
1 

 

ַסֵפר ִספּור  ּכֹונֵן לְּ 'ס ּוִמתְּ ִלינְּצֶׂ ה בְּ  ֲאנִי עֹושֶׂ

 

דָ  ִתי ֵמָהֲעבֹוָדה ֻמקְּ ָחד ָחַזרְּ דָ יֹום אֶׂ ִתי ַהַביְָּתה ֻמקְּ ֵבה זְַּמן ֹלא ָחַזרְּ ם ָּכל ָּכְך, ָאז ם ֵמָהָרִגיל. ַהרְּ

תִ  ַלטְּ חְּ ַפנֵ הֶׂ  ת יּוַבל. ק אֶׂ י לְּ

ֻרָּכז ַבמַ  ּלֹו, מְּ ר שֶׂ דֶׂ ֲאנִי יּוַבל ָהיָה ָעסּוק נֹוָרא. הּוא יַָשב ַבחֶׂ ִתי אֹותֹו ֵאיְך הּוא רֹוצֶׂה שֶׂ ֵשב. ָשַאלְּ חְּ

יִָמים  ,ק אֹותֹוֲאַפנֵ  ּלֹו לְּ ִגיָלה שֶׂ שּוָבה ָהרְּ ת ַהתְּ תֹוֵבב הּוא ָענָה אֶׂ ִהסְּ ִלי לְּ  :מיוחדיםּובְּ

ה ִלי ַסֵפר ִלי ִספּור." "ַתֲעשֶׂ 'ס ּותְּ ִלינְּצֶׂ  בְּ

ָעִמים הּוא רֹוצֶׂה ִספּוִרים יּוַבל אֹותֹו ַמַצב רּוַח. ִלפְּ ִתי. ֹלא ָתִמיד יֵש לְּ ל ִספּור?" ָשַאלְּ  "ֵאיזֶׂה סּוג שֶׂ

ָעִמים  ַעל ָפִאים, ִלפְּ ת ַמצְִּחיִקים.  ַעלרּוחֹות רְּ רֶׂ ִחים. ַפַעם ַאחֶׂ אֹל.ַאִביִרים. ַפַעם מֹותְּ  ָצִריְך ִלשְּ

ִרּכּוז  ַתֵּכל בְּ ָלאּוד, גִ בַ יּוַבל ֹלא ָענָה. הּוא ִהסְּ בֹו ָעַמד קְּ ָחק. הּוא ּכְָּבר נִצֵ בֹור ַהמִ יַַער שֶׂ ת ָּכל שְּ ַח אֶׂ

תַ  ת ָהעֹוָלם בֹו ִמסְּ צֹא אֶׂ ַאר לֹו ַרק ִלמְּ ָשו נִשְּ ִפירֹוס ָהָרָשע, ַהבֹוס הָ תֵ ַהבֹוִסים, וְַּעכְּ ָבר ּכְּ ַאֲחרֹון. ר סֶׂ

ִליַח ַלֲעבֹר אֹותֹו.יֹוַמיִם נֱֶׂאָבק יּוַבל ַבשָ  ה ַבַפיְּנַל ַפנְָּטִסי, וְֹּלא ַמצְּ  ָלב ֲהִכי ָקשֶׂ

 יִתי שּוב."ֵאיזֶׂה ִספּור?" נִסִ 

ָקאֹות" ַפתְּ ר ָמַסְך ַהמַ ,ַהרְּ ֵעבֶׂ ּכֹוֵפף לְּ ת ָהַעכְָּבר " ָרַטן יּוַבל, וְָּאז ִהתְּ ֵשב, ֵהזִיז אֶׂ יִָמינָה, ֵהזִיז חְּ

ָעִמים ַעל ַהמַ  מֹאָלה, ָלַחץ ַּכָמה פְּ ִחיָצה ַאַחת נְּחּוָשה, וְָּאז ש ַהשְּ קָ שְּ ָמאִלי, ֵהזִיז ָקִדיָמה, עֹוד לְּ

ַחּלֵ  ,ג וְָּצַעקּלֵ ָקַפץ, דִ  ת ַהשָ "יֵש! יֵש! יֵש!". ַהיַַער ִהתְּ מֹר אֶׂ מֹון, וְּיּוַבל ִמֵהר ִלשְּ ַארְּ ָחדָ ף לְּ  ש. ָלב הֶׂ

