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ידידת״האלים. סבולנה,

 והגבעה. הבצה בחרישת עסקו מהקויני אנשי

 בשפע ןבול שנים הרבה במשך להם הכניסו שדותיהם

האלים: אמרו הימים באחד אולם רב.

כל לנו מקריבים אינם שהאנשים הוא, עול "הלא

 לא הבאה, בשנה האנשים ונטעו חלשו וכאשר

 מאד כבד רעב ויהי צמח. כל האדמה להם הצמיחה

בארץ"

 והרעו אחר. מקום אל ויבאו האנשים משם ויסעו

 קאומה. האמיחה לא האדמה למינהו-אולם זרע כל שם

 צידם, אחרי וברךפם ציד; לצוד האנשים הלכו אז

 לתמהונם ויראו ;צאו. משם אשר המקום אל הגיעו

 ויאמרו בלבם האנשים וישמחו פורח. שם הכל כי הגדול,

אחיו: אל איש

הזה. המקום אל אפוא -נשובה

 לא אותו, למץ קנה-נפת לשבר ןאמרם1 אולם
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 לא והבננה נעקר לא תפוח־האדמה וגם הקנה; נשבר

 "מה ויאמרו: אחיו אל איש האנשים ויוזקהו נקטפה.
לנו?" היה זה

 הקרוב מהץער אמו האלים וכל (* אימנא יצא והנה
ויאמר:

הבור* *(

 מי בכל? ידכם ולשלח הנה לבא לכם -מיהךשה

 הו, ? בתפורדהאדמה ולגעת קנהעפת לשבר לכם הלשה

י מזה העלו כפויי״טובה,

 גדולה מהומה ותהי מאד האנשים נ^הלו אז

 בראש. ראש ויכו בנוסם אחיו את איש ויפילו ביניהם.

 המוצאות כל את לאחיהם ויספרו בתיהם אל שבו וכאשר

בכפר. גדול אבל היה אותם,

 לאסף היער אל הנשים ותלכנה השני ביום ויהי

 אחד, עץ אל הנשים ותבאנה לאגדות. ולאגדם ענפים

 לתוך ידיהם את בשלחם ויהי דבש. נטף מתוכו אשר

 את מתוכו להוציא כדי הךבש, נטף שמתוכו החור

 תוכו. אל שלוחה שהיתה _יד כל ותשבר חלות״הדבש,

 עד צעקתן ותעל בבכי, קולן את הנשים כל נשאו אז

לב-השמים.
 לנו, הנשים,-אהה הגךמות!-צעקו לנו, "אויה

 הזעקו האנשים כל נקהלו אל־הקפר, הגדמותי״-ובשובם
 הפילו לגךמותי" אויה י לגךמות ,,אהה אתן: הזד הם גם
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 הפילו וכאשר הנגף. עליהם בא בשלמה וידעו גורל,

 מקרב אחד כי הקוסמים, הודיעו השנית, בפעם גורל

 ^קרבן להקריב הקדוש ה_יער אל ללכת מחיב העם

 לגשת יראו כי האנשים, על גדול פחד נפל אז לאלים.

האלים. אל

 אל האנשים כל חצאו הלילה הגיע כאשר ויהי

 מער, אשר האלים אל ידיהם את ויפרשו לכפר, מחוץ

ויפלל: עמד אחד ואיש

 ורחמו נא חוסו האלים, יתר וכל אימנא "אנא,

 מי מאתנו. אחד לכם לשלח חפצים אנחנו עלינו!

אליכם? לגשת עליו אשר האיש, אפוא

 והקוסמים השלישית, בפעם גורל הפילו אחרי־כן

הודיעו:
 קךבף. להקריב הקדוש הנער אל תלך "סבולנה

סבולנה: ותאמר

אלך! -אנכי

 את ללוות נילכו כעלות-השחר האנשים השכימו
 הנער קצה אל בבאם ויהי הקדוש. היער אל סבולנה

 ורק תוכו. אל לבא לבם את ערבו לא כי שם, חשבו

:לשיר ותחל זקופה בקומה תחתה עמדה סבולנה

 סבולבה, אני סבולנה, אני

אנכי. בת״הערבה

 באלים, ובוטחה לאלים קרבה

בחרו, הקוסמים בי כי
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בחרו. בי הם גם והאלים
 נעו, לא העצים היער. לתוך באה לשיר ולכלותה

ביניהם. בעברה אחורנית נכפפו והבדים והענפים

 אחה מקום אל באה עד מער סבולנה ותלך
 ויתר אימנא לה הסבירו האלים. נקהלו שם אשר

אליה: ויאמרו פנים האלים

 אשר בעת אלינו, לבא לבך את ערבת זה -איך
? אלינו לגשת בלבם די״אמץ מצאו לא אמיצים אנשים

ותאמר: סבולנה ותען

הגורל. יצא -עלי

 הגורל,-אמרו יצא עליך הנערה, כך -אמנם

 ועתה בלכתך. ששרת שירך הוא האלים:-חפה אליה
שאלתך. מה לנו הגידי

סבולנה: ותאמר

 ולבקש .קרבן לכם להקריב הנה באתי -אני

 האלים, חסה עמנו עשו־נא בעמי. תתאנפו לא כי מכם,
הטוב! אימנא אתה, וגם

 חבלכו עליו, לשבת מקום האלים לה הורו אז
 הדורה את הלא אפוא? חפצכם לה:-מה ויאקרו אותה

 טוב וכל הארז ואת האבטיחים ואת הנובת־הבצה ואת
 שלנו לבני-האלים וקראנו מעט עוד לכם. נתן נתן הארץ

 אסור כי לשר, מחוץ אל הזה הטוב כל את והוציאו

 נא שמעי הזה. הקדוש ה_יער אל לבא בלעמך לאיש
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 הטוב, כל את בנינו עיחו בקצה״היער שם הנערה: אפא,

בכפר. אחןך בין אלתו• תחלקי ואה

 הדורה את שכמם על ויעמיסו בני־האלים חבאו

 ואת הארז ואת האבטיחים ואת תנובת־הבצה כל ואת

לאנשי־הכפר. האלים נתנו אשר הטוב כל

 ועיחו אחריה האלים ובני בראש סבולנה ותלך
מחודליער. הכל

 בשיר: קולם את האנשים כל נתנו אז

 ישע, לנו הביאה סבולנה

ישע. לנו הביאה בת״הערבה

 הקדוש, היער אל הלכה הלך

לתחנתה. שמעו האלים וכל ואימנא

 כן כי הקדוש/ היער אל סבולנה אחרי-כן ותשב
לאמר: האלים אליה ךברו אז לשוב. האלים עליה צוו

 כי לאלים, חטאתם אתם ?אחיך: תאמרי -כה

 אותנו כבךתם אשר מבלי ותקצרו זקנתם השדות את
 ומי מצמח? הדורה בעד עצר מי הידעתם, מהותכם.

 ובעד הבננות ובעד תפוחי״האדמה ?עד מצמח עצר

 והכלבים צח־ לצוד ?באכם ?עךכם ה?ריע ומי הארז?

