מה זאת אהבה?! סיפור עַם ממָרוֹקוֹ
ָהיֹה ָהיָה ֶמ ֶל ְך ,ולוֹ שלוש ָבּנוֹת .יום אחד היה המלך עצובָ .ק ְר ָבה אליו ִבּתוֹ
ֲלה אותו מדוע ִלבּוֹ עצוב .השיב המלך" :לבי עצוב ,מפני שאת
ושׁא ָ
ַה ְבּכוֹרָה ָ
אינך אוהבת אותי" – ".אני כן אוהבת אותך ,אבא ",אמרה הבת" ,אני אוהבת
אותך כמו ֶל ֶחם ".שמע המלך והיה ְשׂ ַבע רָצוֹן.
עבר זמן מה ,והמלך שוב ִה ְת ַע ֵצב ֶאל ִלבּוֹ .נכנסה אליו הבת האמצעית
ושאלה" :מה ְל ָך ,אבי? מדוע אתה עצוב?" השיב המלך" :אני עצוב ,מפני
שאת אינך אוהבת אותי" – ".אבל אני אוהבת אותך מאוד ",אמרה הבת
האמצעית" ,אני אוהבת אותך כמו ַמיִם ".ושוב היה המלך ְשׂ ַבע רָצוֹן.
כעבור עוד זמן ראתה הבת הקטנה את אביה יושב ,ולבו עצוב .שאלה אותו:
"מה ְל ָך ,אבי? למה אתה עצוב?" אמר לה" :אני עצוב ,כי אַת אינך אוהבת
ירה והוסיפה" :אני אוהבת
אותי" – ".אני כן אוהבת אותך ",אמרה הבת ַה ְצ ִע ָ
אותך כמו ֶמ ַלח!" – "כמו מלח?!" שאל המלך ברוגז וצעקִ " :ה ְס ַת ְל ִקי ִמפֹּה!
האַרמוֹן.
מוֹת ְך!" ,וגֵי ֵרש את בתו מן ְ
ֲצוּפה ֶשׁ ְכּ ֵ
ח ָ
ָכיםְ .בּ ַד ְר ָכּה פגשה נ ִָס ְיך.
תוֹב ָבה ַבּ ְדר ִ
וה ְס ְ
אַרמוֹןִ ,
ָעזְ ָבה הבת הצעירה את ָה ְ
שׁוּטי ָה ָעם?"
ָשׁאַל אותה הנ ִָס ְיך" :מדוע את מסתובבת בדרכים ְכּ ֶא ָחד ִמ ְפּ ֵ
ֲשׂה.
סיפרה לו ַבּת ַה ֶמ ֶל ְך את סיפור ַה ַמע ֶ
ֲגיגָה גדולה .אל החגיגה הוא הזמין גם
לקח אותה הנסיך אל ארמונו ,וערך ח ִ
יהַ ,ה ֶמ ֶל ְך .אך לפני החגיגה הוא ִציוָוה על ַה ַט ָבּח" :את כל האוכל
אָב ָ
את ִ
ֶשׁ ַת ִגישׁ ַל ֶמ ֶל ְךְ ,ת ַב ֵשׁל בלי ֶמ ַלח!" .וכך היה.
נוֹכחוּתוֹ בחגיגה .כשהתחיל לאכול ,הוא ָחשׁ מיד
יבּד את הנסיך ְבּ ְ
המלך ִכּ ֵ
שהאוכל אינו ָערֵב ַל ֵח ְךַ .ט ַעם ָת ֵפל היה לאוכל .ביקש המלך לקרוא לטבח– .
"מה קרה לאוכל? אי אפשר לאכול אותו!" אמר לו בזעם" – .זה מפני
וּמי ִציוָוה עליך לעשות
שבישלתי אותו בלי מלח ,אדוניֵ ",ה ִשׁיב ַה ַט ָבּחִ " – .
ויתי!" שמע המלך קול מאחוריו .וכשפנה
זאת?" שאל המלך" – .אני ִציוִ ִ
המלך לאחור ,ראה את בתו הצעירהֵ .ה ִבין המלך מה רצתה בתו ְל ַל ְמדוֹ ,והוא
ֵה ִשׁיב אותה ַה ַבּי ְָתה ְבּ ִשׂ ְמ ָחה.
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