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 פדז עליו מתו אחד, בהן בו נר רבות שנים לפני
 ,הוא נם הבית את עזב .הטחב מן .ילדיו ושני אשתו

 בודד הבית לו ,עמד בו לשבת איש עוד _רצה לא ומאז
 המרתף .טחב של נקודים חמם עד כבו קירותיו ,ועזוב
 ועשב פרא, גדלו הנן עצי .נרקבה הרצפה , מים מלא

* הדבילים. כל בבה רב

 בערבים פרות. וגעו _רעו ,בכרים ,הנן מאחרי
 העמקות. החפירות בתוך בעליצות הצפרדעים קדקדי

 אותו אספו החציר־ את קצרו ,פועלים באו ה_קיץ בטוף
.בעגלות מזה אותו נשאו כך ואחר ערמות ערמות

 העצים מעל .קטף .ילל הרוה ,הכתו ובא אז
 החרף. בא הסתו אחרי ..ירקרקים שנע^ו העלים את

 את גם הנץ, את גם ,ה:שן המת את גם השלג ככה
.הנרחבים הכרים

 התחילו הכרים השלג, נמם האביב, בא וכאשר
החמות. מהארצות שב והעגור שוב, מוריקים

 טדי הישן. הבית של הנג על היה העגור של קנו
 .המת את הכהן שעזב לאחרי גם ,בו התושב קוץ

 מתאימה היתה הזאת והדירה הקן. אל הגיע לא הטחב
 על ולא בראותו, היה בלהבות העגור. של לטעמו בכל

 שמצא כמו צפרדעים, שפע אחר במקום לו ומצא נקלה
 הנחלה עלתה שבגורלו , היטב _ידע הוא הזה. במקום
 המקדימים מן גם חוה כן על המךינה. בכל הטובה
בנחלתו. אחר קריז עגור איזה .ואחז שלא כדיי לשוב,
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 טי־וא מן העכור שב יפה _קיץ ביום אחת פעם
 לאשתו מתנה נשא הוא .עליו טוב היה לבו באחו.

 ומחציתו צפרדעים שתים צפרדעים. חמש ולילדיו
 .עליזה. ורוחו שבע היה כן עד הוא. אבל נחש של

במקורו. עוד החזיק הנחש של השניה במחציתו
 : ראה הוא .פתאם עמד שבין השבילים באחד -

מאד. גדולה תולעת מתפתלת האדץ על
איתח שאל—לגמרי? נבהלת שלא ,לי נדמה

 שתהיה מי או ,הרם אדוני במחירה, במחילה׳
 להתפתל והוסיפה להתחנן התולעת התחילה — בכבודך,

כפלים.
העגות אמר — , אני מי , דואות עעיך הלא —
 איני התולעת אמרה — ,דאיתי לא ,אויה —

 רגליך פעמי קול את אך אני. עורת הרי לראות, יבלה
 את למצוא ובלתי לא מיראתי מאי♦ ואי_רא שמעתי
.מאורת•

 מחצית את •ת! לעכור* ערבו אלה >_ ^ד_ךים
 עדרגל התיצב , במקורו התכרד העשב, לתוך הנחש•
 למה דומה לעכורים אחת רכל על .והעמידה - אחת

חזה*♦ על זרועותיו את שולב שבן־אדם
ראשובגאוח. את והדים העגות-אמר, אני —
התולעת. אלהים!-_קראה אל אוי, -
העכור. שאל—בי*? מבירה את בלום —
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 תחסן העוף את לדביר שלא אפשר כיצד —
 הצפרדעים - התולעת אמ*ה — המדעה! עופות מכל

 לזחל ממהרים הנחשים ,בחפירותיהן מפחד רועדות
 יםפק בלי ארחי מרחוק. אותך יראי באשר הצדה;
• לך למאכל בבר היו אחי מאות

 לא מצוא ולעת — .העכור ענה מעשה- ריח —
.לאשרך שבע, הריני עכשו אך , עליך גם אחים

 התולעת. אמרה—י הרם אדוני לך, תודות אלפי -
הצדה. ברה התהילה התולעת

 במקורו נבח על ודפק העגות שאל לאף-
הארך.