 זה איך הבצות? לתוך עד שלנו החיות את רךפו

 שאל מבלי תנובת־השדות את לאסף לבכם את ערבתם

 גמלנו האלים וכל הבורא, אימנא אנכי, פינו? את

 הקרבתם לא ואתם לנו, נחשבתם בנים וכמו טוב לכם
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 במשפטנו, ^דקנו האם הנערה, אפוא, הגיךי .קרבן. כל לגו

לא? אם

 לכם ,-הנערה קראה - י האלים וכל אימנא ,הה -

בשת״הפנים. ולנו הצדקה
 סבולנה,-והגנו אל אימנא הדבר!-אמר -כן

 ועתה אלינו. האנשים שוב .יתפללו כי עתה, מאשרים

 אשר ככל אכל לאסף ובשקים בסלים אחיך נא יבאו
 היום מן תהך הנערה, ואת, ראשם. על שאת יוכלו

לאנשי־מהקויני. למלכה והלאה הזה
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לתודה. קמיםז אינם המתים מדוע

 האדם, את ברא אימנא ? הדבר היה איכה הידעתם

 ימותו כאשר כי חפץ, אינני :לבו אל אמר חסדו ובגדל

 ישובו שו׳ב אם כי לתחיה, עוד יקרמר לא בני-האדם,

מותם. אחרי חדשים לחיים

 אל ויביאם בני־האדם את אימנא ברא כאשר ויהי

 כי במשכנו, נשאר עצמו והוא שם. לשבתם אחד מקום

 הזקיתס את ברא אז לפניו. אשר העבודה עוד היתה רבה

 לא הם אמנם בעיניו. חן שניהם תמצאו (**האורג ואת

 שלשת אתם בלה אשר אחרי כי רצונו, כל את השביעו

 השלמות. חסרה לשני כמו ?אחד כי לדעת, הכיר ימים,

 דברים, הרבה דבר זה לאורג. השלמות חסרה ביחוד אולם

 וךברי־השקח- מעטים, היו דברי־״האמת אולם ואמת, שקר

 לדעת, הכיר הזקית, אל התבונן ןכאשר קאד. הרבה
שקר. אבק בלי אמת, דבריה וכל לה בהיר שכל כי

צפור מין **( £30181000 *(

הזקית: אל הרביעי ביום אלה ויאמר

 בני״האדם את הושבתי ששם המקום אל -לכי

 תעצבו אל :אימנא אמר כה :אליהם ואמךת בראתי אשר

 כל לתחיה. תקומו מותכם אחרי גם הנה כי תךכוי ואל

י וחיה שוב להם-יקום תאמרי כן—מותו אחרי איש

*( אלך! אנכי טוב, הזקית: ותאמר
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אימנא. עלעד נשאר והאורג

 אל אימנא השקיף וכאשר לאט״לאט. הזקית ותלך

 דרכה כן כי לאכדלאט, צועדת הזקית והנה ראה הארץ,

לאט״לאט. תדבר דבריה, את תדבר וכי בלכתה תמיד

 עצבון את ראה כי לבו, אל אימנא ויתעצב

המות. לקראת תמיד נכונים היותם על בני־האדם

הזקית: אל בהביטו בלבבו אימנא ויאמר

 ?החיש תוקלי לא האם עצלה, בריה -הו,

להשחית. עד אפה בה ?-רחר פעמיך את

 ראה לארץ ?הביטו כי חמתו, שככה מהר אולם

 אזנו רבהטותו האנשים. אל סוף״סוף באה הזקית !הנה

 את על־־ידו-שמע אז עמד והאוךג;ךבךיה- את לשמע

 הזקית, כי לדבר, החלה אך באמת אליהם. בדברה קולה

:לדבר כל־כך ממהרת איננה לכם, שידוע כמו

אלי... אמר אלי-כדז אמר אלי-כה אמר -כה

 עד אלי", אמר "כה דבריה: על בלי׳הרף חזרה וכן

?קולו: אלה עליה נתן כי
? האלה המלים על מחזר תחדלי לא הלעולם -

 ?אלו ?נפיו, את קצת פרש האורג והנה ראה פתאם

:אימנא אותו וישאל לעוף. ?חפצו היה

לעוף? חפץ אתה -לאן

האורג: רען

 הלא רוצה... אני הצדה לסור רק מקום... -לשום

לי? תרשה
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הדבר. ויאמר:-טוב אימנא ויען

 סביבותיו, על להתבונן אימנא שהספיק בטרם אולם

 כל״כך גדולה במהירות .ויעף באחר המרומם והאורג

 בין כהרף־עין עמד כי הוא-עד צפור אלצה-הלא

 ירד והוא בעדו. לעצר הספיק לא ,-ואימנא האנשים

 העשירית בפעם האנשים אל דברה שהזקית ברגע אלצה

אלי"... אמר אלי-כה אמר "כה האחת־עשלה: ובפעם

האורג: ^קרא אז

 אלינו: ךבריו כת הלא אימנא? אלינו -מהדבר

 ולא האהל כשלשי חבלו :מקו מותם אחלי "האנשים
לנצח". יקיצו

:ותקרא בחרדה אליו הביטה הזקית

 אלינו-כה אמר כה הלא שקרן? הדבר, -מה

 בני־האדם מותס-יקומו "אחרי אלינו.... אמר אמר-כה
!״ לתחיה

 כי דבריה. את עוד שמעו לא האנשים אולם

 רצו מפיו, דבלי״השקר את האורג הוציא אך כאשר

 את ויעבירו עבר לכל ונךהמים נבהלים כלם מיד

 ישובו לא מותם אחרי כי אחיהם, בין שמועת״השךא
לתחיה. עוד

ךבריה: את הזקית תדבר הזה היום ועד

אלי"... אמר אלי-כה אמר כה

לתחיה. שבים ואינם מתים ומי-האדם
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והעק!ךה. אימנא

 ויהי ולד. לה היה לא עקרה, אשה היתה לפנים

 באל לךריש "אלכה״נא בלבה: האשה ותאמר היום

 ?באה ויהי אימנא. שוכן בו אשר היער, אל ותלך אימנא.
 מבין אימנא אליה יצא וכאשר האל למשכן ותשאל

ענני -אימנא, אליו.: אמרה העצים,

האשה. את אימנא שאלתך?-שאל -מה

ותאמר: האשה ותען
בן. מעקך שואלת ןה?ני אנב? .עקרה הנה -

אימנא: אליה ויאמר
 ולקחה קטנה חיה בפגשך והיה לך; ולכי -שובי

?ידך אותה
אימנא. את האשה שאלה - ? הדבר כל וזהו -

הוא. כן ויאמר:-כדבריך האל '-ויען

 כי ?באה ותרא ה?יעיךה. אחותה אל האשה ותלך

 לא קטנים; עודם והילדים בטיט. משחקים אחותה ילדי

 אותו ותדחה אליה. ויקרב אחד ילד קמד אז מאומה. יבינו

?טיט. הל?לכני ואל מזה, לךלך ותאמר: פניה מעל האשה
 והגקהו חיקה תוך אל ?נה את האם לקחה אז

 על״ךבר הבכירה אחותה לה ותספר עליו. אשר מהטיט

לה. דבר אשר דברו ואת אימנא אצל היותה

לבכירה: הצעירה ותאמר
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בקררב. בן לך .יחיה רדי כך אם -

