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  אנדרסן כריסטיאן ֵּנסהַ /  ָהֲאפּוָנה ַעל ַהְּנִסיָכה

  .ולדמן ָיֵעל: ִמֶּדִנית ִּתְרְּגָמה

  

 ְנִסיָכה ִלְהיֹות ַחֶּיֶבת ָהְיָתה ַהַּכָּלה ַא, ְלִהְתַחֵּתן ֶׁשָרָצה ָנִסי ַּפַעם ָהָיה ָהֹיה

 ָמָצא לֹא ֲאָבל, ֲאִמִּתית ְנִסיָכה ִלְמצֹא ְּכֵדי ָהעֹוָלם ְּבָכל ׁשֹוֵטט הּוא. ֲאִמִּתית

 ַּפַעם ַאף ֲאָבל, ַרּבֹות ְנִסיכֹות ְּבַדְרּכֹו ָּפַגׁש הּוא ָאְמָנם. ָמקֹום ְּבׁשּום ָּכזֹאת הְנִסיכָ 

 ָהָיה ֶׁשּלֹא ַמֶּׁשהּו ֶאְצָלן ִּגָּלה ְוָתִמיד, ַמָּמׁש ֶׁשל ְנִסיכֹות ָאֵכן ֶׁשֵהן ָּבטּוחַ  ָהָיה לֹא

  . ֲאִמִּתית ְנִסיָכה ָּכ-ָּכל ָרָצה ִּכי, אּכָ ּוְמדֻ  ָעצּוב ַהַּבְיָתה ֵאפֹוא ָחַזר הּוא. ֲאִמִּתי

  

 ַעז ְוֶגֶׁשם, ימּועִ ְר ִה  ִמיםְרעָ , יקּוִר בְ ִה  ְּבָרִקים, נֹוָרָאה סּוָפה ִהְתחֹוְלָלה ֶאָחד ֶעֶרב

 ַהָּזָקן ְוַהֶּמֶל, ָהַאְרמֹון ַׁשַער ַעל ְּדִפיקֹות ִנְׁשְמעּו ְלֶפַתע! ְזָוָעה ַמָּמׁש, ַאְרָצה ִנַּת

 ּוְלִהָּׁשֵאר ָלַאְרמֹון ְלִהָּכֵנס ּוִבְּקָׁשה ְנִסיָכה ָעְמָדה ַּבחּוץ. ַהַּׁשַער ֶאת ִלְפֹּתחַ  ָהַל

 ַעל ָּגְלׁשּו ַהַּמִים. ..ּוַבֶּגֶׁשם ַּבּסּוָפה ִנְרֲאָתה ִהיא ֵאי, ֲאבֹוי ֲאָבל. ַּבַּלְיָלה ָׁשם

, ֵמָהֲעֵקִבים ְוָיְצאּו יהָ ַנֲעלֶ  ַחְרטּוֵמי ֶּדֶר סּוִנְכנְ , ֶׁשָּלּה ֵמַהְּבָגִדים ְוָנְטפּו ָרּהעָ ְׂש 

  . ֲאִמִּתית ְנִסיָכה ֶׁשִהיא ָאְמָרה ִהיא זֹאת ּוְבָכל

  

 ִהיא. ָּדָבר ָאְמָרה לֹא ֲאָבל, ַהְּזֵקָנה ַהַּמְלָּכה ָחְׁשָבה" ,ְנָבֵרר עֹוד ַהֶּזה ָהִעְנָין ֶאת"

 ְוִהִּניָחה ַהַּמָּצִעים ָּכל ֶאת ֵמַהִּמָּטה ֵהִסיָרה, ָנהַהּׁשֵ  ַלֲחַדר ְּבֶׁשֶקט ְּבֶׁשֶקט ָהְלָכה

 ַעלמֵ  אֹוָתם ָמהְר עָ וְ  ִמְזָרִנים ֶעְׂשִרים ָנְטָלה ָּכ-ַאַחר. ַהִּמָּטה ַּתְחִּתית ַעל ֲאפּוָנה

  .ַּבְרָוִזים תמַ לּוּפְ ִמ  ְׂשִמיכֹות ֶעְׂשִרים עֹוד ָּפְרָׂשה ַהִּמְזָרִנים ַעלּומֵ , ָהֲאפּוָנה

  .ִליֹׁשן ַהְּנִסיָעה ֶאת ִהְׁשִּכיבּו םׁשָ 

  

 ָעְנָתה "!נֹוָרא ָהָיה ֶזה. "ַהַּלְיָלה ָעֶליהָ  ָעַבר ֵאי ַהַּמְלָּכה אֹוָתּה ָׁשֲאָלה ַּבֹּבֶקר

 ָׁשַכְבִּתי? ַּבִּמָּטה ָׁשם ָהָיה ָמה! ַהַּלְיָלה ָּכל! ְלֶרַגע ֲאִפּלּו ַעִין ָעַצְמִּתי לֹא" ,ַהְּנִסיָכה

  "!ִסּיּוט ַמָּמׁש ָהָיה ֶזה! ְוָכֹחל ָׁשֹחר ֶׁשִּלי ַהּגּוף ָּכל ְוַעְכָׁשו, ָקֶׁשה ֶּׁשהּומַ  ַעל
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 ְלֶעְׂשִרים ִמַּבַעד ָּבֲאפּוָנה ָחָׁשה ִּכי, ֲאִמִּתית ְנִסיָכה ָאֵכן ֶׁשִהיא ֻּכָּלם ֵהִבינּו ָאז

 ְיכֹוָלה ֲאִמִּתית ְנִסיָכה ַרק. ָוִזיםַהַּבְר  תמַ לּוּפְ ִמ  ַהְּׂשִמיכֹות ּוְלֶעְׂשִרים ַהִּמְזָרִנים

  . ָּכ-ָּכל ְרִגיָׁשה ִלְהיֹות

  

 ְנִסיָכה סֹוף-סֹוף ֶׁשָּמָצא ְלַגְמֵרי ָּבטּוחַ  ָהָיה ִּכי, ָלִאָּׁשה אֹוָתּה ָנָׂשא ַהָּנִסי

  . ֲאִמִּתית

  

  משימות

  

  מה רצה הנסיך? ומה עשה כדי להשיג את מבוקשו?  . 1

  

  ?הראשונה" בשורה ַאהקישור "מה מציינת מילת   .2

  ג. נימוק      ב. ניגוד    א. תוספת   

  .שציינתםמצאו מילות קישור נוספות המציינות את הקשר   

  

  ?השלישית" בשורה ָּכזֹאתלמי הכוונה במילה "  .3

  כלהלד.   עולםלג.     ב. אמתית    נסיכהלא.    

  

מהי הסיבה שהנסיך לא התחתן עם אף אחת מהנסיכות שפגש   .4

  ותיו?במסע

  

תה בעיני המלך והמלכה גיעה לארמון לא נראֲ מדוע הנסיכה שִה   .5

  כ"נסיכה אמתית"? הוכיחו את תשובתכם מהטקסט.

  

  השמינית?בשורה  ִנַּתפירוש המילה מה   .6

  ג. הצטבר    ב. ירד בחוזקה    א. טפטף  
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