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רונלד האנס 

 

היה היה  פעם נסיך אציל, צעיר, אמיץ 

ויפה תואר כפי שלא נראה אי פעם. 

העם העריץ אותו והתגעגע ליום, בו 

יבחר כלה יפהפה ויהפוך אותה למלכת 

הממלכה. עמוק בתוכו 

נשא הנסיך את 

תמונת הכלה 

האצילה, שיופיה יקרין 

מעל הכל. לה ורק לה 

בלבד רצה לתת את 

לבו ולעשותה למלכה 

ולאם ילדיו. על כן יצאו 

צירים ומחפשים אל ארצות רבות 

וחפשו כלה האצילה שתתאים לנסיך. 

נסיכים ומלכים מכל הארצות הציעו את 

בנותיהם, אך כל פעם אמר הנסיך 

האציל "זאת איננה הנכונה שלבי שייך 

לה." כך עברו השנים, שנים ארוכות 

רבות והנסיך האציל, צעיר כבר פחות 

אך עדיין אמיץ ויפה תואר, חיפש את 

הכלה הנכונה.   



יום אחד רכב  הנסיך דרך השוק 

בדודוויילר והנה קרה נס. כבר ממרחק 

ראה אותה, בחורה אצילה ויפה כפי 

שמעולם לא ראה עדיין, יושבת 

במרכבה פתוחה, עטופה בצעיף לבן 

גדול. הנסיך ירד מן הסוס וצעד אל 

היפה. ואז אחד מן האנשים העומדים 

ליד דוכן נקניקיות קרא "הי, מה אתה 

לוטש עיניים בטיפשות כזאת!" והוסיף 

"זאת בובת חלון-ראוה. עוד מעט אסיע 

אותה אל התאטרון המלכותי 

בסהרבריקן. רק אגמור לאכול עוד את 

הנקניקיה שלי. משוך את אצבעותיך 

המשומנות מן הבובה!"  

הנסיך האציל התרגז מאוד ובמכה 

אחת הפיל את הנקניקיה מידו של 

הבחור גס-הרוח. ואז צעד אל 

המרכבה, ומול ההמון הפוער את 

פיותיו בתדהמה הרכין את ראשו לפני 

היפה ואמר "יפתי האצילה, באתי 

לקחת אותך לכלה, לעשות אותך 

למלכתי ולאם ילדיי. תרשי לי לנשק 

אתך."   

אבל ברגע שהנסיך האציל נשק ליפה 

שבמרכבה, ברק פתאומי סינוור אותו, 

נשמע קול רעם ולפניו ראה לא את 

היפה אלא מכשפה זקנה ומכוערת. זו 



גנחה בקול 

מחריד כמו זה 

של עורב "מה 

אתה נועץ בי 

עיניים, טיפש 

שכמותך! אני 

מכשפה 

מכושפת. כבר מאה שנה אני מחכה 

שנסיך טיפש יגאל אותי בנשיקה 

גועלית רטובה."  

נשמע עוד רעם, המכשפה עלתה 

לאוויר על מטאטא, עפה אל הרי האש, 

ונעלמה אל תוך ההר דרך נקיק סלע. 

שם היא יושבת עד היום בלהט 

הגיהינום ומפיצה עשן חם וסרחון 

הגופרית דרך הסדקים והבקיעים של 

סלעי ההר. 

ובאותו רגע הנסיך האציל הפך 

לצפרדע ירוקה ענקית, עשויה אבן 

ויושבת, בגן ביתו של מנהל מכרה, 

לרגלי הרי האש. שם יושבת הצפרדע 

הירוקה הגדולה בקיץ ובחורף, יום-יום, 

בכל מזג אוויר, ברוח, בגשם ובשלג, 

בחום וביובש. היא מחכה שנערה 

מכוערת תנשק לה כדי להפכה שוב 

לנסיך אציל. 

ואם אף אחת 

עוד לא 

נשקה לה, 

היא עדיין 

מחכה שם.  


