הַ נּ ְִסיכָה עַ ל הָ אֲ פוּ

ָה  /הַ נֵּס כריסטיאן א דרסן

ִתּ ְרגְּ ָמה ִמדֶּ ִית :יָעֵ ל ולדמן.
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לִהיוֹת ְִסיכָה
הָ יֹה הָ יָה פַּעַ ם ִָסי ֶשׁ ָרצָ ה ל ְִה ְתחַ ֵתּןַ ,א הַ כַּלָּה הָ י ְָתה חַ יֶּבֶ ת ְ
לִמצ ֹא ְִסיכָה אֲ ִמ ִתּית ,אֲ בָ ל ל ֹא מָ צָ א
אֲ ִמ ִתּית .הוּא שׁוֹטֵ ט בְּ כָל הָ עוֹלָם כְּ ֵדי ְ
ְִסיכָ ה כָּז ֹאת בְּ שׁוּם ָמקוֹםָ .א ְמ ָם הוּא פָּ גַשׁ בְּ דַ ְרכּוֹ ְִסיכוֹת ַרבּוֹת ,אֲ בָ ל ַאף פַּעַ ם
ל ֹא הָ יָה בָּ טוּחַ ֶשׁ ֵהן ָאכֵן ְִסיכוֹת שֶׁ ל מַ מָּ שׁ ,וְ ָת ִמיד גִּ לָּה ֶא ְצלָן מַ ֶשּׁהוּ ֶשׁלּ ֹא הָ יָה
וּמדֻ ָכּא ,כִּ י ָרצָ ה כָּל-כָּ ְִסיכָה אֲ ִמ ִתּית.
אֲ ִמ ִתּי .הוּא חָ זַר ֵאפוֹא הַ בַּ י ְָתה עָ צוּב ְ
וֹר ָאה ,בְּ ָר ִקים ִהבְ ִריקוְּ ,רעָ ִמים ִה ְרעִ ימוּ ,וְ גֶשֶׁ ם עַ ז
עֶ ֶרב ֶאחָ ד ִה ְתחוֹלְ לָה סוּפָה ָ
פֶתע ִ ְשׁ ְמעוּ ְדּפִ יקוֹת עַ ל שַׁ עַ ר הָ ַא ְרמוֹן ,וְ הַ מֶּ לֶ הַ זּ ָָקן
ִַתּ ַא ְרצָ ה ,מַ מָּ שׁ זְ וָעָ ה! לְ ַ
לָא ְרמוֹן וּל ְִהשָּׁ ֵאר
וּב ְקּשָׁ ה ל ְִהכָּ ֵס ַ
הָ לַ לִפְ תֹּחַ ֶאת הַ שַּׁ עַ ר .בַּ חוּץ עָ ְמדָ ה ְִסיכָה ִ
שָׁ ם בַּ לַּ יְ לָה .אֲ בָ ל אֲ בוֹיֵ ,אי ִהיא ִ ְראֲ ָתה בַּ סּוּפָה וּבַ גֶּשֶׁ ם ...הַ ַמּיִם ָגּלְשׁוּ עַ ל
טוּמי ַ עֲלֶ יהָ וְ יָצְ אוּ מֵ הָ ע ֲֵק ִבים,
ְשׂעָ ָרהּ וְ ְָטפוּ ֵמהַ בְּ ג ִָדים שֶׁ לָּהִּ ,כְ ְ סוּ דֶּ ֶר חַ ְר ֵ
וּבְ כָל ז ֹאת ִהיא ָא ְמ ָרה שֶׁ ִהיא ְִסיכָה אֲ ִמ ִתּית.
" ֶאת הָ עִ ְ יָן הַ זֶּה עוֹד ְבָ ֵרר ",חָ ְשׁבָ ה הַ ַמּלְ כָּה הַ זְּ ֵק ָה ,אֲ בָ ל ל ֹא ָא ְמ ָרה דָּ בָ רִ .היא
ירה מֵ הַ ִמּטָּ ה ֶאת כָּל הַ מַּ צָּ עִ ים וְ ִהנִּיחָ ה
ָהלְ כָה בְּ שֶׁ ֶקט בְּ שֶׁ ֶקט לַחֲ דַ ר הַ שֵּׁ ָהֵ ,ה ִס ָ
אוֹתם מֵ עַ ל