 מלאה וכאשר השנה. כל במשך לבן האשה ותחכה
האל: אליה ויאמר אימנא. אל שבה השנה,

שרב? אלי באת זה -למה

ותאמר: אימנא את האשה ותען

בן? ערד לי אין -מדוע
אימנא: אליה וי^מר

 אשר הקטנה, החיה את פגשת לא האם -

לך? אמרתי
פגשתי. האשה:-לא ותען

אימנא: אליה ויאמר

 לקחת לא אבל הקטנה; החיה את פגשת כי -לא,

בידך. ארתה
 חיה.-אקךה כל פגשתי לא אימנא, טועה, הנך -

אימנא: אליה אמר אז האשה. שרב

 שחקר אחרתך, אל אז בבאך אפרא! -שמעי

 ותדחי אליהם לבך את שמת לא ואת בטיט, הילדים
האשה: ותאמר פניך.*מעל האחד את

:.ויאמר אימנא אותה _ו_י_ען חיה? הוא הילד -האם

 לקחה אמר הלא נפש־חיה? איננו הילד -האם

 מלכלך. שהוא לזה שיס״לב מבלי זרערתיה, על ארתר

אקבה. אין ?לבך לאולם ;לילדים אהבה ךרחש לבה
שבאה. כל־עמת נפשה בעגמת האשה ותשב
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ומלך״הסהר. באויל מעשה

 אחים ולו שמו. ?רילי לומים, צעיר בחור סי לפנים
 נוגע לא זה פי אגיד, לא שמותם את ממנו. צעירים

 בכל אולם בעבודתה. לאמו עזר זה ומרילי כלל. לכם

 הנה, הומים. כל ורה וכן אויל ה;ה ודבוריו מעשיו

אליה: אמר האכל, את פעם אמו בשלה כאשר למשל,

האש? באה מאין -אמי,
כאלה. אוילים רעיונות במחו נקרו תמיד הלא כי

 ואחיו אחריו. גזר־עץ ותשלך האם, -בער!-קראה

לו: לעגו הצעירים
 הוא מבקש האש את ברא מי ראו: גם -ראו

!האייל לד.עת
 נשא הוא כזה: מקרה קרה למשל, אחת, פעם או

 בחצי־ לפתע ו^עמד צרור־בננות, שכמו על הביתה
 וישאלו שם שעמד המקום עד אחיו באו וכאשר הדרך.

אותו:
האייל? דם, תעמד זה -למה
שוכן מךילי:-איפה לדעת-ענה אני -רוצה

מלך־הסהר?
 אל בצחוק תקראו אחיו, -מלך־הםהר?-תמהו

מלך־הסהר! שוכן איפה לאויל אקרי אמם:-אמנו,

האם. מי?-שאלה
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צחוק. מתוך הנערים -מלךהםהר!-ענו

זאת? שאל רמי מלך־־הסהר, זה הוא -מי

ויריעו: גדול צחוק הנערים ושחקו

 משתוקק הלא כי שאל! האויל זאת? שאל -מי
מלך־הסהר. את לראות הוא

 כי עד לחיו, על בחזקה אמו לו סטרה אז

 כאלה מקרים הרבה ועוד ראשו. על כמעט התהפך

 לא' זה "נער צער: מרב נאנחו אותו,-ואבותיו קרו

 היו ותוכחה ךברי׳מוסר וכל דבר". ?שום הוא יואלח

ללא־הועיל.

 בעת פעם עשה גדולה היותר האולת את אולם

 לפתע האדמה. מתוך (*קולוקסיות בני״המת שעקרו

גיל: בתרועת קולו נשמע

עות. פק *(

!האלה הקולוקסיות הן יפות מה האפל, ןקחני -

 את בשמעם כאילים תקפצו ברגליהם רקעו אחיו

 גדולה "הן ?לבה: חשבה ואמו ?חוק. המעוררים דבריו

 שעו, לא והם מלך״הסהר". על מרעיונו הזאת האולת

 עץ תחת להם קרוב הזה ברגע עומד מלך׳הסהר כי

 צוחקים .כי מרילי, אמר וכאשר זה. כל את ורואה

 הקולוקסיה שגם מאד אפשר כי שן מחסר״דעת, הם

 מוצא הזה "הנער ?לבו: מלך־הסהר יפה,-אמר תהיה

 אמר בו גערה .וכאשר בךבריו". צדק וגם בעיני, חן
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 ,,חממו את ולסטר "אויל" אותו לקרא םיפו1ה ואחיו
יקרא:,1 מאד מרילי רגז1הר

הוא! כן כךבריכם לא אמנם כי לכם, אראה -עתה

 אחד צמח בידו לקח כלם, מזה הלכו וכאשר

 :?לחש ויאמר אחד בעץ אשר חור לתוך אותו וישם

לבךאדם". "היה

 מצא ?בר השני, ביום ההוא המקום אל ובבאו
 בחשאי הביא ההוא היום ולמן הצמח. במקום ילד

 אותו שאלו כי עד אמו, בשלה אשר אכל מכל לילד

אחד: ביום אבותיו

 לאן מהמת? האכל ?ם תמיד תברח זה -מדוע

כל״כך? רעים פניך זה ומדוע האכל, את תשא

 מרילי-והאם אחרי״כן-ענה תמיד אוכל -אני

זאת. ידעתי לא אנכי רעים? פני

 הלכו מהבית, האכל עם ברוצו אחת, פעם והנה

 למר אתם ויכלים שרשיג על להתחקות אחיו אחריו

 בבית שלמה המהומה היתה גדולה מה בדמיונכם

שובם. אחרי
 שבחורר עץ אל הלך הוא - האם. צעקה - ? מה -

? ילד נמצא
אזביה. למשמע האמינה ולא
י ?פינו אמת האחים:-אך אמנו,-קראו -
 ובראותה, בניה, עם ?יחד הזקנה שמה הלכה אז

 ?אותו ועוד כנואשה. כפיה ספקה הדבר, נכון אמנם כי
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 עם הלכה ,,,שנתו את מרילי אז שישן בשעה הלילה,

 "מלךהסהר, בקראם: הילד את ויהרגו העץ, אל עלה;ב

•י ילד" לד הנה
 שב מת, הילד את תרילי מצא כאשר השני ביום

בלתהרף. ריבך הביתה

בני״הבית. אותו תבכה?-שאלו למה -הדיל?
מרילי. עיני-ענה לתוך חדר העשן -

 —אליו: י-אמרו הצריף ב_ירכתי שם אפוא שב־לך -
עשן. אין פה הלא

מבכי. חדל לא הוא אולם

 פה ?כאיב לא העשן הלא עוד? ועפה -ולמה
.העיטים את

 לבכי?-רטן גרם העשן רק "בכל-זאת-הלא -
:בחמתו דאב נהם אז הנער.

 העשן עם ביחד מלך־הסהר, מזה, ה?אה -גש
העשן. ןתנדף בחצר שלך!

