
היווני המלומד 

 
באזור מסוים של יוון חי מלך בעל עוצמה בשם 

פיליפ. מסיבה כלשהי, פשע לכאורה כזה או אחר, 
המלך אסר איש יווני, אדם מלומד, שרמת חכמתו 

עלתה לשמיים. 
קרה יום אחד שהמלך קיבל סוס אציל, מתנת מלך 

ספרד, סוס גדול מידות ובעל צורה נאה. המלך 
ביקש איש האורוות שלו לתת חוות דעתו על הסוס, 

אך נאמר לו כי עדיף שישמע בעניין זה את היווני 
האסיר, כי הוא בעל ידע רב בכל נושא. על כן המלך 
הורה להוביל את הסוס לשדה ולהביא לשם גם את 

היווני המלומד. הוא אמר אז "אישי, תן את חוות 
דעתך ל הסוס הזה, כי אני מכבד מאוד את 

חכמתך." 
היווני בדק את הסוס וענה "מלכי, אכן סוס זה יפה 

ביותר, אך לדעתי הוא גדל על חלב חמורים." 
מלך פיליפ שלח מיד שליחים לספרד כדי לחקור 

איך גדל הסוס והתברר לו כי הסוסה מתה 

בהמלטה והסיח באמת, כפי שטען היווני, ינק 
מחלב אתון. 

המקרה הפתיע מאוד את המלך והוא ציווה שמדי 
יום יינתן ליווני חצי כיכר לחם, על חשבון המלך. 
לימים רצה המלך להעריך את התכשיטים שלו, 
ושוב קרא ליווני באומרו "נראה שידע שלך רב, 
ואתה יודע דברים רבים. האם תוכל לאמוד את 

ערך אבני חן אלה ולומר איזה מהן נראית לך בעלת 
ערך גדול ביותר." 

היווני ענה "אדוני, איזו מהן אתה מעריך כיקרה 
ביותר?" 

אזי המלך לקח בידו את האבן היפה ביותר ואמר 
"נדמה לי שזו היא בעלת הערך הגדול ביותר." 

היווני לקח את האבן, מישש אותה וקירב לאוזנו ואז 
ענה "באבן זו, אדוני, חיה תולעת." 

המלך קרא לשומר התכשיטים וציווה לשבור את 
האבן ואמנם תולעת קטנה נמצאה בה. 

עכשיו המלך העריך עוד יותר את חכמתו של היווני 
האסיר וציווה לתת לו מדי יום כיכר לחם שלמה. 

עברו חודשים אחדים ומסיבה כלשהי המלך התחיל 



לחשוד במוצאו האמיתי. הוא קרא שוב ליווני 
האסיר שלו, הוביל אותו למקום מבודד כדי שאיש 

לא ישמע ושאל "אישי, אני מעריך מאוד את 
תבונתך, אותה הוכחת בפעמים הקודמות. עכשיו 

רק תגיד לי מי היה אבא שלי." 
היווני ענה "איזו שאלה מוזרה! הנך יודע הרי כי 

אתה בן של קודמך המכובד ביותר." 
אך התשובה לא סיפקה את המלך שאמר "אל 

תתחמק משאלתי אלא תגיד לי את האמת 
לאמיתה, אחרת אצווה להוציאך מיד לגרדום 

כבוגד." 
"אז, אדוני" ענה היווני "אני נאלץ להודיע לך כי 

אתה בן של אופה." 
המלך, שמאוד רצה לדעת את האמת, פנה מיד אל 

מלכת-אם ובאיומים אילץ אותה להודות באמת, 
אותה אמת שקבע היווני. אזי הוא הזמין את האסיר 

שלו שוב, סגר את עצמו אתו בחדר מבודד ואמר 
"מספר פעמים צדקת ונתת תשובות נכונות 

לשאלות שלי. עכשיו ספר לי איך הגעת למסקנות 
שלך." 

והיווני ענה "אדוני, מה שנוגע לסוס, ידעתי כי הוא 
ינק חלב אתונות מהאוזניים התלויות שלו. ועל 

התולעת שבתוך האבן ידעתי, כי בניגוד לאבנים 
אחרות שהן קרות, האבן הזו הייתה חמה, ומכך 

הסקתי שרק ייצור חי יכול לחמם אותה מבפנים." 
"ואיך ידעת" שאל מלך פיליפ "שאני בנו של 

אופה?" 
והיווני ענה "כי כאשר מסרתי לך את הערכתי על 

הסוס, ציוות לתת לי חצי כיכר לחם מדי יום 
וכשהסברתי על התולעת באבן ציוות לתת לי כיכר 

שלמה. ואז הייתי בטוח מי האבא שלך. אילו הייתה 
באמת בן של מלך היית נותן לי עיר שלמה כתגמול, 

כפי שבאמת הגיע לי. המוצא שלך בגד בך והטבע 
שירשת גרם לך לתגמל אותי בכיכר לחם, כפי 

שהיה עושה האופה אבא שלך." 
המלך קלט מיד את הרמז, שיחרר את היווני 

מהמאסר והרעיף עליו מתנות יקרות.  
   