ָלה ִתי ּוָפנִיִתי ַלמִ ,"ַאחְּ ַפזֵ " ָאַמרְּ ת יּוַבל מְּ ִאיר אֶׂ ָבח, ַמשְּ ר.טְּ דֶׂ  ז ַבחֶׂ

תִ ַבמִ  ָבח ָלַקחְּ ָעָרה גְּדֹוָלה, ָשַפכְּתִ טְּ תִ י קְּ ַבבְּ ן וְִּערְּ מֶׂ ַעט שֶׂ ַמח, ֻסָּכר, ָחָלב, ֵביִצים ּומְּ י ַעד י קֶׂ

ָהיְָּתה ִעסָ  סִ שֶׂ בְּ ֵרי ַהִבשה נֹוזְִּלית ָּכזֹאת, שֶׂ ֹּלא פְּ ֵבב טֹוב טֹוב, שֶׂ ַערְּ ִליָלה. ָצִריְך לְּ ִאים ָלּה בְּ ּול קֹורְּ

יּו ג 'ס. זֶׂה גָ יִהְּ ִלינְּצֶׂ ַמח ַבבְּ 'ס. ג ׂשֹוֵנארּוַע. יּוַבל ּוֵשי קֶׂ ִלינְּצֶׂ ַמח ַבבְּ  ּוֵשי קֶׂ

תִ  תִ ָעַמדְּ ַבבְּ ָעָרה, ִערְּ יַד ַהקְּ נַנְּתִ י לְּ ת ַהִספּוי וְִּתכְּ סּו ֵמַהקְּ י אֶׂ ִלפֹות ר. ַאִביִרים ִטפְּ צּו ַעל קְּ ָעָרה, ָקפְּ

ַעל ַהשַ  ַכשֵ ַהֵביִצים שֶׂ קּו ַבמְּ בְּ ָדה ַעל ַשקִ יִש, נֶׂאֶׂ ָעמְּ ָתה ית ַהקֶׂ ָפה שֶׂ ם גִ בַ ַמח וְּיָרְּ י ֵאש. ִסיַרת צֵ הֶׂ

ִליָלה, ּוִממֶׂ  ָרִשים ָשָטה ַבבְּ לֹוָשה שֹודְּ נָ ִמפְּ גּו שְּ ָזִריִ ה ִדּלְּ ַּכּוְֵּדי יָם ַאכְּ ִהתְּ ָפה ַכשֵ נּו ַלֲעזֹר ַלמְּ ים שֶׂ

תָ  ַחמְּ ִמלְּ ִקצָבַאִביִרים ּהבְּ גֵ . בְּ ַארְּ ֻעּלֶׂ ּור, ִהתְּ יּוַבל.ן ִלי ִספּור מְּ  ה לְּ

ַרגֵ       ן, ִמתְּ יְּשְּ טֶׂ יְּסְּ לֶׂ ּלֹו וְִּשֵחק ַבפְּ ר שֶׂ דֶׂ ַרגְּ יּוַבל יַָשב ַבחֶׂ נִ שּות. ַע ַאֲחֵרי ַהִהתְּ תִ ּכְּשֶׂ  הּואי, כְּנַסְּ

ת ַהצַ  ת ַהֵטֵלוִיזְּיָה, ָלַקח אֶׂ ִסיק, ִּכָבה אֶׂ 'ס ַהגְּ ּלַ ִהפְּ ִלינְּצֶׂ ת ּכֹוס ַהקַחת ִעם ֲעֵרַמת ַהבְּ ֹוָלה בֹוָהה וְּאֶׂ

ק ֵמַהִפנ)  וְָּאַמר: (ּוקַגם ִהיא ֵחלֶׂ

 "ִספּור." 
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ַבקָ  זֶׂה ָהיָה יֹום ַהִפנ .י רֹוצֶׂה". ַרק "ִספּור"ָשה", ֹלא "ֲאנִ ָקָצר ָּכזֶׂה. יִָעיל. ֹלא ָאַמר "בְּ ּוק ּוִבגְַּלל שֶׂ

נֻמָ  זֶׂה ֹלא מְּ ִתי לֹו שֶׂ ּלֹו, ִבכְָּלל ֹלא ָאַמרְּ ר שֶׂ ָצת נֱֶׂהנֵיִתי. ֹלא ֵמחֹסֶׂ ַאָבא. ֲאִפּלּו קְּ ַדֵבר ָּכָכה לְּ ס לְּ

