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ֶאִריךְ ֶקְסְטנֶר

בְּגְִרַסת קוִֹמיְקס ֵמֵאת ִאיזָבֶּל ְקַריְיץ 

ְצּפֶֹנת ּפִ
ְוַאְנטֹון

ִמגֶּרְָמנִית: ִמיכֵָאל דַּק

הוָצַאת ְסָפִרים ֲאִחיָאָסף בע״מ





ם ַתְרּגֵ ַבר ַהּמְ ְתִחיִלים - ּדְ ּמַ ִלְפֵני ׁשֶ
ה  ְמֻרּצֶ ָהיָה  ֶקְסְטֶנר  ֶאִריְך  ַהּסֹוֵפר  ֶכם  ְלַדֲעּתְ ַהִאם  ֲאֵליֶכם:  ֵאָלה  ׁשְ ִלי  יֵׁש 
ם קֹוִמיְקס?  ּקֹוְרִאים ָלּה ּגַ ָרִפית, זֹו ׁשֶ ּלֹו ְלנֹוֶבָלה ּגְ ְקִסים ׁשֶ ּפוּר ַהּמַ ֵמֲהִפיַכת ַהּסִ
ַעְצִמי  ַעל  ְלַהְמִליץ  ׁש  ְמַבּקֵ ֲאִני  ְמקֹומֹו?  ּבִ ֶאְחׁשֹוב  ׁשֶ ֲאִני  ִמי  ן.  ּכֵ ׁשֶ ב  חֹוׁשֵ ֲאִני 
ית ִסְפֵרי  ְרָמִנית ְלִעְבִרית ֶאת ַמְרּבִ י ִמּגֶ ְמּתִ ְרּגַ ן ְלִעְנְיֵני ֶקְסְטֶנר. קֶֹדם ּכֹל ּתִ ַפְרׁשָ ּכְ
ל  ּכָ ַעל  נֹוָסף  ּבְ ֵמהֹוֵריֶכם.  ים  ַרּבִ מֹו  ּכְ ֲעֵליֶהם,  י  ַדְלּתִ ּגָ ִמזֶּה  חוּץ  ּלֹו.  ׁשֶ ָלִדים  ְּ ַהי
ְמֻיָחד,  ַמֲעָמד  ִלי  נֹוֵתן  לֹא  ֶזה  ל  ּכָ ִית.  ּבַ ּבַ ּלֹו  ׁשֶ ית(  )ֲאִמּתִ ֲחִתיָמה  ִלי  יֵׁש  ה,  ֵאּלֶ
ָעְברוּ  ל ֶקְסְטֶנר ׁשֶ ֶגְרָמִנית( ׁשֶ ים )ּבְ ה ִמּלִ ְך ַהְרּבֵ ּכָ ל  ַאֲחֵרי ּכָ יׁש ׁשֶ ֲאָבל ֲאִני ַמְרּגִ

ר ִלי ְלַנֵחׁש. רֹאׁש, ֻמּתָ ִעְבִרית( ּבָ ִלי )ּבְ
ק  וְּלַרּתֵ ִלְחיֹות  יִכים  ַמְמׁשִ ּלֹו  ׁשֶ ּבֹוִרים  ַהּגִ ׁשֶ ֵמַח  ׂשָ ָהיָה  ֶקְסְטֶנר  ׁשֶ ְמַנֵחׁש  ֲאִני 

ם ַהיֹּום. ְיָלִדים וְּבֵני נַֹער ּגַ
ּקֹוִמיְקס  תוִּבים. ַהּכֹל קֹוֶרה ּבַ ּפוִּרים ַהּכְ ַפת ַהּסִ ל ַהּקֹוִמיְקס ׁשֹוָנה ִמּשְׂ ָפה ׁשֶ ַהּשָׂ
ל ְקַרְייץ,  ִאיָזּבֶ ֶאת  ֵהִביא  ׁשֶ ָמה  ְוֶזה   - יֹוֵתר  ְמפָֹרׁש  יֹוֵתר,  ִצְבעֹוִני  יֹוֵתר,  ַמֵהר 
ָהל  ַלּקָ יׁש  ְלַהּגִ )וְּלַהְצִליַח(  ְלַנּסֹות  ַהזֶּה,  ַהֶקְסְטֶנְריִָני  ַהּקֹוִמיְקס  ל  ׁשֶ ַאיֶֶּרת  ַהּמְ
הוּא  ס.  ֻמְדּפָ ֶסֶרט  מֹו  ּכְ ְקָצת   - ַאֵחר  אֶֹפן  ּבְ ֶקְסְטֶנר  ל  ׁשֶ ּפוִּרים  ַהּסִ ֶאת  ִעיר  ַהּצָ
ִלְפֵני   - ְלֶסֶרט  ים",  ׁשִ ּלָ ְוַהּבַ "ֶאִמיל  ּלֹו,  ׁשֶ ַאֵחר  ִסּפוּר  ֲהִפיַכת  ּבַ ף  ּתֵ ּתַ ִהׁשְ ַעְצמֹו 