* זז
 התולעת-חפצתי נאנחה—נא בלח ,הוי ,הוי

 יפה לזחל פנאי לי אין ...מאירת• תוך אל הזחל רק
לבטלה.
 פנאי ערש אני סובר ,לי פנאי שיש זמן כל —

 טרוף דבלי מבטיחך אני — העכור. אמר — לך כם
שעזבע ,הזח ליום רק נתונה הבטחתי כי אפם , אותך

 התולעת ענתה - י רוחך נדיבות כדלה מה -
כבוד. ברכש

 את הזקיף .והנה הנה מתהלך התחיל העכור
 למערה רגליו את והרים הזהו, את והבליט ראשו

 הוא .הקן מן אליו אשתו קראה ההוא בתע למעלה.
.מקורו של בקשקוש לח השיב
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דבר־מה? לאמיר הואיל הרם אדוני
 אמר—מצרית, בלשון אשתי עם שוחחתי אני —

 טובים שמה באפתקה. נהלה לנו קש - ... העגור
 _ישבתי הילדים׳ לולא ...פיה * מאשר מונים אלף החיים

 מה , כלה מבינה את שאין אפשר אך .בקביעות שם
? מימיך בארצות עוברת הדדית מדבר. שאני

התולעת; ענתה — ,לא —
בחלף? באה את אפוא אנה -
.התולעת ענתה—פה נשארת אני -
 שנורא ודאי — העגור. אמר — פה... ברר... -

 רגליך אין בלום . הקרח ועל בשלג פה לתעות הדבר
? קפואות נעשות

 ;תולעת । । ! אמ , לגמר ם י.ל ל । אי ירי ! —
 עמק מתכנסת הריני הקר, יבא וכאשר — .בעליצות

* באדמה
 כך אחר .במחשבות שקוע אליה הביט העגור

: אמר
 ,שכמוני לבדיה הכדאי לי, הברד לא עוד -

 הדברים ־ מכל מאומה לך אין .'והרי עמך בשיחה לבא
מישמרת? איזו לך היש עמהם. נולדות מהגנות שבדיות

 השאלה על התולעת חזרה — משמרת?
 בשקידה. עובדת הנני אני הזה? הדבר הוא מתפלאת.-מה

זאת? היא המשמרת
 לאשתו מסר ובקול גדול, בצחוק פיו פער העגור י

התולעת. דברי את
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 הגון? שאינו דבר מפי הוצאתי שלא ,?*מ מקרה
מתבישת. התולעת שאלה—

 לך השמךי את אך פעם, עוד שאבא אפשר
רעב.,. אהיה אולי

 על העגור לו עף האלה הדברים את ובדברו
מאורתה. בתוך והתחבאה מהרה התולעת הישן. הבית גג

 בשבילי שוב העגור התהלך אחדים ימים אחרי
והתולעת. הוא התודעו ששם הגן,

. היה לא מענה אך .קראד — ! התולעת —
 עמך! לשיח רוצה אני עליי , התולעת —

.המאורה מתוך התולעת מעזה,-ענתה איני
 והארך_דפק האדם במקורו קצף. העגוד אבל;

 ובהכנעה ובפחד התולעתקצאה האדמה. על בהו בכל
לרגליו'. התפתלה

 אותך, קורא שאני בשעה לבא את מחיבת
 האינך — . אחת רגל על .ועמד קשות העגור ךבד—

 ,הכבוד את לערך יודעת אינק את? ומי אני מי יודעת
עמך! לשוחח בבודי בהשפילי אותך, מכבד :*.אני

 — ,עלי תקצף נא אל ,בטובך חרם, .אדוני
 אמרת בעצמך אתה ואף עלי. נפל כך כל גדול פחד

רעב•' שאתה בשעה לעימך, מהראות נזהרת שאה:ה
 .בגאון העגור אמר -, .אקים .דברי את אני

.עלי נפל שעמום .חקיך אודות על ספרי־לי ועתה —
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 אותך? מעדן יהא שספור־ לספר, לי יש ומת
 נשימתי למן עובדת אני — בענות. התולעת שאלה
 , !האדמ! את חורשת אני ז האחרונה ועד הראשתה

נ**. । י > 2!• ~ ת

? לעדרים למשל, , מועילה את ובמה
 לטרוף _יבל דרס שאדוני בזה, בל ראשית —

מרפדו; רצון רדה באשר ,אותי
 הענור אמר — ,אני נם ידעתי הזה הדבר את -
 הדבר על תזביריני שלא מוטב -:הזהו את והבליט

ובמהעוד? בל'בך... קרובות לעתים הזה
 בפי־ האדמה את אנכי שעובדת , והשנית -

 אני .לצמוח והעצים הפרחים העשבים. שךטיבו ,בחי
שמנה. ארמה , ושחורה לחה אדמת־גנים מבינה