מַֹע.ַהנִ  ּלֹו ִלשְּ  ימּוס. ֵמָהָרצֹון שֶׂ

יַשַ        תִ ִהתְּ ַענְּתִ י לְּ בְּ ּכֹונַנְּתִ יָדֹו וְּנִשְּ יּוַבל ִספּוִרים, וְִּהתְּ ַסֵפר לְּ ֲאנִי מְּ י י ֲאחֹוָרה, ּכְּמֹו ָתִמיד ּכְּשֶׂ

ַסֵפר. ִספּור ָהַאִביִרים  ֵבר, ֹלא ָהיָה ִלי ָמה לְּ סְּ ִלי הֶׂ ִלי ֲהָכנָה ּובְּ אֹום, ָּכָכה, בְּ ִחיל. ֲאָבל ִפתְּ ַהתְּ לְּ

תִ ַהמ נַנְּתִ ֹוֵתַח שֶׂ טִ י כְּ ִּלי ּכְִּאּלנְּתִ גַ ּכְּשֶׂ 'ס נֱֶׂעַלם, וְָּהרֹאש שֶׂ ִלינְּצֶׂ ת ַהבְּ רֹוֵקן ִמָּכל ַהִספּורִ י אֶׂ ים ּו ִהתְּ

תַ  תִ ָבעֹוָלם. ִהסְּ ֵבה ַּכלְּ 'ס וְִּטַפת קֹוָלה ַבּכֹוס. הּוא ָהיָה ָרֵעב ַהרְּ ִלינְּצֶׂ נֵי בְּ ֲארּו לֹו ַרק שְּ י ַעל יּוַבל. נִשְּ

תִ ָחשַ יֹוֵתר ִמשֶׂ   י. בְּ

נֻמָ  יֹות מְּ ַהִגיד לֹו ִלהְּ ָלנּות. שּוב ָרִציִתי לְּ יּוַבל ֹלא ָהיְָּתה ַסבְּ ִתי. ַרק "נּו?" לְּ ס, וְּשּוב ֹלא ָאַמרְּ

ִתי ִבכְָּלל. ת ַהִספּור, ֲאָבל ֹלא יַָדעְּ ִחיל אֶׂ ַהתְּ ִתי ֵאיְך לְּ  ָחַשבְּ

ה ָמֵלא פֶׂ ַסֵפר?" ָאַמר יּוַבל בְּ 'ס ַהּלִ  "ָלָמה ַאָתה ֹלא מְּ ִלינְּצֶׂ נֵי ַאֲחרֹון.ַבבְּ  פְּ

תִ  ֵרָרה, ֲאָבל ֹלא ָהיָה ִלי ִספּור. ָלַקחְּ תִ ֹלא ָהיְָּתה ִלי בְּ ֹלא ָהֵראֹות, ָפַתחְּ ה, וְָּכְך י ֲאוִיר מְּ ת ַהפֶׂ י אֶׂ

תִ   י:ָאַמרְּ

ת ַהנְּ  אֹוד אֶׂ אֹוד, ַחי לֹו נִָסיְך, וְּהּוא ָאַהב מְּ חֹוָקה מְּ ץ רְּ רֶׂ אֶׂ ַחתֵ "ַפַעם ַאַחת, בְּ , ּהן ִאתָ ִסיָכה, וְִּהתְּ

ר." ר וָעשֶׂ אשֶׂ  וְֵּהם ָחיּו בְּ

'ס ַהּלִ        ִלינְּצֶׂ נֵיַהבְּ ה ֵמרֹב תַ  פְּ יּוַבל ֵמַהפֶׂ ַעט נַָפל לְּ ַאר ָפתּוַח, ַאֲחרֹון ִּכמְּ ּלֹו נִשְּ ה שֶׂ ֵהָמה. ַהפֶׂ דְּ

ַטנָה בְּתֹו 'ס קְּ ִלינְּצֶׂ ֵבה ִספּוִרים יּוַבל ָשַמע וְָּשם, ַעל ַהָּלשֹון, ָשָטה ֲחִתיַכת בְּ ל קֹוָלה. ַהרְּ ֵרָכה שֶׂ ְך בְּ

ָלם. ָחד ֹלא ָהיָה ָּכל ָּכְך ָקָצר וְָּכל ָּכְך ֻמשְּ נִי, ֲאָבל ַאף אֶׂ  ִממֶׂ

 ...?" ָשַאל יּוַבל."וְּ 

 ... ָמה?" ָענִיִתי."וְּ 

 ... ֵאיפֹה ַהִספּור?""וְּ 

 "זֶׂה ָהיָה ַהִספּור."

