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אפילו בסיפור הטיפשי ביותר ניתן למצוא 
מסקנה חכמה אם מעמיקים בו קצת. וכך 
גם קורה עם הסיפור על פינהם, פאנהם 

מרה-פונהם וקלאך-ארנהם. ארבעה 
איכרים שירשו שדה חיטה אחד. אבל 

כשהחיטה הבשילה… 
 - היא שלי – אמר פינהם. 

 - לא, היא שלי – אמר פאנהם 
 - לא שלכם, שלי היא – אמר 

מרה-פונהם. 
 - מה אתכם - היא שלי! – אמר 

קלאך-ארנהם. 
והם החליטו להביא את הריב שלהם 

בפני הלורד בעל האדמות באזור. והלורד 
אמר להם לחלק את שדה החיטה ביניהם 
שווה בשווה לפי התלמים. הם חילקו את 

השדה לארבע חלקות לפי התלמים, 
קצרו את החיטה ואספו באלומות. אלא 
שאז נשאר עוד תלם חיטה אחד עודף. 

 - הוא שלי – אמר פינהם. 
 - לא, הוא שלי – אמר .פאנהם 

 - לא שלכם, שלי הוא – אמר 



מרה-פונהם. 
 - מה אתכם - הוא שלי! – אמר 

קלאך-ארנהם. 
והם שוב הלכו ללורד לשפוט ביניהם, 
והוא אמר להם לספור את האלומות 

שבתלם ולחלק ביניהם את האלומות. 
והם חזרו הביתה, ספרו וחילקו את 

האלומות ביניהם. אלא שאחרי שגמרו 
לחלק, נשארה עוד אלומה אחת עודפת. 

 - היא שלי – אמר פינהם. 
 - לא, היא שלי – אמר .פאנהם 

 - לא שלכם, שלי היא – אמר 
מרה-פונהם. 

 - מה אתכם - היא שלי! – אמר 
קלאך-ארנהם. 

ושוב הלכו ללורד וזה אמר להם לחלק 
את האלומה לפי השיבולים שבה. 

הם חזרו הביתה ועשו כפי שנאמר להם. 
ספרו שיבולת לשיבולת וחילקו אותן 

ביניהם שווה בשווה, אך כשחילקו את 
הכל ראו ששיבולת אחת נשארה עודפת. 

 - היא שלי – אמר פינהם. 
 - לא, היא שלי – אמר .פאנהם 

 - לא שלכם, שלי היא – אמר 
מרה-פונהם. 

 - מה אתכם - היא שלי! – אמר 
קלאך-ארנהם. 

ושוב הלכו ללורד שלהם וביקשו עצה איך 
לחלק את השיבולת. והוא אמר להם 

לספור את הגרעינים שבשיבולת ולחלק 
אותם שווה בשווה ביניהם. 

הם חזרו הביתה ועשו כפי שנאמר להם. 
אך מה לעשות! כשגמרו לספור את כל 
הגרעינים ולחלק אותם ביניהם נשאר 

להם עוד גרעין אחד בודד. 
 - הוא שלי – אמר פינהם. 

 - לא, הוא שלי – אמר .פאנהם 



 - לא שלכם, שלי הוא – אמר 
מרה-פונהם. 

 - מה אתכם - הוא שלי! – אמר 
קלאך-ארנהם. 

מה יכלו לעשות? גם הפעם הלכו אל 
הלורד ואת הגרעין הביאו אתם. הלורד 

לקח את הגרעין ואמר: 
"בואו אתי!" 

והוא הוביל את כל ארבעתם לנהר וזרק 
את הגרעין למים במקום בו המערבולות 

היו סוערות ביותר. 
כל ארבעתם קפצו למים אחרי הגרעין 

ויותר כבר לא ראו אותם. 
וזה היה הסוף של פינהם, פאנהם, 

מרה-פונהם וקלאך-ארנהם.  

 