הענוד. שאל בו?־ שהולבים הבץ זה
 התולעת אמרה — לי, נא .יפלח הרם אדוני

 זוהי הרי לזה. יקרא בץ לא אך — בבוד. ברנש
 הצמחים ממנה. צומחים הצמחים שבל פוריה, אדמה

 הצפרדעים, נזונות ברמשים ,הרמשים את מפרנסים
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 ובני הרם אדוני נזונים להיות יואילו ובצפרדעים
.משפחתו

 ייד? יא? בעצמי שאני ,את הושבת .אפשר
 והתחיל אחת רגל הרים \ העגור שאל—הדבר? את

 לנסות _רק חפצתי - .המרחב אל בחשיבות מביט
 אותה:; מכינה את אפוא איבה ידיעותיך. את לבחן אותך,

השחורה? ה^דמה את
ענתה: התולעת

 למעלה, בעמק אשר האדמה את מוציאה אני
 האדמה, \את הגשם. מי ואל השמש אור אל האויר אל

 מערבת אנכי כן למטה; מורידה אני , למעלה אשר
לה; בראוי שתהיה עד ,האדמה מקום ומהלפת

? עוד ו_מח —. העגור אמר מאדי- .הדבר טוב
זעגות ! אל ! והתה! । 1*. רת הת
 העלים אשר ךש — ? הזה לדבר לבך השמת -

 ? _עפ תקוע !_<^ר ופיהם ,׳יוצרות53 משלבים ש^פלו
 באשר בלילה, הזה הדבר את עושה אני היא, עבודתי

 אני הבא ובלי_לה .מפריע ואין ,ודומיה חשך עזיה
 נבנם שהוא עד ,למטה המגולל הערה את מושכת

 והופכת אותו מעבדת אני כך ואחר האדמה. לעמק
.גנים לאדמת אותו

העגור. אותי,-אמר מענק מתחיל הזה הדבר
 הבריות כל היו לו— התילעת נאנחה — ,אוי -
 להתפאר. חפצה אני איז באמת י הרם כאדוני נדיבים

; :־••ז־ 1 •• :•.••.•” *־~ • :״ _ * *1
בחכמה הזה הדבר כל את לעשות יכולים אחרים
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 יאיץ אל, יציר שהיא פי על אף בה׳ לנגוע ואסיר היא׳
 באר לא מרוע אך אמתי, הוא הךעיוץ ._רעה לה לעשות

 עובדות, שאנו מפני הדר, לובשות אתנו שאנחנו לילד
האדם? ולבני החיים בעלי לבל מועילה ושעבידתנו

 הערץ את יודעים אינם העגור-הם אמר—כץ -
ב־ךבח.

 טוב לדבר , חרם אדוני אתה, שתיבל אפשר —
תחנונים." בקול* התולעת* ?-שאלה באזניהם עלי

 מחשבות חושב של פנים והעמיד התגרד העגור
^מקות.
 ענה—נבוך דבר לך להניד יכול איני באמת, -

 מצר אני ^בי ובכל אתך, הצדק הרי ידועה במרה —
 עליך דעתי תהיה שבך ,ה בטי אני אין אך .בצרתך

עוד..; אחשוב אני רעב.׳ שאחיה בשעה בם
 התו_לעת אמרה—החם אדוני ,לך תודות אלפי—

 לגמול אני גם יכילה זאת -על ... נא שמע . בהתפעלות
...אותך

 אמר - בלבך להתגאות החלות שכבר דומה -
• אהת רגל על _ךעמד העגיר

 בהיר — התולעת קראה - הלילה י אלי ,חח —
 'אני • אליף מחשתיות אני פחות שיציר למדי לי

לך. הנשקפת הסכנה מפני אותך להזהיר רק*חפצתי
 נשקפת סכנה שום העגור-איץ אותי?-שאל -

לי לעיוות שיאבה מי המדינה. בכל מכבדים אותי לי.־



 אמרה ״ברי את אהד רגע אך נא שמע —
 מנהרותינו את חופררת שאג* לדעת עליך—התולעת,

 בן על מאד\ רב שמספרנו ומשום המקומות. בבל
 מגיע לבדו הזה בגן רק :דיני*; על הארץ יכל חפורה

י יםר בה־ עד מספרנו
 מקורר את ופער העכור _קרא—א,הא! —
בצלצול.