 את רגם החוצה הכסא את ה^ליך זאת ו^רו
לצריף. מחוץ אל דחף מדילי

 ידע, לא והוא מרה. ביללה הנער התפרץ אז

 פתאם רוח. משיב וכאלו אליו, מתבונן מי״שהוא מ

 כחבית־הךבש למעלה עלה הכסא! $לה, מרילי: לחש

בערבה. או מער עץ על בחבל אותה ?תלה עת לאבי אשד

 עץ. על ויתלה הארץ מעל הכסא התרומם מיד
שנית: מרילי ^מד אז
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 קחבית" למעלה לעלות אני רוצה עתה -הכסא!

 ביער עץ על ^חבל אותה ?תלה עת לאבי אשר הךבש

בערבה. .או
הכסא" על יושב והנו למעלה-ופתאם עלה מ?ד

:השלישית בפעם אמר אז
 אשר לחביודהדבש ממעל לרם אתי עלה הכסא!—

בערבה. או מער עץ על בחבל אותה יתלה עת לאבי
 הלך למרום תתרומם העץ מן הכסא התרחק מחי

! ועלה-האח הלך ועלה,
 אחיו יצאו הזה הדבר שקרה אחרי מחי אולם

 ?לילי תא בראותם נבהלו איך בנפשכם, ותארו מהצריף.

למרום. עולה
לקרא: הנערים החלו מחי

! למרום עולה מרילי ! אמנו ! אבינו -

 אפשר האם,-איך מדעתכם?!-קראה יצאתם -האם

 המובילה דרך ?ש האם ? למרום איש _יעלה כי הדבר,

שמה?
הנערים. בעינ?ך!-קךאר וראי צאי -

 עליו וקרילי הכסא איך וכראותם החוצה, מהרו הם

קולץללה. נשאו למעלה, גדולה במהירות מתנשאים

לשיר: ותחל כפיה את האם פרשה אז
 אל? שובה הוי, "מרילי,

 אל? שובה אתה, בני הלא

מריל? אלי, שובה הוי,
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 !״ שובה הוי, אמך, אל רד׳נא

ויאמר: מרילי ויען

אמי, אשובה, לא

 אמי, אשובה, לא

 מרילי, את הכית הפות

 אלןך." אשוב לא לא,

אחיו: אליו קראו אז

 אחינו, אלינו, "שובה

אחינו, אלינו, שובה

 מרילי, אתה, אחינו הלא

 שובה!" הוי, אלינו, שובה

ויאמר: מרילי מען
אחי, אשובה, "לא

 אחי, אשובה, לא

 אייל׳ לי קראתם אתם
*אליכם. אשוב לא לא,

אביו: אליו התחנן אז

 מרילי, מזו?ך, פה "הנה
 מרילי, ?זו?ך, פה הנה

אליך: מתחנן אביך

 אלינו!" שובה הוי, שובה,

ענה: מרילי אולם

 אבי, הרגתם הילד "את

אבי, גרשת, אותי,
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 - תועלת כל לך הבאתי לא
 אליך." אשוב לא לא,

עיניהם. מנגד ויעלם

 אם כי למרום, עד אותו נשא לא הכסא אולם

הארץ. אל מטה לרדת החל

הכסא. את מרילי עתה?-שאל קדה -ומה

 מלך־הסהרי-אמר אל הדרך את לך -בקש

לך. .יראוה אליה-והאנשים הכסא
 אנשים אל ויבא הדרך את לבקש מרילי וילך

אליהם: .ויאמר מקוששי״עצים

 הדרך את הןדעתם המקוששים! לכם, -שלום

מלך־הסהר? אל

האנשים: אליו ויאמרו

 הדרך. את לך בלאה ואנחנו עצים, מעט -קוששה
האנשים: אליו אמרו אז מעט; עצים הנ_ער להם ויבא

 איפה לך והגידו קוצרי״העשב אל לכה -עתה

מלך״הסהר. אל הדרך

אליהם: .ויאמר קוצרי־העשב אל מרילי וילך

 אל הדרך את הידעתם הקוצרים! לכם, -שלום

? מלך־הסהר

לאמר: הקוצרים אותו ויענו
 נראה ואנחנו העשב, את /קצר מעט לנו עזר

*הדלף את לך

הקוצרים: אליו אמרו אז עשב; מרילי דקצר
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הדרך את הם יודעים אולי החורשים, אל לך -

 אולם מרילי. שאל ?- אדוני ולי, תצחקו זה -למה

אליהם: ויאמר החורשים אל הלך הוא

 הדרך את לי נא הראו !החורשים לכם, -שלום

מלך״הסהר. אל
ויאמרו: החורשים תענו

שדנו. את מעט לחרש עליך אבל ;הדבר -טוב

 מקום את לו הראו כברת־ארץ, חרש אשר ואחרי

הרועים. משכן
 אל הדרך את תדעו לא האם י הרועים לכם, שלום -

? מלךהסהר
 את זמן־מה לרעות עליך אבל אנחנו; -יודעים

מקננו.

 שלחו מעט, רעה אשר ואחרי לזה. גם הסכים מרילי

 אל אותו שלחו וקוטפי־הפול קוטפי״הפול. אל אותו

 מלקטי״גבעלי" אל אותו שלחו ואוספי״הדחן אוספי״הדחן.

 וקטף, שמר ולקט, רעה וקצר, חרש אשר ואחרי הבננות.

 כאשר שמה בא אשר מקום בכל ועבה גבעלים שבר

אליהם: ויאמר שואבי־המים אל סוף״סוף צוה,-בא

 עלי אצלכם גם האם י שואבי־המים לכם, שלום -

 אל הדרך את לי תראו אשר למען עבודה, איזה לעשות

? מלך־הסהר

תחלה. כדם לנו לשאב עליך שואבי״המ^מ: ענו -כן-

 הלאה, ללכת אותו צוו להם ששאב ואחרי
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 את אוכלים שהם בשעה האנשים את שם .ימצא אולי

בבתיהם. ארוחתם

מרילי. שאל - ? אמרתם אשר האנשים הם מי -

בעלההבתים. הנם -הם

 הם בבת שישבו בשעה האנשים אל ויבא וילך

ארחתם. את ואכלו
 האם ארחה! ואוכלים במת היושבים לכם, -שלום

? מלך־הסהר אל הדרך את לי להראות תוכלו לא

אליו: ויאמרו האנשים צחקו

דבר״מה. תעשה רק אם לך, נראה -אנחנו

לעשותו? עלי אשת המעשה מרילי:-מה וישאל

בצחוק. האנשים תחלה!-ענו אצלנו לאכל -עליך

 מרילי. גם צחק הזה! המעשה טוב אך -הלא

 אי שנית, אותם שאל לאבל, כלה אשר ואחרי

 עליו כי האנשים, לו ויאמרו מלך־הסהר. אל הדרך

 יודעים שאינם האנשים אל יבא או-אז הלאה, ללכת

הבשול. תורת את

בתמהון. מרילי -מה?-שאל

האנשים. הדבר!-ענו כן -כן,

 שום אבל מלךהסהר, לו הכה כבר שמה בבאו

לבדו. מרילי אם בלתי אותו, ראה לא איש

מלך־הסהר: אליו ויאמר

לך!... לך-ושלום וזכיתי -אנכי

מרילי: את תשאלו האנשים ויבאו עיניו. מנגד ויעלם
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לעשרת? יודע אתה -מה

אליהם: ויאמר

 קטף יישמד, חרש קולוקסיות, עקר יודע -אני

מ?ם. שאב גבעליס-וגם ושבר קצר ורעות,

האנשים. אותו שאלו - ? עוד ומה -

מרילי. י-ענה -אכל

 פה כי מרילי, וירא לאכל. האנשים לו נתנו אז

אותם: השאל מבשל/ בלתי אכל האנשים או?לים

האש? על המאכל את מבשלים אי?כם אתם -מדוע
האנשים: כל אליו ויאמרו

היום. בלתי זה דבר שמענו לא אש? זאת מה -אש?

