוָמה ַהַּיְלָּדה ִּבְגַלל

  .ֶאְבַרח א ֲאִני ַהֵּסֶפר-ִמֵּבית

  ִלְלֹמד ָאבֹוא יֹום-יֹום

  ...ְמאֹוד ִלי טֹוב ָּכאן ּכי

 רּוִתי. ְּגלּוָיה ְּבַהֲעָרָצה רּוִתי לֶא  נּופְ הֻ  ַהַּתְלִמיִדים לּכָ  ֵעיֵני. ַהס ֻהְׁשַלך ַּבִּכָּתה

 ִהְצִליחּו לֹא ָהרֹוֲעדֹות ְׂשָפֶתיהָ  ֲאָבל, ִאְכַּפִּתּיּות-ְּבלֹא ְלַחֵּי ִנְּסָתה, היָק ִמ ְס ִה 

  .ָהַרָּבה ּהָת ּוׁשּגְ ַר ְת ִה  ֶאת ְלַהְסִּתיר
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