ִספּוִרים.)" ָפַסק יּוַבל. ,פּור"זֶׂה ֹלא ָהיָה שּום סִ  ֻציָן בְּ ָצנִי( הּוא ֵמִבין מְּ  "."זֶׂה ָהיָה ִספּור ַקמְּ

ָצנִי ַבִספּור ַהזֶׂה?"  "ָמה ָּכל ָּכְך ַקמְּ

ָמָשל  ָצנִי? ַאָתה צֹוֵחק ָעַלי? לְּ ָצנִי? ָמה ָּכל ָּכְך ַקמְּ ץ?" -"ָמה ָּכל ָּכְך ַקמְּ רֶׂ ֵאיזֹו אֶׂ  בְּ

 "ָמה?"

ֵאי" ֵבן יּוַבל. זֹובְּ ַעצְּ ץ ַחי ַהנִָסיְך?" ִהתְּ רֶׂ  אֶׂ

ֵאיזֹו" ת  בְּ ֱאמֶׂ ץ? בֶׂ רֶׂ ֵאיזֹואֶׂ תִ  בְּ ַהמְּ ץ?" ִהמְּ רֶׂ יָה."אֶׂ ַגרְּ בּולְּ  י. "ָאה, ֵּכן, בְּ



3 

 

ה, זֶׂה ּכְָּבר יֹוֵתר טֹוב יָה? יָפֶׂ ַגרְּ אּו ַלנִָסיְך ַהזֶׂה?","בּולְּ  " ָאַמר יּוַבל. "וְֵּאיְך ָקרְּ

... ַהנָ  מְּ מְּ ֵבה."ָאַהמְּ ֵהם ַהרְּ ַהמְּ יָאנֹו בּוִליָגרֹוב." ַהַפַעם ֹלא ָהיִיִתי ָצִריְך לְּ טְּ  ִסיְך בּוִליָגרֹוב. ּכְִּריסְּ

ת ַהֵשם ַהזֶׂה ֵצאָת אֶׂ  ַעכְָּשו, נָכֹון?" ָשַאל יּוַבל. "ִהמְּ

תִ  ָתם ָשַכחְּ אּו לֹו. סְּ ָך, ָּכָכה ָקרְּ ַבע לְּ ַהִגיד.""ֹלא, נִשְּ  י לְּ

אּו ָלּה?""וְָּלה? ֵאיְך קָ   רְּ

ת ,ה"ָהרֹוזֶׂנֶׂת בּוִליָגרֹובָ  ָרִאיִתי אֶׂ ִתי, ּוכְּשֶׂ תִ ַהנ ָבטַהמַ " ָאַמרְּ ל יּוַבל ִמַהרְּ ֵשם ָפחֹות ֹוזֵף שֶׂ ַשנֹות לְּ י לְּ

תִ  ת, ַעל ָמה ָחַשבְּ ֱאמֶׂ ָצנִי. בֶׂ ָצנִ י? נִָסיְך בּוִליָגרֹוב וְּרֹוזֶׂנֶׂת בּוִליָגרֹובָ ַקמְּ י, זֶׂה ֲאִפּלּו ה? זֶׂה ֹלא ַרק ַקמְּ

טֹויְּצְּ  ִריִגיָטה סְּ יֹונָה בְּ לְּ ִליָחה, ָהרֹוזֶׂנֶׂת ָהעֶׂ ָלנִי. "סְּ  קֹוב." 'ַעצְּ

ֻרצֶׂ  ָאה מְּ ֻכָבד. יּוַבל נִרְּ ֵשם ָּכל ָּכְך מְּ ָקִלים בְּ  ה. ֹלא ָּכל יֹום נִתְּ