 *האכל את מבשלים באש כי מרילי, להם ועד
אליו: ויאמרו

האש. על״דבר מאומה ידענו -לא
בעיניהם. לקוסם ויהי

אליו: ויאמר מרילי אל פנה האנשים מבין אחד ואיש

 הכל? את אותנו שתלמד זה ?עד לף לתת -מה
ובקר? צאן

מרילי: ויען

כחפצכם. -וזנו

 שיראה מבלי באש אותם תבער עצים, לו תביאו
 ועוד ובשר ובצלים בננות בשל אחרי-כן לאיש. זאת

 "לאנשים קרא מ?שלים, החזונות היו וכאשר קזונות.

ויאמרו: מהמאכלים האנשים תטעמו לאכל.
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 מאשר יותר הרבה עתה המאכלים טובים אכן,

כה! עד

האחד: ויאמר
לנו! יתן האש ואת קוסם! זה -הלא

האנשים. אותו לזה?-שאלו יאות לא -ואם

 האיש.-אחד מידו!-קךא האש את נקנה -קנה

הגרן. מתבואת יביא והשלישי השני-עז, פר, במחירה ץתן

מהלי: את תשאלו

האש? את לנו -התמכר

 בזה זה עצים שני וישפשף מרילי, -כן!-ענה

 אותם, למד תורת־הבשול את וגם לעיניהם. אש ויצת
ויאמרו: התפלאו והאנשים

1הזה• האיש קוסם רק -אכן,

גדול. לעשיר לפתע ויהי טוב, מכל לו ויעניקו

 מלךהסהר. הוא טוב "אך :בלבבו מרילי אמר אז

.עשרי". את כלם וראו המתה לשוב עלי ו_עתה

בברכה: אותו שלחו והם האנשים, מאת מרילי תפרד

•י צלחה דרך הקוסם! לך, -שלום

 ,ותבואות" ובקר צאן לו ויהי לדרכו. מרילי ויסע

לשיר: החל כפר״מולדתו אל בא וכאשר הגרן.

 אתי, פה יש גדול רכוש
 !הידד שלי, זה רב מקנה
 אתי, פה .יש גדול רכוש
הידד! שלי, זה בקר
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 אתי, פה .יש גדיל רכוש

 י הידד שלי, זה עדר־צ^ן

באי הנה מרילי

:ויאמר הביתה ויהא

? למאומה האצלה עתה, דעתכם ומה -

ברצון. אבותיו ענו - י כן אמנם -

 אנשי כל את אליו ויזמינו גדול, משתה עשו אז
כלם: המשתה.יקראו אל באו וכאשר הכפר.

באי הנה מרילי :ראו גם דאו -

 בתו$ש, מרילי וגם הסעודה, אל כלם ישבו אחריכן

חשתו. ויאכלו
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חי. עודנו האל מדוע

 רוע״מזלו. על הימים כל התאונן אשר בארץ, היה איש
בזדים? גורלך רע מדוע - האנשים: אותו תשאלו

ויאמר: האיש תען

 אפגש ראם ןשנאני. שנא כי בזה: אשם אל -רק

נקמתי. את ממנו אנקם אז פעם, אותו

האנשים. אותו ממנו?-שאלו תנקם אפן -באיזה

לאמר. האיש תקרא

 לכקשהו, בארץ אלך היום עוד -אנכיאהךגהו!
אותו-אהרגהו! ו?מ?אי

 הארץ, כל פני על לנוע מיד הלך לדבר, ובכלותו
:בקול קרא שמה, בא אשר מקום ובכל

אהרגהו? אשר למען האל, הוא -איפה

 אל לסוף בא רבים, ימים האל את בקשו ראןזרי

 הכירו ולא בשוק. אימנא אז שטיל ?שעה אחד, מקום
 כי כלם, את הכיר הוא אבל אימנא, את א^שי׳המקום

 קול את אימנא וישמע הזה. במקום היה רבות פעמים

 למען האל, הוא "איפה :בחוצות הקורא הפרא האיש
אהרגהו?" אשר

אתה? וישאלהו:-מי האיש אל אימנא תקרב

לאמר: אימנא את האיש תען

 בגליל־ אשר פלמוני/ מכפר אלמוני סלוני -אנכי
סהואו.
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?,להרגו מבקש אתה שאותו זה, הוא -רמי

 ויעבר האיש, להרגג-^קרא מבקש אני האל -את

 במהירות רץ והאיש האל. את לבקש והלאה מזה

 שהספיק בטרם אימנא מעיני נעלם כי עד כך כל גדולה

בעדו. לעצר

 במקום אימנא שוב אותו מצא אחדים, ימים כעבר

 כי ידע/ ולא הכירו לא האיש אבל תכירהו; אחר

ויאמר: אימנא אליו ויקרב האל. זהו

 אתה ולמי תבקש מי את לי הגידה (,*-עבד־אלה

להרגהו? מתנכל
:ויאמר עבד״אלה ויען

האל. את להרג מבקש -אני

 הנני האל. אימנא,-אנכי אפוא!-אמר -טוב

נא. הרגני בידך

אמר: רגע ואחרי ונרעש; ננ״עם האיש אליו חבט

אלה. אינך אתה הדבר. אמת לא -

 כי לי, האמינה - אימנא, דברתי-ענה אמת רק

אות? ממני שואל אתה אולי או אלה. אנכי

 האות הוא ומה - , האיש ענה - ! הדבר -טוב

לי? תתן אשר

:א/מגא אליו ויאמר

>״)5עבדיא *(
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 היא אחת כילי ממני? שואל אתה אלת -איזה

.לך ת;חר אתה אות באיזה

:האיש ויאמר
 ?משל- אפוא-נאמר אחדנא לך, היא אחת אם -

 ארכח אשר למען תכף, לעיני והארץ השמןם את אחת מד

באמתת־ךבריך.
!ולאה הביטה - האל, אפוא-אמר -טוב

 ואחריי וארץ; שנדם בה ויאחז ידו את אימנא וישלח

:האיש אל אמר כן

אתה? -הרואה

האיש. אנכי!-ענה -רואה

אלוה? אנכי כי עתה, מאמין -ההנך

האיש. מאמין!-ענה הנני -
 להךגני, ביכלחך חש מךך האל,-העי -ועתה-אמר

? תהךגני לא מדוע עבך״אלה, נשבעת. כאשר
 אחרי עתה, אתך אלחם עבך״אלה,-איך הוי,-ענה -

? הגדול כחך את לדעת נוכחתי אשר

חלך. האיש חפן
 את עבךאלה עוד הרג שלא סבת״הדבר, היא וזאת

אימנא.



