
ֲאִני ֵמִכין ְּבִליְנֶצ'ס ּוִמְתּכֹוֵנן ְלַסֵּפר ִסּפּור

ה ְזַמן ֹלא  ם ֵמָהָרִגיל. ַהְרּבֵ י ֵמָהֲעבֹוָדה ֻמְקּדָ יֹום ֶאָחד ָחַזְרּתִ
ק ְקָצת ֶאת  י ְלַפּנֵ ְך, ָאז ֶהְחַלְטּתִ ל ּכָ ם ּכָ ְיָתה ֻמְקּדָ י ַהּבַ ָחַזְרּתִ

יּוַבל. 
ב.  ְחׁשֵ ּמַ ז ּבַ ּלֹו, ְמֻרּכָ ֶחֶדר ׁשֶ ב ּבַ יּוַבל ָהָיה ָעסּוק נֹוָרא. הּוא ָיׁשַ
ק אֹותֹו, ּוְבִלי ְלִהְסּתֹוֵבב  ֲאִני ֲאַפּנֵ י אֹותֹו ֵאיְך הּוא רֹוֶצה ׁשֶ ַאְלּתִ ׁשָ

ּלֹו ְלָיִמים ְמֻיָחִדים: ׁשּוָבה ָהְרִגיָלה ׁשֶ הּוא ָעָנה ֶאת ַהּתְ
ר ִלי ִסּפּור." ִליְנֶצ'ס ּוְתַסּפֵ ה ִלי ּבְ ֲעׂשֶ "ּתַ

ִמיד ֵיׁש ְליּוַבל אֹותֹו  י. ֹלא ּתָ ַאְלּתִ ל ִסּפּור?" ׁשָ "ֵאיֶזה סּוג ׁשֶ
ב רּוַח. ִלְפָעִמים הּוא רֹוֶצה ִסּפּוִרים ַעל רּוחֹות ְרָפִאים,  ַמּצַ
ַעם ַאֶחֶרת ַמְצִחיִקים.  ַעם מֹוְתִחים, ּפַ יִרים. ּפַ ִלְפָעִמים ַעל ַאּבִ

ֹאל. ָצִריְך ִלׁשְ
ּבֹו ָעַמד ְקָלאּוד,  ַער ׁשֶ ּיַ ִרּכּוז ַבּ ל ּבְ ּכֵ יּוַבל ֹלא ָעָנה. הּוא ִהְסּתַ
ַאר  ו ִנׁשְ ל ַהּבֹוִסים, ְוַעְכׁשָ ַח ֶאת ּכָ ָבר ִנּצֵ ָחק. הּוא ּכְ ׂשְ ּבֹור ַהּמִ ּגִ
ע,  ר ֵסִפירֹוס ָהָרׁשָ ּתֵ ּבֹו ִמְסּתַ ׁשֶ  לֹו ַרק ִלְמֹצא ֶאת ָהעֹוָלם 
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ַפְיָנל  ה ּבַ ָלב ֲהִכי ָקׁשֶ ָ ּשׁ ָבר יֹוַמִים ֶנֱאָבק יּוַבל ּבַ ַהּבֹוס ָהַאֲחרֹון. ּכְ
ַפְנָטִזי, ְוֹלא ַמְצִליַח ַלֲעֹבר אֹותֹו.

יִתי ׁשּוב. "ֵאיֶזה ִסּפּור?" ִנּסִ
ב,  ְחׁשֵ ְתָקאֹות," ָרַטן יּוַבל, ְוָאז ִהְתּכֹוֵפף ְלֵעֶבר ָמַסְך ַהּמַ "ַהְרּפַ
ָעִמים ַעל  ה ּפְ ּמָ ֹמאָלה, ָלַחץ ּכַ ר ָיִמיָנה, ֵהִזיז ׂשְ ֵהִזיז ֶאת ָהַעְכּבָ
ה, ְוָאז  ָמאִלי, ֵהִזיז ָקִדיָמה, עֹוד ְלִחיָצה ַאַחת ְנחּוׁשָ ׁש ַהּשְׂ ּקָ ַהּמַ
ף ְלַאְרמֹון,  ַער ִהְתַחּלֵ ג ְוָצַעק, "ֵיׁש! ֵיׁש! ֵיׁש!" ַהּיַ ּלֵ ּדִ ָקַפץ, 

