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 היתה, במראה מסתכלת שהיתה פעם בכל, מילדותה. קללה עליה שהוטלה נסיכה פעם היתה היה

 .ודוחה מכוערת מפלצת רואה

 מאות וקראה, גופה את לחזק כדי לארמון מסביב קילומטרים כמה יום כל רצה היתה, כשגדלה

 לה ברור היה במראה מסתכלת שהית פעם כל. עזר לא זה כל אבל, חכמה להיות כדי בספריה ספרים

 .שכמותה מפלצת לאהוב ירצה לא אחד שאף

 .הנסיכה את לחתן הזמן שהגיע, והמלכה המלך החליטו אחד יום

 :קבלה מבחני של סדרה על הנסיכה הודיעה

 ולבסוף, ובריצה בהשכלה, בידע איתה להתחרות הארמון פתח על שצבאו והאבירים הנסיכים על

 "?יפה אני האם" :קשה הכי השאלה על לענות

 ענו, "יפה מאוד מאוד הנסיכה". בעיה כל היתה לא מהריצה והתנשפו שהתנשמו והאבירים לנסיכים

 .במקהלה

 .לחדרה מאוכזבת וחזרה ולמלכה למלך הנסיכה הודיעה !"כולם שקרנים"

 בהרה ופגשה הממלכה רחבי בכל טיילה היא. כאבה את לשכוח כדי בעולם לנדוד הנסיכה החליטה

 אחת, מכולם פחדן שהוא בטוח היה אחר, מכולם טיפש שהוא חשב אחד: דומה בעיה עם אנשים

 .מדי גבוהה שהיא בכתה ואחרת מדי שמנה שהיא האמינה

 .נחמה כל עבורה היתה לא הרבים בצרת כי, לנסיכה עזר לא זה כל אבל

 הקיץ אמצע ליל זה היה. הממלכה בקצה היםובג הרים לרגלי נידח לכפר הנסיכה הגיעה אחד ערב

 -בן אבל .איתה לרקוד ירצה לא שאיש בטוחה היתה כי בצד הנסיכה עמדה .עליזה חגיגה היתה ובכפר

 .עלה שהירח עד ורקדו רקדו והם, אותה הזמין אחד אכרים

 !"נפלא משהו שם לך אראה", לנסיכה האכרים בן לחש, "לגבעה נעלה בואי"

, מכיסו קטנה מראה האכרים בן הוציא. הגבעה מראש בכוכבים וצפו והנסיכה האכרים בן ישבו

 ."במתנה כוכב עבורך להוריד שהחלטתי, יפה כך כל את" :לנסיכה ואמר הכוכבים מול אותה החזיק

 .עצובה נעשתה בה כשהסתכלה אבל, המראה את ולקחה הנסיכה צחקה

 כמה עד רואה היא במראה מסתכלת שהיא פעם שבכל ענתה הנסיכה .האכרים-בן שאל, "?קרה מה"

 .יפה ולא מכוערת היא

. הכפר אנשי כל את מחר לכאן אביא, מאמינה לא את ואם", האכרים-בן אמר, "יפה כן את אבל"

 ."יפה את כמה לך יגידו והם בשורה אותם אעמיד

 אומרת תמיד זאת לעומת המראה. לשקר יכולים אנשים". הנסיכה אמרה, "הוכחה לא בכלל זאת"

 ".אמת



 את כמה בעצמך תראי ואז ,אותך יצייר הוא", כריםהא-בן אמר, "הכפר צייר תא לכאן אביא אז"

 ."יפה

למראה אין . מה שהם רוצים לראות את לצייר יכולים ציירים", הנסיכה אמרה, "הוכחה לא זאת גם"

 ."זכות בחירה

אולי היא תפתור . אני חושב שאת צריכה לבקר אצל המכשפה" :לבסוף אמר. וחשב כריםהא-חשב בן

 ".לך את הבעיה

אם ". והצביע על שביל עיזים מתפתל ,סיכה למרגלות ההריםהאכרים את הנ-בבוקר שלמחרת לקח בן

 ."למערת המכשפה תגיעיבסוף  ", ראמ, "תטפסי בשביל עד הפסגה

 .וטיפסה יום ועוד יום עד שהגיעה לפתח מערה, האכרים בנשיקה-נפרדה הנסיכה מבן

למה את מנוחתי ". שאלה המכשפה "?מה את רוצה". ישבה מכפשה זקנה ומפחידה, לפניה, על אבן

 "?את מפריעה

 ."אני רואה מפלצת מכוערת ודוחה, בכל פעם שאני מסתכלת במראה" :גמגמה הנסיכה

הוסיפה , "אבל. "אמרה המכשפה, "ואין ביכולתי לבטל אותה, קהאכן זו קללת ילדות מאוד חז"

מהו הדבר הכי מכוער שאת רואה בעצמך בכל פעם ", אתה את המבט המיואש בעיני הנסיכהכשר

 "?שאת מסתכלת במראה

 ."כפות רגלי הן המראה שנראה בעיני הכי נורא": האדימה הנסיכה ולבסוף לחשה

. יופי הוא לא משהו שרואים במראה". שהיתה מונחת לצידהקטנה הוציאה המכשפה טבעת מקופסא 

שימי את טבעת הקסמים הזאת על אצבע בכף רגלך ותאמרי לי איך  .שמרגישים בלב יופי הוא משהו

 ."את מרגישה

 .ולפתע הרגישה ממש יפיפיה, שמה הנסיכה את הטבעת על האצבע השניה של כף רגלה

לכן אסור לך יותר להסתכל על עצמך ". המכשפה דגישהה, "עת הקסמים חלשה מהקללהאבל טב"

 ".במראה

בכל פעם שהיא לא בטוחה , מאז. חזרה הנסיכה לארמונה וכיסתה את כל המראות בבדים ובשמיכות

 .כף רגלה הטבעת שעל היא מסתכלת על, ביופיה

 ?מה עם החתונה. תשאלו, האכרים-ומה עם בן

 !אולי כדאי שגם אתם תבקרו אצל המכשפה ,ואם הדבר מאוד מטריד אתכם .י תשובהעל כך אין ל
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