אהבר מלכת

אהגר. מלכת

 ויאמרו: חיל ויאספו האהגרים ויקומו אחת בשנה ויהי

אותם. .ונבז שאנבא אל נסע הבה -

 הכפרים בכל מחניהם ויפשטו שאנבא ארץ אל ויבאו

 שבו ואחרי״כן חרב. לפי הלגו איש כל ואת אותם, ויבזו

 אחת. צעירה נערה גם השלל בתוך עמהם ויביאו ארצם אל

 החלקים על הנערה ותעדף השלל את ביניהם בחלקם ויהי

 לקחתה. אחד כל בה חפץ ואז ביניהם. חלקו אשר השוים

 הנערה. על״ךבר ^פוכה ?חמה ביניהם האנשים ויאבקו

:אליהם ויאמר החכמים אחד ההוא במקום אז ויעבר

?אחיו עם איש פה תאבקו זה מה -על

סבודהדבר. את האנשים לו ויגידו

לאמיר: משפטו את החכם חרץ

הנזגרה. תנתן למלך -

לאשה. לו ותהי למלך הנערה ותנתן

 ?ארצה. המאירה אשר שבטה, מבני חתן ולנערה

יוס״יום: הנערה חתן אל אמרו שאנבא ואנשי

 נתת אתה הנך. בךבליעל הלא "האתהשאנבי?

 במקום עוד יושב והנך בשביה, כלתך את להוליך לאהגרים

 למות, לך טוב הלא .ופצוע חולה ולא אתה גדם לא ? הזה

חיךנבלי לחיות מאשר
 ארצו את ל^גזב בנפשו העלם גמר אחד ביום והנה

 שקבל ובכסף גנו, את וימכר כלתו. אחרי לחפש וללכת
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 גבוי על ויעמס הגמל את ויחבש גמל. לוי .יקנה בקחירו

באנ^רו: ?עמיו, לדרך וישם צרורוודחפציו, את

 הגלה לא ואם בלתי; את הנה אשיב -אנכי

על־אדותיה. למצער אודע אזי בידי, היגר

 שנה ?משך בארץ ר5רע העלם משם תרכב

לנערה. שאל באו קקום ו?כל תמימה,
וישאלהו: רועה״צאן אל בא הימים באחד

הנך? ברברי שבט -מאתה

ויאמר: הרועה רען

אנכי. -אהגרי
השאנבי.: העלם שוב וישאלהו

חדשות? לך יש מה

הרועה. אותו ?הודע?-שאל רוצה אתה -מה

 ששבו צעירה נערה על־אדות להודע אני -רוצה

השאנבי. הברברים.-ענה אותה

שמה? -מה

-מרה.
בתוכנו. גרה הרועה,-היא אותה-אמר יודע -אני

א$?צם? היא -ומה

הנה. -אשודהמלך

:הרועה אל השאנבי ויאמר

לראותה. אוכל איך עצה לי -ערצה

הבלברי: התעה אותו ויען
אלוה. יתזך אם איעצך, -בחפץ־לב
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 בעד לוי לשלם עליו כי אזנו, את העיר ובזה

וטרחתו. עצתו

השאנבי: אליו ויאמר

 לי ועוצה שקלים/ עשרה לך הנה אפוא! -טוב

 אשר למען דבר, לעשות נפשך את .יש אולי או עצה,

לראותה? אוכל

 תחבולה אמצא הרועה,-אני תדאג!-ענה -אל

גמלך. את פתח עתה ולעת לזה.

 תוך אל האכף את וישם גמלו, את העלם ויפתח

עץ אל קשר הגמל ואת לשבת, מקום שם לו תכן מערה

 פה, אתה הרועה,-השאר״נא עשית-אמר טוב 

על׳אדותיה. דבר מחר אודיעך ואני

הקפר. אל .עדריו את השיב זאת ובדברו

 אשודהמלך את הרועה פגש הכפרה שובו ואחרי

אליה: ויאמר

אליך. לי דבר !גבךתי לך, שלום -
 הוא השאנבית.-ומה האשה לך!-ענתה -שלום

2 הדבר
 אדע לא מ^ני״ש^טך. אחד איש היום -ראיתי

אח? או בעל לך, הוא מה
 האשה.- לי.-מתה אין אח וגם בעל, לי -אין

?ארצי. ומודע גואל כל לי אין ואף

 הרועה- היטב-אמר האיש אותך מכיר הלא -אבל

לפני. תאר תארך ואת שמך את לי אמר גם והוא
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ותאמר: האשה ותען

אלי. תדבר שקר -אך

הלילה. ויישן השכב מעמה, הרועה לו הלך אז

 עם ךחד העזים את לחלב הרועה קם השחר כעלות

 אותם העביר והרועה העדרים, את אספו כן ואחרי גברתו.

 דלך החלב חמת ואת המטה את בידו לקח אז פניו. על

 של מרחק וכה כה בין אתו6 !התרחקו .העךר< אחרי

אליו: ויאמר השאנבי העלם עד בא היא מספר. צעדי

 היא פניך. את לראות ממאנת הצעירה -האשה

הבךברים. בין לשבת לה בחרה

השא^בי. אפוא?-שאל אעשה מה -ובכך

ויאמר: הרועה ויען

 כי אמרה, היא תחבולה. איזו למצא -עליך
עליה. ךברת שקר

 חשבו אחרי השאנבי העלם אפוא!-אמר -טוב

אליה. אותה והבא הזאת הטבעת את אחךים.-קח ךגעים

לרועה. חמסרה ידו מעל טבעתו את הסיר הוא

הזאת. הטבעת את תכיר -היא

 הכפר. אל עיריו עם הריעה שב היום בערב

 תחל: תוכו שאל הסיר ובידה המלך אשת אליו ותצא

אמר:>£1 העדם, את

אותן. וחלבתי העזים את אלי הבא -הרועה!

 וכאשר אחת. אחת העזים את הרועה אליה הבא

אליה: אמר האחרונה העז אל הגיע
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לחלבה. לנר נשארה אחת עז -ערד

האשה: נתאמר

אליי -קחנה

האחרונה. העז את לחלב ותחל הסיר את לקחה היא

 מצלחתו הטבעת את הרועה הוציא הזה ןךגע1
הסיר. לתוך וישליכנה

האשה. ז^ת?-שאלה -מה

הרועה. ידעתי-ע;ה -לא

 הסירי תוך אל ךבר־מה השלכת הלא -אבל

הרועה. ענה - זה על־דבר מאומה אדע לא -

 הטבעת את מתוכו ותוצא בסיר ידה את טבלה אז

בחיקה. ותסתירה

 ורק הזה, בדבר לדבר האשה עוד הוסיפה ולא

 הטבעת. אל ותתבונן אש שם ותדלק אהלה אל שבה

 מימ- כרגע,-וזכרונות אותה הכירה אליה רבהתבוננה

 הצדה, נטרי היה מסךהאהל עיניה. לנכח נצבר עברה

 את נשאה פתאם פנימה. האהל אל להביט יכל והרועה

מאד. .ותתחלחל _על״ידה, הרועה את ותרא עיניה

הרועה: אליה אמר אז

? בידך זה ומה לפתע, אותך .קרה מה -

ותאמר: האשה ותען

מאומה. מדי -אין

 מה ידעתי הרועה,-וגם ךברתי-אמר -שקר

הטבעת? את ההכרת אפוא, לי הגיךי זאת.
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האשה: ותען
הזאת! הטבעת למי יודעת אינני לא, הכרתיה... אני -