ָלב ֶהָחָדׁש.  ָ ֹמר ֶאת ַהּשׁ ְויּוַבל ִמֵהר ִלׁשְ
ז. ִאיר ֶאת יּוַבל ְמַפּזֵ ח, ַמׁשְ ְטּבָ י ּוָפִניִתי ַלּמִ "ַאְחָלה," ָאַמְרּתִ

ר, ָחָלב,  י ֶקַמח, ֻסּכָ ַפְכּתִ דֹוָלה, ׁשָ י ְקָעָרה ּגְ ח ָלַקְחּתִ ְטּבָ ּמִ ּבַ
ֹזאת,  ה נֹוְזִלית ּכָ ָהְיָתה ִעּסָ י ַעד ׁשֶ ְבּתִ ֶמן ְוִעְרּבַ יִצים ּוְמַעט ׁשֶ ּבֵ
ב טֹוב טֹוב,  ִליָלה. ָצִריְך ְלַעְרּבֵ ּול קֹוְרִאים ָלּה ּבְ ּשׁ ִסְפֵרי ַהּבִ ּבְ ׁשֶ
י  רּוַע. יּוַבל ׂשֹוֵנא ּגּוׁשֵ ִליְנֶצ'ס. ֶזה ּגָ ּבְ י ֶקַמח ּבַ ּלֹא ִיְהיּו ּגּוׁשֵ ׁשֶ

ִליְנֶצ'ס.  ּבְ ֶקַמח ּבַ
יִרים  ּפּור. ַאּבִ י ֶאת ַהּסִ י ְוִתְכַנְנּתִ ְבּתִ ָעָרה, ִעְרּבַ י ְלַיד ַהּקְ ָעַמְדּתִ
ִיׁש, ֶנֶאְבקּו  ַ ַעל ַהּשׁ יִצים ׁשֶ ָעָרה, ָקְפצּו ַעל ְקִלּפֹות ַהּבֵ סּו ֵמַהּקְ ִטּפְ
י ֵאׁש.  ּצֵ ּגִ ֶהם  ְוָיְרָתה ּבָ ַמח  ית ַהּקֶ ּקִ ָעְמָדה ַעל ׂשַ ָפה ׁשֶ ֵ ַכּשׁ ּמְ ּבַ
ה ׁשֹוְדֵדי  לֹוׁשָ גּו ׁשְ ּלְ ה ּדִ ּנָ ִליָלה, ּוִמּמֶ ּבְ ָטה ּבַ ים ׁשָ ִסיַרת ִמְפָרׂשִ
יִרים.  ַאּבִ ּה ּבָ ִמְלַחְמּתָ ָפה ּבְ ֵ ַכּשׁ נּו ַלֲעֹזר ַלּמְ ּוְ ִהְתּכַ ים ׁשֶ ָים ַאְכָזִרּיִ

ה ְליּוַבל. ן ִלי ִסּפּור ְמֻעּלֶ ִקּצּור, ִהְתַאְרּגֵ ּבְ
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ַע ַאֲחֵרי  ן, ִמְתַרּגֵ ֵלְיְסֵטְיׁשְ ּפְ ּבַ ֵחק  ּלֹו ְוׂשִ ֶחֶדר ׁשֶ ב ּבַ יּוַבל ָיׁשַ
ֵלִויְזָיה,  ה ֶאת ַהּטֵ ּבָ ּכִ י, הּוא ִהְפִסיק,  ְכַנְסּתִ ּנִ ׁשֶ ּכְ ׁשּות.  ַהִהְתַרּגְ
בֹוָהה ְוֶאת ּכֹוס  ִליְנֶצ'ס ַהּגְ ַחת ִעם ֲעֵרַמת ַהּבְ ּלַ ָלַקח ֶאת ַהּצַ

ּנּוק( ְוָאַמר, "ִסּפּור."  ם ִהיא ֵחֶלק ֵמַהּפִ ַהּקֹוָלה )ּגַ
ה", ֹלא "ֲאִני רֹוֶצה". ַרק  ׁשָ ַבּקָ ֶזה. ָיִעיל. ֹלא ָאַמר, "ּבְ ָקָצר ּכָ
י  ְכָלל ֹלא ָאַמְרּתִ ּלֹו, ּבִ ּנּוק ׁשֶ ה ָהָיה יֹום ַהּפִ ּזֶ ֵני ׁשֶ "ִסּפּור". ּוִמּפְ
א. ֲאִפּלּו ְקָצת ֶנֱהֵניִתי. ֹלא  ָכה ְלַאּבָ ר ּכָ ס ְלַדּבֵ ה ֹלא ְמֻנּמָ ּזֶ לֹו ׁשֶ