ִנים. ָקרֹוב ְלֵמָאה ׁשָ
ִסּפוּר  ר  ִלְמַסּפֵ יֹוֵתר  ּדֹוֶמה  א  ֶאּלָ ַציָּר,  לֹא  הוּא  ַאיֵּר  ּמְ ׁשֶ ַעם  ּפַ ָאַמר  ֶקְסְטֶנר 
ְצַטיֶֶּנת  ַאיֶֶּרת ַהּמִ ְפַרס ַהּמְ ל ְקַרְייץ ָזְכָתה ּבִ ַאיֶֶּרת ִאיָזּבֶ ַעְצָמּה. ַהּמְ ַעְצמֹו, אֹו ּבְ ּבְ

ל ֶאִריְך ֶקְסְטֶנר. ֶגְרַמְניָה, מֹוַלְדּתֹו ׁשֶ ּבְ
ַאיֵּר  ַהּמְ ל  ׁשֶ ֻפְרָסִמים  ַהּמְ ָהִאיּוִּרים  ֶאת  יק  ְלַהֲעּתִ ָתה  ִנּסְ לֹא  ְקַרְייץ  ל  ִאיָזּבֶ
ל ֶקְסְטֶנר. ֲאָבל ִהיא זֹוֶכֶרת אֹוָתם, ְונֹוֶתֶנת ָלנוּ  ְסָפָריו ׁשֶ קֹוִרי, וְַלֶטר ְטִריֶאר, ּבִ ַהּמְ
יָרה ָלנוּ  ֶהם. ִהיא ַמְזּכִ ה ְלִהְתָחרֹות ּבָ ִהיא ֲעַדִין אֹוֶהֶבת אֹוָתם ְולֹא ְמַנּסָ ְלָהִבין ׁשֶ
ָאר ִסּפוּר טֹוב. ּנֹות, ֲאָבל ִסּפוּר טֹוב ִנׁשְ ּתַ ט ְיכֹוִלים ְלִהׁשְ ת ַמּבָ ְגנֹון, ֶצַבע וְּנֻקּדַ ּסִ ׁשֶ

ָמה עֹוד נֹוָתר ְלַאֵחל ָלֶכם?
ֶאִריְך  ל  ׁשֶ א  ַהּבָ ַהּקֹוִמיְקס  ֵסֶפר  ּבְ וְּלִהְתָראֹות  ֶקת,  וְּמַרּתֶ ְנִעיָמה  ְקִריָאה 

ל ְקַרְייץ. ֶרת ִאיָזּבֶ ַסּפֶ ַאיֶֶּרת־ַהּמְ ל ַהּמְ ִעּבוָּדּה ׁשֶ ֶקְסְטֶנר ּבְ
 

ֶכם, ּלָ ׁשֶ
ק ִמיָכֵאל ּדַ
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ַמן. ָאְרּכֹו ָהָיה ְלָכל ַהּיֹוֵתר  ִעּתֹון לֹא ִמּזְ ְרַסם ּבָ ַעם פֻּ ר ָלֶכם ַהפַּ ֲאַספֵּ ּפוּר ׁשֶ ַהּסִ
י  ִעּתֹון, ֲאָבל ֲאִני ִמְלַמְלּתִ ּזֹו ְסָתם ְיִדיָעה ְקָצָרה ּבָ בוּ ׁשֶ ְחׁשְ ּיַ ִרים ׁשוּרֹות. ֵיׁש ִמי ׁשֶ ֶעׂשְ

ִדיָעה ָהְפָכה ְלִסּפוּר. 'הֹוקוּס ּפֹוקוּס' ְוַהּיְ

ר  ּפוּר ָקָרה אֹו לֹא ָקָרה. ָהִעּקָ ה ִאם ַהּסִ ּנֶ לֹא ְמׁשַ
י ִאם הוּא ָיכֹול ָהָיה  י! ִסּפוּר הוּא ֲאִמּתִ הוּא ֲאִמּתִ ׁשֶ

ִרים אֹותֹו. ַספְּ מְּ ִפי ׁשֶ ִדּיוּק ּכְ ִלְקרֹות ּבְ

ם ֶאת ֶזה, ָאז  ִאם ֵהַבְנּתֶ
ּפוּר ָיכֹול ְלַהְתִחיל. ַהּסִ

ֶנת ְצּפֹ ןּפִ ְוַאְנטוֹ
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ּתֹוָדה, 
ְרָטה. ּבֶ

אֹוֹוֹוֹו

?