 האיש - הרועה. .קרא !-תשקרי זה למה הוי, -

 ואנכי הזאת, בארץ עתה הנהו הזאת הטבעת לו אשר

על״אדותיך? לו אגיד אפוא מה עמך. הסתרתיו
 ;דעתי האשה.-לא מאומהי-ע^תה לו תגד -אל

הזה. האיש את
אליו: ויאמר השאנבי אל הרועה חשב

 ?חך שנינו נלכהעא אותך. לדעת ממאנת -היא

עליו. לרכיב אותו והכינה גמלך את חבש האהלים. אל

השאנבי. כן ו?עש

 והשאנבי הכפרה עדריו עם הרועה ישב היום בערב

 ויסתר בקצה״הכפר, עדריו את הרועה מרבץ .*אתז הלך

 ^ברתו אהל אל הלך כן ואחרי המקנה. בין השאנבי את

:אליה ויאמר תמצאנה
העזים. את לחלב גברתי, -צאי־נא,

האשה: אותו ותשאל

? מהאהל הרחק המעה את הרבצת זה מדו_ע -הרועה,
 כן - הרועה ענה - בעינ?ך? הזה הדבר ירע -למה

 קאת את עברי היא. אחת הלא ולך ;דעתי על עלה

 החלב את אשא ואני העזים. את שם וחלבת הצעךים

אהלך. עד
שם. ותחלב קצה״ה^פר אל ותלך האשה לו ותאות

 העלם את הרועה הוציא אז חשך. היה וכה כה בין
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 האשה את השאנבי ויאחז האשה. לפני הציגהו ממחבאו

אליה: ויאמר מדה

לא? אם אותי, התכירי -מרה,

חתני. האשה,-אתה -הכרתיך-ענתה

העלם. אלי?-שאל לצאת מאנת זה -ומדוע

והרגוך. הברברים אותך .יראו פן לנפשך -יראתי

 בבאי יד^תי ידע הלא דאגתך? היתה -הכזאת
 שאני תמימה שנה זה מנגד. לי תלהם חי_י כי הנה;

 אלוה אותך שנתן אחרי עתה, ממך ארפה ולא אותך מחפש

 האלה, הדברים את ובדברו - ? לא אם אתי התלכי מדי.

 עוד תפקפקי אליה:-אל לדבר ויוסף חרבו את שלף

לא? אם אתי התלכי אותי: ועני הזה, בדבר

.ותאמר: האשה ותען

אלך. -אנכי

 הביא והרועה עליו. נושבו הגמל אל שניהם הלכו
 הלכו הסער לדרך וצידה וחמת־חלב חמת״מים להם

לדרכם.

 מלך־אהגר שב לילות וארבעה ימים ארבעה וכעבר

 בכל אותה החפש בבית. איננה אשתו והנה הרא ביתו, אל

אה. מ; ולא מקום

אליו: וי^מר הרועה אל פגה אז

המלכה? את ראית לא האם -הרועה,

ויאמר: המלך את הרועה ויען

 תעדר ואם שומר, .עדריך את .אני .ראיתיה. -לא
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 קרה מה לדעת לי מאין ואולם תבקשנה. מידי מהעדר, עז

אשתף? את
 אשתו. את לחפש ויצום שומריו את המלך ויקהל

 הדרך את יודעת תעתה-ראינה אולי בלבו: אמר כי

הביתה. לשוב
 וימצאו ולרחבה, לארכה בארץ השומרים ויעברו

לו: ויאמרו המלך אל השומרים וישובו עקבות״גמל. לסוף

 ואולם מקום, בשום אשתף את מצאנו לא -אדוננו!

מהירים. בצעדים שעבר עקבותזגמל ראינו
הגמל? עבר דרך -באיזו המלך: אותם השאל

זרם־הנהר. עם עבת הוא :-השומרים אותו תענו

 בחמה.-חבשו המלך אפואי-^קרא ברחה -היא

אחריה. אךלק ואני גמלי, את לי
 תרכב מדו וצנה כידון תקח חלבו את המלך תחגר

ההוא. הגמל ?עקבות תרץ גמלו, על

 ירדו אז באתמם. אל השאנבי הגיע וכה כה בין

 מדו הנאד את העלם ויקח הגמל. מעל וכלתו השאנבי

 עמדה והאשה לגמל. מים לשאב הבאר תוך אל תרד

 עד עברו שבה הדרך השתרעה פגיה ומול הבאר, על־יד

 שפכה אז גמל. על רוכב איש במרחק הופיע פתאם הנה.

 לה שהושיט בפעם פעם מדי ארצה, המים את בצמה

 ?עמים שאב אשר ואחרי הבאר. מתוך הנאד את העלם

אותה: שאל אחדות,

? לרתה הגמל עוד שתה לא האם -
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למים. צמא עודנו הוא - היא. ענתה -לאי-

 לא הגמל את והיא ?לי׳הרף, השאנבי שאב רכן

 את הלאה לעשות בעדו הפריעה זה ועל־׳ידי השקתה.

הלוהט. בחול הקשה דרכו

 .קפץ הוא הבאר. אל מלךאהגר הגיע וכה כה ובין

 מצא תוכה אל ובהביטו .הבאר עלדד ויעמה הגמל מעל

 הכיר אז נקם. זעקת בחמתו -.ויזעק השאנבי את שם
מפלט. ממנו לו שאין אסונו את השאנבי

 אל באת הברברי,-אתה אליו י-קרא הגנב -הו,

 גם אחריך-והנה דלקתי לבדי ואני את״אשתי, לגנב ארצי

לנצח! בה ולא-תשאר הבאר, מתוך עלה י השגתיך

חבל. אליו השליך זאת ובדברו

 את וישם ?לבו, העלם רוחיי-אמר א?קיד ה' -ביד

לגופו. מסביב החבל

 ואחרי-כן בכבלים. האסרוהו למעלה ויעלוהו המשכו

 וישבו הבשר. את עליה לצלות אש הבעירו אודגמלו שחטו

 ועם רפות״השרב. עד אכלם אחרי וינוחו לאכל שניהם

 מהם שהוןרחק אודגמלו להביא הברברי הלך בא״הערב

צעךים. מאה במרחק במרעה ברעותו
 אל אמר ואחרי״כן האלהים. בשם השאנבי קרא אז

:האשה

? כדם מעט לי לתת את״נפשך אין האם -

האשה. ענתה -לאי

 ן בלבבך אלהים האין - העלם, קרא - י תדברי מה - -
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 שכחה, והאם הימורים. אלה כל את סובל אני בגללך הלא