ֹמַע. ּלֹו ִלׁשְ ימּוס. ֵמָהָרצֹון ׁשֶ ֵמֹחֶסר ַהּנִ
ר  ֲאִני ְמַסּפֵ ׁשֶ ִמיד ּכְ מֹו ּתָ י ָאחֹוָרה, ּכְ ַעְנּתִ י ְלָידֹו ְוִנׁשְ ְבּתִ ַ ִהְתַיּשׁ
ִלי  ָכה, ּבְ ְתאֹום, ּכָ י ְלַהְתִחיל. ֲאָבל ּפִ ְליּוַבל ִסּפּוִרים, ְוִהְתּכֹוַנְנּתִ
יִרים  ר. ִסּפּור ָהַאּבִ ר, ֹלא ָהָיה ִלי ָמה ְלַסּפֵ ֲהָכָנה ּוְבִלי ֶהְסּבֵ
ִליְנֶצ'ס ֶנֱעַלם, ְוָהֹראׁש  י ֶאת ַהּבְ ְנּתִ ּגַ ּטִ ׁשֶ ּכְ י  ְכַנְנּתִ ּתִ ַהּמֹוֵתַח ׁשֶ
י ַעל  ְלּתִ ּכַ עֹוָלם. ִהְסּתַ ּפּוִרים ּבָ ל ַהּסִ ִאּלּו ִהְתרֹוֵקן ִמּכָ ּכְ י  ּלִ ׁשֶ
ּכֹוס. הּוא  ת קֹוָלה ּבַ ִליְנֶצ'ס ְוִטּפַ ֵני ּבְ ֲארּו לֹו ַרק ׁשְ יּוַבל. ִנׁשְ

י.  ְבּתִ ָחׁשַ ֶ ה יֹוֵתר ִמּשׁ ָהָיה ָרֵעב ַהְרּבֵ
יד לֹו  "נּו?" ְליּוַבל ֹלא ָהְיָתה ַסְבָלנּות. ׁשּוב ָרִציִתי ְלַהּגִ
י ֵאיְך ְלַהְתִחיל  ְבּתִ י. ַרק ָחׁשַ ס, ְוׁשּוב ֹלא ָאַמְרּתִ ִלְהיֹות ְמֻנּמָ

ְכָלל. י ּבִ ּפּור, ֲאָבל ֹלא ָיַדְעּתִ ֶאת ַהּסִ
ִליְנצ'  ּבְ ּבַ ֶפה ָמֵלא  ר?" ָאַמר יּוַבל ּבְ ה ֹלא ְמַסּפֵ ה ַאּתָ "ָלּמָ

ְפֵני ַאֲחרֹון. ַהּלִ
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י ֲאִויר  ֵרָרה, ֲאָבל ֹלא ָהָיה ִלי ִסּפּור. ָלַקְחּתִ ֹלא ָהְיָתה ִלי ּבְ
י: ה, ְוָכְך ָאַמְרּתִ י ֶאת ַהּפֶ ַתְחּתִ ְמלֹוא ָהֵראֹות, ּפָ

ֶאֶרץ ְרחֹוָקה ְמאֹוד, ַחי לֹו ָנִסיְך, ְוהּוא ָאַהב  ַעם ַאַחת, ּבְ "ּפַ
ר." ר ָועׁשֶ אׁשֶ ּה, ְוֵהם ָחיּו ּבְ ן ִאּתָ ִסיָכה ְוִהְתַחּתֵ ְמאֹוד ֶאת ַהּנְ

ה ֵמרֹב  ְמַעט ָנַפל ְליּוַבל ֵמַהּפֶ ּכִ ְפֵני ַאֲחרֹון  ַהּלִ ִליְנצ'  ַהּבְ
ָטה  ׁשֹון, ׁשָ ַהּלָ ם, ַעל  ְוׁשָ תּוַח,  ּפָ ַאר  ִנׁשְ ּלֹו  ׁשֶ ה  ְדֵהָמה. ַהּפֶ ּתַ
ה ִסּפּוִרים  ל קֹוָלה. ַהְרּבֵ ֵרָכה ׁשֶ תֹוְך ּבְ ה ּבְ ִליְנצ' ְקַטּנָ ֲחִתיַכת ּבְ
ָלם  ְך ּוֻמׁשְ ל ּכָ י, ֲאָבל ַאף ֶאָחד ֹלא ָהָיה ָקָצר ּכָ ּנִ ַמע ִמּמֶ יּוַבל ׁשָ

ְך. ל ּכָ ּכָ
ַאל יּוַבל. "ְו...?" ׁשָ
"ְו... ָמה?" ָעִניִתי.

