
  סיפור ַעם מָמרוֹקוֹ ! ?מה זאת אהבה

  
ָקְרָבה אליו ִּבתֹו . יום אחד היה המלך עצוב. ולֹו שלוש ָּבנֹות, ָהיֹה ָהָיה ֶמֶלךְ 

מפני שאת , לבי עצוב: "השיב המלך. ַהְּבכֹוָרה וָׁשֲאָלה אותו מדוע ִלּבֹו עצוב
אני אוהבת ", אמרה הבת" ,אבא, אני כן אוהבת אותך" –." אינך אוהבת אותי

  .שמע המלך והיה ְׂשַבע ָרצֹון." אותך כמו ֶלֶחם
  

נכנסה אליו הבת האמצעית . והמלך שוב ִהְתַעֵצב ֶאל ִלּבֹו, עבר זמן מה
מפני , אני עצוב: "השיב המלך" ?מדוע אתה עצוב? אבי, מה ְלךָ : "ושאלה

אמרה הבת " ,אני אוהבת אותך מאוד אבל" –." שאת אינך אוהבת אותי
  .ושוב היה המלך ְׂשַבע ָרצֹון." אני אוהבת אותך כמו ַמִים", האמצעית

  
: שאלה אותו. ולבו עצוב, כעבור עוד זמן ראתה הבת הקטנה את אביה יושב

כי ַאת אינך אוהבת , אני עצוב: "אמר לה" ?למה אתה עצוב? אבי, מה ְלךָ "
אני אוהבת : "אמרה הבת ַהְצִעיָרה והוסיפה" ,תךאני כן אוהבת או" –." אותי

! ִהְסַתְלִקי ִמּפֹה: "שאל המלך ברוגז וצעק!" ?כמו מלח" –!" אותך כמו ֶמַלח
  .וֵגיֵרש את בתו מן הַאְרמֹון, !"ֲחצּוָפה ֶׁשְּכמֹוֵתךְ 

  
. יךְ ְּבַדְרָּכה פגשה ָנִס . וִהְסתֹוְבָבה ַּבְדָרִכים, ָעְזָבה הבת הצעירה את ָהַאְרמֹון

" ?מדוע את מסתובבת בדרכים ְּכֶאָחד ִמְּפׁשּוֵטי ָהָעם: "ָׁשַאל אותה הָנִסיךְ 
  .סיפרה לו ַּבת ַהֶמֶלְך את סיפור ַהַמֲעֶׂשה

  
אל החגיגה הוא הזמין גם . וערך ֲחִגיָגה גדולה, לקח אותה הנסיך אל ארמונו

את כל האוכל : "אך לפני החגיגה הוא ִציָווה על ַהַטָּבח. ַהֶמֶלךְ , את ָאִביהָ 
  .וכך היה!". ְתַבֵׁשל בלי ֶמַלח, ֶׁשַתִגיׁש ַלֶמֶלךְ 

  
הוא ָחׁש מיד , כשהתחיל לאכול. המלך ִּכיֵּבד את הנסיך ְּבנֹוְכחּותֹו בחגיגה

 –. ביקש המלך לקרוא לטבח. ַטַעם ָתֵפל היה לאוכל. שהאוכל אינו ָעֵרב ַלֵחךְ 
זה מפני " –. ו בזעםאמר ל!" אי אפשר לאכול אותו? מה קרה לאוכל"

ּוִמי ִציָווה עליך לעשות " –. ֵהִׁשיב ַהַטָּבח" ,אדוני, שבישלתי אותו בלי מלח
וכשפנה . שמע המלך קול מאחוריו!" אני ִציִוויִתי" –. שאל המלך" ?זאת

והוא , ֵהִבין המלך מה רצתה בתו ְלַלְמדֹו. ראה את בתו הצעירה, המלך לאחור
. ִׂשְמָחהֵהִׁשיב אותה ַהַּבְיָתה ְּב 
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