יָה ַהנִָסיְך בּוִליָגרֹו ,"ָאז, ַפַעם ַאַחת," הּוא ִסֵּכם ַגרְּ בּולְּ ָהיָה ַהנִָסיְך הַ "ַחי לֹו בְּ לֹונְִּדינִי? ב, שֶׂ ... ַהבְּ

לֹונְִּדינִי?" ָשַאל יּוַבל.  הּוא ָהיָה בְּ

תַ  ֹּלא ִמשְּ ַבע שֶׂ ֵצן, וְָּשֵטנִי זֶׂה צֶׂ ַקמְּ ִהתְּ יּוַבל, ִּכי ּכְָּבר ֹלא ָרִציִתי לְּ ִתי לְּ ִשים בֹו ָּכל ָּכְך מְּ "ָשֵטנִי," ָאַמרְּ

ִספ ַטח ֹלא בְּ ֵבה. בֶׂ  ּוִרים ִליָלִדים.ַהרְּ

ִריִגיָטה  יֹונָה בְּ לְּ יָה ָהרֹוזֶׂנֶׂת ָהעֶׂ ַגרְּ ת ַהנְִּסיָכה ַהבּולְּ אֹוד אֶׂ ִּכים יּוַבל. "וְּהּוא ָאַהב מְּ "ָשֵטנִי," ִהסְּ

טֹויְּצְּ  לֹונְִּדינִית?"'סְּ ָהיְָּתה ... בְּ  קֹוב, שֶׂ

רּונִֵטית ַחב ֵלב.,"בְּ  " ָהיִיִתי רְּ

רּונִֵטית ַחתֵ  ,ָבל ִמיָד ִהזְִּעיף ָפנִים" ָשַמח יּוַבל אֲ ,"בְּ ר. זֶׂהּו? זֶׂה "וְִּהתְּ ר וָעשֶׂ אשֶׂ ן ִאָתּה וְֵּהם ָחיּו בְּ

ָמָשל... ָמתַ  ָבִרים. לְּ יָה עֹוד ָּכל ִמינֵי דְּ ַגרְּ בּולְּ ָקרּו ָשם בְּ ם עֹוד? ֲאנִי ָבטּוַח שֶׂ י ַהִספּור? ָמה ָקָרה ָלהֶׂ

ִדי ַאֲהבּו בְּ גְּשּו?"יִץּוק? ַבקַ ֵהם ִהתְּ ף? ֵאיְך ֵהם נִפְּ  ? ַבחֹרֶׂ

ַבת ַאַחת  יּוַבל הֹוִפיעַ ּובְּ ְך  ִמין ַהִספּור ֵמָחָדש. יֵש לְּ רֶׂ ָצרֹות ֲאָבל  ָּכזֹאתדֶׂ ֵאלֹות. קְּ אֹל אֹוִתי שְּ ִלשְּ

ֻדיָ נָם ָהיָה מְּ ָרִטים קְּ מצויןקֹות. ַהִספּור ָאמְּ הֹוִסיף לֹו ַּכָמה פְּ יְּ , ֲאָבל ָהיָה ָצִריְך לְּ ָתֲארּו ָמה ַטנִים שֶׂ

ת. ָקָרה ָשם  ֱאמֶּ ָמָשל, ַהַתֲחֻריֹות ַהקָ בֶּ יָה, ָהאֹויְִּבים ָהרֹוָמנִים ָהַאכְּזִָריִ לְּ ַגרְּ בּולְּ ים, שֹות בְּ

נַקֵ ַהמִ  חּו וְֵּאיְך בּוִליָגרֹוב נִצַ תְּ ֵהם ָשלְּ צֶׂם, הּוא נִצַ ל ִממָ ש ָהָאיֹם שֶׂ עֶׂ ַמיִם. ֲאָבל, ַפעֲ  לוֶׂת נֹוָרִאי. בְּ

דִ  ַהקְּ ת ַהמְּ ָלָמה לְּ  ֻאָחר?ים אֶׂ

זֶׂה ָמה שֶׂ  ַען ֲאחֹוָרה, ִלטֵ  יקרהיּוַבל יַָדע שֶׂ נֹו ַהמְּ ִלי. הּוא נִשְּ ת ִבטְּ ַּכסָ ף אֶׂ ִמיָכה ֵלָאה, ִהתְּ ה ִבשְּ

ֵשְך. מְּ  וְִּחָּכה ַלהֶׂ

 