ּפּור?" "ְו... ֵאיֹפה ַהּסִ
ּפּור." "ֶזה ָהָיה ַהּסִ

ן  ַסק יּוַבל )הּוא ֵמִבין ְמֻצּיָ ּפָ "ֶזה ֹלא ָהָיה ׁשּום ִסּפּור," 
ִסּפּוִרים(. "ֶזה ָהָיה ִסּפּור ַקְמָצִני." ּבְ

ה?" ּפּור ַהּזֶ ּסִ ְך ַקְמָצִני ּבַ ל ּכָ "ָמה ּכָ
ה צֹוֵחק ָעַלי?  ְך ַקְמָצִני? ַאּתָ ל ּכָ ְך ַקְמָצִני? ָמה ּכָ ל ּכָ "ָמה ּכָ

ֵאיזֹו ֶאֶרץ?" ל — ּבְ ְלָמׁשָ
"ָמה?"

ן יּוַבל. ִסיְך?" ִהְתַעְצּבֵ ֵאיזֹו ֶאֶרץ ַחי ַהּנָ "ּבְ
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ן,  ּכֵ י. "ָאה,  ֵאיזֹו ֶאֶרץ?" ִהְמַהְמּתִ ּבְ ֱאֶמת  ּבֶ ֵאיזֹו ֶאֶרץ?  "ּבְ
ּבּוְלַגְרָיה." ּבְ

ָבר יֹוֵתר טֹוב," ָאַמר יּוַבל. "ְוֵאיְך  "ּבּוְלַגְרָיה? ָיֶפה, ֶזה ּכְ
ה?" ִסיְך ַהּזֶ ָקְראּו ַלּנָ

ַעם  ִריְסְטָיאנֹו ּבּוִליָגרֹוב." ַהּפַ ִסיְך ּבּוִליָגרֹוב. ּכְ "ָאַהְמְמְמ... ַהּנָ
ה. ֹלא ָהִייִתי ָצִריְך ְלַהְמֵהם ַהְרּבֵ

ַאל יּוַבל. ו, ָנכֹון?" ׁשָ ה ַעְכׁשָ ם ַהּזֶ ֵ "ִהְמֵצאָת ֶאת ַהּשׁ
יד." י ְלַהּגִ ַכְחּתִ ָכה ָקְראּו לֹו. ְסָתם ׁשָ ע ְלָך, ּכָ ּבָ "ֹלא, ִנׁשְ

"ְוָלּה? ֵאיְך ָקְראּו ָלּה?"
ט ַהּנֹוֵזף  ּבָ ָרִאיִתי ֶאת ַהּמַ י, ּוְכׁשֶ "ָהרֹוֶזֶנת ּבּוִליָגרֹוָבה," ָאַמְרּתִ
ֱאֶמת, ַעל  ּבֶ חֹות ַקְמָצִני.  ם ּפָ ּנֹות ְלׁשֵ י ְלׁשַ ל יּוַבל, ִמַהְרּתִ ׁשֶ
י? ָנִסיְך ּבּוִליָגרֹוב ְורֹוֶזֶנת ּבּוִליָגרֹוָבה? ֶזה ֹלא ַרק  ְבּתִ ָמה ָחׁשַ
ִריִגיָטה  ַקְמָצִני, ֶזה ֲאִפּלּו ַעְצָלִני. "ְסִליָחה, ָהרֹוֶזֶנת ָהֶעְליֹוָנה ּבְ

ְסטֹוְיְצ'קֹוב." 
ְך  ּכָ ל  ּכָ ם  ׁשֵ ּבְ ָכל יֹום ִנְתָקִלים  ּבְ ה. ֹלא  יּוַבל ִנְרָאה ְמֻרּצֶ

ד.  ְמֻכּבָ
ִסיְך  ַהּנָ ּבּוְלַגְרָיה  ּבְ ם, "ַחי לֹו  ַעם ַאַחת," הּוא ִסּכֵ ּפַ "ָאז 
יִני?"  לֹוְנּדִ יִני? הּוא ָהָיה ּבְ לֹוְנּדִ ִסיְך ַה... ַהּבְ ָהָיה ַהּנָ ּבּוִליָגרֹוב, ׁשֶ