ְפרוִּרים -  ְקנוּ ּגַ
ִבירֹוַתי ְוַרּבֹוַתי... ּגְ

אֹוֹוֹוֹוֹו

ֶרת  א ִעוֶּ ִאמָּ
ְך  ְלַגְמֵרי, ְוָכל ּכָ

ְצִעיָרה...

ְפרוִּרים! ּגַ

ַרֲחמוּ ָעֵלינוּ, 
ים! ֲאַנְחנוּ ֲעִנּיִ

ָרה  ַרק ֲעׂשָ
ֶפִניג   פְּ
ְפָסה! ַהּקֻ
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לֹוׁש ֻקְפָסאֹות  ׁשָ
ה  ִרים ַוֲחִמּשָׁ ֶעׂשְ ּבְ

ֶפִניג! פְּ
ְיָבֵרְך אֹוָתְך 

י  ִבְרּתִ ֱאלִֹהים, ּגְ
ָקָרה! ַהּיְ

ִחי ִחי ִחי! 
ָחֵסר ָלֶכם 

ֹראׁש? ּבֶֹרג ּבָ

!

ְאְהְממ...

ׁש
ּוּוּוּוׁש
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ְרָטההה! ּבֶ
ן, ֲאדֹוִני? ּכֵ

יִדי, ֲאִני  ּגִ ּתַ
ָצִריְך ָלמוּת 

ֵמָרָעב?

ֶבֶרת ֲעַדִין לֹא  ֲאָבל ַהּגְ
י... ְבּתִ ָחְזָרה ֵמָהִעיר ְוָחׁשַ

ַעם  ִאם עֹוד פַּ
ִלי  ַקּבְ ִבי, לֹא ּתְ ְחׁשְ ּתַ

י! ָמָחר יֹום ָחְפׁשִ

ֶלת  ַטפֶּ ְוִתְקְרִאי ַלמְּ
ה! ְלּדָ ְוַלּיַ

ָקִדיָמה, 
ֹאֶכל!

ה  ְלּדָ  ַהּיַ
ֶרת, ִנְרֵאית ִחוֶּ

ַאּתְ לֹא 
ֶבת? חֹוׁשֶ

 

ׁש  ַממָּ
לֹא!

�ֶּ�ְרלִין �ַ�יּוֹם
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חֹוק ? ָמה ֶזה ַהּצְ
ה? ׁש ַהּזֶ ֻטפָּ ַהמְּ

ֶנת! ְצּפֹ פִּ

ְרִטיִסים ְלִבּקֶֹרת,  ּכַ
ה! ׁשָ ַבּקָ ּבְ
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ֲאָבל ֲאִני ְמַנֵהל 
ֶבת! ָהְיָתה ִלי ָהַרּכֶ ַהְלַואי ׁשֶ

אֹוָמה! ָאחֹות ּתְ

ינוּ  ּתֵ ָהִיינוּ ׁשְ
אֹוָתם  ְלבוּׁשֹות ּבְ
ָגִדים, ְוָהיוּ ָלנוּ  ּבְ
ְרצוִּפים! אֹוָתם פַּ

נוּ, ְוָאז?

ין  ִלים ּבֵ ֲאָבל ֵיׁש ֶהְבּדֵ
אֹוִמים! ּתְ

יִני ְלֵבין ַקְרִליְנֶכן,  לֹא ּבֵ
אֹוָמה! ֲאחֹוִתי ַהּתְ

ְמיֹון! ֵאיֶזה ּדִ

ַאף ֶאָחד לֹא 
ָהָיה יֹוֵדַע ִמי ֲאִני 

וִּמי ִהיא!

ַאַחת  י ִלי ּבְ ּדַ
מֹוְך! ּכָ

ָמה ֵיׁש ְלָך ֶנֶגד 
ַקְרִליְנֶכן?

לוִּאיֶזה!

ַסע 
לֹום! ְלׁשָ

ַנֵהל  ֲאִפּלוּ ַהמְּ
יל  לֹא ָהָיה ַמְבּדִ

יֵנינוּ! ּבֵ