ָ
ְָטלָה עֶ ְשׂ ִרים ִמזְ ָר ִים וְ עָ ְרמָ ה
אֲ פוּ ָה עַ ל ַתּ ְח ִתּית הַ ִמּטָּ הַ .אחַ ר-כָּ
פָּרשָׂ ה עוֹד עֶ ְשׂ ִרים ְשׂ ִמיכוֹת ִמפְּ לוּמַ ת בַּ ְרוָ זִ ים.
ָהאֲ פוּ ָה ,וּמֵ עַ ל ַה ִמּזְ ָר ִים ְ
נְּסיעָ ה לִישֹׁן.
שָׁ ם ִה ְשׁכִּ יבוּ ֶאת ַה ִ
וֹרא!" עָ ְָתה
אוֹתהּ הַ ַמּלְ כָּה ֵאי עָ בַ ר עָ לֶיהָ הַ לַּ יְ לָה" .זֶה הָ יָה ָ
ָ
בַּ בּ ֶֹקר שָׁ אֲ לָה
לְרגַע! כָּל הַ לַּ יְ לָה! ָמה הָ יָה שָׁ ם בַּ ִמּטָּ ה? ָשׁכַ בְ ִתּי
נְּסיכָה" ,ל ֹא עָ צַ ְמ ִתּי עַ יִן אֲ פִ לּוּ ֶ
הַ ִ
עַ ל מַ שֶּׁ הוּ ָקשֶׁ ה ,וְ עַ כְ ָשׁו כָּל הַ גּוּף ֶשׁלִּי ָשׁחֹר וְ כָ חֹל! זֶה הָ יָה מַ מָּ שׁ ִסיּוּט!"
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ָאז הֵ ִבי וּ ֻכּלָּם שֶׁ ִהיא ָאכֵן ְִסיכָה אֲ ִמ ִתּית ,כִּ י חָ שָׁ ה בָּ אֲ פוּ ָה ִמבַּ עַ ד לְעֶ ְשׂ ִרים
ַה ִמּזְ ָר ִים וּלְעֶ ְשׂ ִרים הַ ְשּׂ ִמיכוֹת ִמפְּ לוּמַ ת הַ בַּ ְרוָ זִ יםַ .רק ְִסיכָה אֲ ִמ ִתּית יְכוֹלָה
לִהיוֹת ְרגִ ישָׁ ה כָּלָ -כּ .
ְ
הַ נּ ִָסי
אֲ ִמ ִתּית.

אוֹתהּ ל ִָאשָּׁ ה ,כִּ י הָ יָה בָּ טוּחַ ְלג ְַמ ֵרי ֶשׁמָּ צָ א סוֹף-סוֹף ְִסיכָה
ָ
ָשָׂ א

משימות
.1

מה רצה ה סיך? ומה עשה כדי להשיג את מבוקשו?

.2

מה מציי ת מילת הקישור " ַא " בשורה הראשו ה?
ג .ימוק
ב .יגוד
א .תוספת
מצאו מילות קישור וספות המציי ות את הקשר שציי תם.

.3

למי הכוו ה במילה "כָּז ֹאת" בשורה השלישית?
ג .לעולם
ב .אמתית
א .ל סיכה

.4

מהי הסיבה שה סיך לא התחתן עם אף אחת מה סיכות שפגש
במסעותיו?

.5

שהגיעה לארמון לא ראֲ תה בעי י המלך והמלכה
מדוע ה סיכה ִ
כ" סיכה אמתית"? הוכיחו את תשובתכם מהטקסט.

.6

מה פירוש המילה ִַתּ בשורה השמי ית?
ב .ירד בחוזקה
א .טפטף

ד .לכלה

ג .הצטבר
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