ַאל יּוַבל. ׁשָ
ָבר ֹלא ָרִציִתי ְלִהְתַקְמֵצן,  ּכְ י  ּכִ י ְליּוַבל,  ֵטִני," ָאַמְרּתִ "ׁשָ
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ַטח ֹלא  ה. ּבֶ ְך ַהְרּבֵ ל ּכָ ים ּבֹו ּכָ ׁשִ ּמְ ּתַ ּלֹא ִמׁשְ ֵטִני ֶזה ֶצַבע ׁשֶ ְוׁשָ
ִסּפּוִרים ִליָלִדים. ּבְ

ִסיָכה  ַהּנְ ים יּוַבל. "ְוהּוא ָאַהב ְמאֹוד ֶאת  ֵטִני," ִהְסּכִ "ׁשָ
ָהְיָתה...  ִריִגיָטה ְסטֹוְיְצ'קֹוב, ׁשֶ ה ָהרֹוֶזֶנת ָהֶעְליֹוָנה ּבְ ִרּיָ ַהּבּוְלּגָ

יִנית?" לֹוְנּדִ ּבְ
רּוֵנִטית," ָהִייִתי ְרַחב ֵלב. "ּבְ

ן  ִנים, "ְוִהְתַחּתֵ ד ִהְזִעיף ּפָ ַמח יּוַבל, ֲאָבל ִמּיָ רּוֵנִטית," ׂשָ "ּבְ
ּפּור? ָמה ָקָרה ָלֶהם  ר. ֶזהּו? ֶזה ַהּסִ ר ָועׁשֶ אׁשֶ ּה, ְוֵהם ָחיּו ּבְ ִאּתָ
ָבִרים.  ל ִמיֵני ּדְ ּבּוְלַגְרָיה עֹוד ּכָ ם ּבְ רּו ׁשָ ּקָ טּוַח ׁשֶ עֹוד? ֲאִני ּבָ
ֹחֶרף? ֵאיְך ֵהם  ִיץ? ּבַ ּקַ ִדּיּוק? ּבַ ל... ָמַתי ֵהם ִהְתַאֲהבּו ּבְ ְלָמׁשָ

ׁשּו?" ִנְפּגְ
זֹאת  ֶרְך ּכָ ּפּור ֵמָחָדׁש. ֵיׁש ְליּוַבל ִמין ּדֶ ּוְבַבת ַאַחת הֹוִפיַע ַהּסִ
ּפּור ָהָיה  קֹות. ָאְמָנם ַהּסִ ֵאלֹות. ְקָצרֹות, ֲאָבל ְמֻדּיָ אֹל אֹוִתי ׁשְ ִלׁשְ
ָתֲארּו  ּיְ ים ׁשֶ ָרִטים ְקַטּנִ ה ּפְ ּמָ ן, ֲאָבל ָהָיה ָצִריְך ְלהֹוִסיף לֹו ּכַ ְמֻצּיָ
ּבּוְלַגְרָיה,  ׁשֹות ּבְ ֲחֻרּיֹות ַהּקָ ל, ַהּתַ ֱאֶמת. ְלָמׁשָ ם ּבֶ ָמה ָקָרה ׁשָ
ְלחּו,  ֵהם ׁשָ ׁש ָהָאֹים ׁשֶ ְתַנּקֵ ָהאֹוְיִבים ָהרֹוָמִנים ָהַאְכָזִרים, ַהּמִ
ֲעַמִים.  ל ּפַ ֶעֶצם, הּוא ִנּצַ ֶות נֹוָרִאי. ּבְ ל ִמּמָ ְוֵאיְך ּבּוִליָגרֹוב ִנּצַ

ֻאָחר? ים ֶאת ַהּמְ ה ְלַהְקּדִ ֲאָבל ָלּמָ
ף ֶאת  ַען ָאחֹוָרה, ִלּטֵ ְקֶרה ִלי. הּוא ִנׁשְ ּיִ ה ָמה ׁשֶ ּזֶ יּוַבל ָיַדע ׁשֶ

ְך. ה ַלֶהְמׁשֵ ִמיָכה ְוִחּכָ ׂשְ ה ּבִ ּסָ ֵלָאה, ִהְתּכַ ְטנֹו ַהּמְ ּבִ