מאורתה אל לזחל מהרה התולעת
העכור. קרא—לאן? —

 דרס שא״וני בשעה פה׳ להישאר מעתה איני —
. .לזה בדומה .רעבון בקול לדב• מתחיל

.רוח בקצר העגור קרא—י הלאה ספרי —
י—רב ראשה את רק החור מן הוציאה התולעת

העכור. צחק—! חדרחה״הה —
 מדברת אני—התולעת אמרה — לי תצחק אל —

 להעמיס הרב; מספרנו אל לבך שים אתה אמת. דברי
 והבתים נבקעים שהקירות י ,בדבר הסבונו קרובות

נקלה;חךב•: שעל בלה, בלבך הישן הבית י שוקעים.
 המקום על במקורו והכה לצחק הוסיף העגור
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 האדמה• בעמק בבר היתה הלזו אך התילעת, שם שרירה
 על לד׳ וספר אשתי אצל הגג על .ועמד עף והעגור

 שלה שהיא בלבה, המתברבת המגחכת,* התולעת דור יא
עליי. בנר שהקו הבית כל ואת העגור קןי את להחריב
 -אמקה שכמותה בריות עם להג להרבות אסור—
 מתגאות הן והרי פנים, לדם תסביר רק אם כי — העגורה

ה ה•
העגות אמר—אותה אבלע האחרת בפעם

 עוד שוחחו לא הזה הזמן במשך שבוע. עבר
יחדו♦ והעגור התולעת

 הגג על והיעגורה .העגור עמדו חם _קיץ ביום
הקן. בתוך שרבצו אפרוחיהם על והתענגו
העגור" כהלכה-אמייה וגדלים הולכים המה י-
 הצפרדעים —העגות ענה ,העזעה הגיעה וכבר -

 הבהר כל במשך מזון. למצוא כבר קשה זהירות. נעשו
 בלעתי בתולעת, עתה פגעתי לו אחת. צפרדע רק מצאתי
אחת. מלה אף להוציא אותה תת מבלי אותה,

 שהגג , לי נרמה - האגורה. .זה?-אמרה -מה
.התנודד.
.. ? מה -

 .גדול ברעש נפל והבית ,מדבר הוא עוד אך



15

 התעופפו העגורים שני .רשמים עד התנשא אבק של עב
.למעלה בצוהה

 ם לבני תל זולתי בלום נשאר לא דרשן הבית מן
 5 הקן מובל היה האשפה תחת !^!2^ .רקבות וקורות

* יונקבל נחגקר העגור ילד* ובל
• העגורה י-קראה הילדים !הילךים -

 *ה• । ר ב מם* > בלבו :> > * ** ,> .> , פו !ע * ב*
 אבל וצנחו', הקשיבו ובלבנים. בחמר הבו במקורידם

 מתים פגךים מוטלים היו דקלדים בי דרה, לא מענה
אמות. במה של בעמק החרבה תהת

 גבוה אהד עין על העגורים שני ישבו בערב
שקרם. האבון על ושוחהי

פתאם. העגור !-קקא התולעת —
 על התחרט !ובמו התולעת אזהי״ת את ״בר הוא

לדבריה. לב שים שלא
 מדבקת השוטה שהתקלעת לשעה יבלתי ביצר -

 בלי אותן נבלע עתה. טעם-אמר-נלבה שר ים דבי
 ת. הבן מתחת המתירות את עשו ואחיותיה היא .רחמים

ילדינו. בנפשות אשמות והן
 בדברים לתולעת קוראים והתחילו תגן אל ;רדו

:ורבים טובים
 פח אשתי , ;קרה תולעת ,תיראי אל ,צאי —

 על המעדנים בפותך את לשמוע רוצה והיא ,עמדי
לאדמה. שמתחת החיים אדות
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 וזחלה ,הבית מפלת את שמעה התולעת אך
 לא השמר .דברי את מאד. עמק באדמה והסתתרה

 מתקצפים העקרים ביצר גם שעה לא ; שמעה
העפר. את במקוריהם ומסים

 העגורים שכניהם את לבקר .העקרים .עפו לסוף
 .יצאה הלילה י חשבת באה באשר .צרתם את ולשיח

 בתוך בענג והתמתחה למעלה הארץ _על התולעת
.הטלול העשב

 ה*ה לעצמת,בלילה אמרה הארה, ערב־בבד מה —
 שהאדון בשעה החיים,וביחור נעימים האח, נשם. .ירד
 ונעים הפד, רב היה'אדו* הוא אמנם לדרך• •צא הרם
 בלהבת נמצא שהנה זמן בל אך ..עמו לשוחח היה

;שמא.ירעב.. גדול, הפחד דרה הזה; המקום