 ^קראח וחתן אני, שארך גם והלא ? אנחנו אחד בני״שבט כי

ליאת!
ק.1מךח מ;ם קעט לו ותגש האשה קמה אז

 מפני?- בה תפתדי כי בעיחך, אני כחית־טרף האם -

השאנבי. אליה אמר
 את אם האשה,-כי אותך-ענתה יראה -אינני

על־ידך. פה עומדת אותי ילאה פן יראה, אני האהגרי

העלם. מזה-אמר הוא רחוק הלא -ואולם

אליו. קרבה אז
 ?שניה ידה את העלם תפש אליו, קרוב ובעמדה

אליה: ויאמר

כבלי! את -פתחי
 ואז מידי, הךפה׳נא האשה.-אבל כן!-ענתה -כן,

כבליך. את אפתח
 אם עד מידך׳ ארפה השאנבי:-לא -לא!-ענה

 את אשך - ולא מהר, זאת עשי ואולם כבלי. את תפתחי

בשני. ;דך
 ותקרת השמה ב;דה חרבו את האשה לקחה אז

כבליו. את
 על להךנבונן חתל ר^ליו על השאנבי .קם כהרף־עין

 ?רובהו ?;דו תפש חיש מרחוק. מלך״אהגר את חרא סביביר

 באו עד לארץ, ?פעם פעם מדי בכרעו שונאו, מול חקפץ

 וכאשר שם. לו גמלו-ויארב עם עבר ששם אחד מקום אל
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 הגמל את לקח אז וימיתהו. בו ירה מלך־אהגר, אליו ^קרב

ארצו. אל אתה וישב האשה את עליו וורכב

 את לקדם האשה קרובי ויצאו ארצם, אל בבאם הי ו

אליו: ויאמרו בברכה פניו

 תמימה שבה הלא כי מת. כבר כי עליך, חשבנו -

אותנו. עזבך מאז עברה

 להמיתני, אמרה העלם.-בתכם י-אמר כן -אמנם

מידה. הצילני האלהים ואולם

בדרך. .קרה אשר כל את להם ויספר

:אליה ויאקרו האשה אחי ויקומו •

מפיו? ששמענו דבריו הם נכונים -האם

ותדם. פניה את האשה ותלט

 העלם.-ואת אל האנשים י-אמרו אתה בךחןל

 את האנשים חשלפו לבךח?לי כיאה מלאת, חובתך

בעמה. בגדה אשר עקב אחותם את וימיתו, חרבם
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המישור. אשף

 אחת. ובת אחד בן ולהם ואשתו, איש חיו לפנים

:?נם אל ההורים אמרו לאיש, הבת נשאת אשר אחרי

 ועתה ;ברשותך אחד עדר למסר החלטנו אנחנו -

נכבדים. אנשים הנם אבותיה אשר תאר, יפת אשה לך נ_קח

העלם: -ויאמר

 אני בעיני. ישרו לא במקומנו אשר -העלמות

לבבי. עם כאשר אשה לי אבחר בעצמי

 אולם בעיניך. כטוב אבותיו:-עשה כן,-ענו -אם

בזה. אשמים אנחנו נהיה לא אחרי-כן, אסון יקרך אם

 ארץ אל הרחק הרחק, וילך ארצו את העלם ויעזב
נכריה.

 צעירות. עלמות שם חרא אחד כפר אל בבאו ויהי

 אחת עלמה אולם בשלו. ואחרות דורה, כתשו מהן אחדות

 חן מצאה הזאת והעלמה ידיה. ותחבק עלץדם ישבה

מאד. בעיניו
:אליהם ויאמר המקום אנשי אל העלם וילך

י אדוני לכם, שלום -

ויאמרו: האנשים אותו חענו

? שאלתך מה !העלם לך, שלום -

 לי ולבחר בנותיכם את לראות נפשי את -יש
אשה. מהן

 ?נותינו,- את לך נלאה אנחנו הדבר! -טוב
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נפשך. כאות לך תבחר האנשים,-ראתה ענו

 על באצבעו וער פניו, על העלמות כל את העבירו
בעיניו. ;שרה אשר העלמה

העלם. שאל - ? שמה מה -

היפה. רונךיונדיו יונדיו -תירה

שנית. -איך?-שאל

רונךיונדיו. יונךיו ת;רת -

נאה! שם העלם:-זהו אכן,-אמר -

בעצמה. היא נאה גם אולם אמנם, -

בעיני. חן מצאה העלם,-והיא הדבר!-אמר -אמת

? לאשה אותה לשאת אתה רוצה והאם -

לאשה. אותה אשא אני בלי־ספק. -

לו. להנשא היא גם העלמה רתאות

 את לנו והביאו אלינו ;באו עוד אבותיך -הלא

אבות׳הנערה. שאלו ? המהר

 הוא העלם:-אתי הנה,-עגה ;באו לא -אביתי

לכם. המהר,-הא

 ;באו בא אליו,-הלא לדבר כן,-הוסיפו -אם

? אשתך את אליך להוביל אבותיך אחרי״כן

 צער לכם ערמו פן אני העלם,-ירא -לא!-ענה

 ואלכה אותה לי הבו העלמה. את יוכיחו אשר בתוכחתם

ארצי. אל
 על־ הושיבוה האחרונה בפעם לו. נאותו הכלה הורי

חקי-הנמום: את וישמיעוה בצריף, ;דם
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 בעלך אליה,-ואת הורי׳יב£לך,-אמרו את י^?ך

 לך לעזר שפחות הרבה אתך נשלח ואנחנו בשלום. תח?י
אנחנו. עשירים כן על כי בעבודודהבית,

השפחות. את אתה לקחת מאנה הבעירה האשה אבל

 :פלא אבותיה.-הלא אליה זה?-אקרו מה -על
.ובשדה .ת בב הרבה העבודה כל את לעשות ממך

לאמר: האשה אותם ותען

 צרך לי יהיה לא אזי ארצנו, תוא את רק לי -הבו
ויאמרו: זאת, בשמעם אבותיה נ?הלו בטפחות.

 מאתנו? לקחת אומרת את המישור אשף זה התוא, את -

 נפש? רצתה בו רק כן, אמנם - ותאמר: האשה ותען
אבותיה: לה ויאמרו

 אנחנו כלנו; חיי תלוים בו רק כי ידעת, -הלא

 תוכלי איך ואולם רב. טפול בו ולטפלים אותו מפטמים

 ברעב. שם ?גרע הוא הלא ? נ?ליה ?ארץ עליו ?פקח אה

ולמכשול. לפלקה לנו ?היה הזה והדבר
התעקשה: היא אבל

 כראוי. בו אטפל אני דאגותיכם. כל הן לחנם -אך
התרא. בלעדי דבר, ?שום הפצה ואינני

אבותיה: לה אלרו אז

 אותו ?קלה אם והיה הבטחתך! את -זקריאפוא
האשם. יהיה בנו לא אזי אסון,

 את האנשים כל ויקךמו ?פר־בעלה אל ?באה ויהי
הויוי" הויו, "הויו, בלרועתעיל: פניהם
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 ויאמר לשמה. תשאלו אבותיה אותה ראו וכאשר

לה:תירתיונךיורונךיונדיו. .יקראו כי תם, להם

אבותיו. שאלו - -איך?
-ת_יךתיונךיורונדיונךיו.

אבותיו. נאה!-ענו שם זהו -אכן,

הבן. גאה,-אמר בעצמה היא גם -אבל

 יאמרו מה הזקנים:-אבל הדבר,-אמרו -אמת

כזה? משנה לשם הבריות

הבריות. שיאמרו מה לזה, שם־לב אינני -

 חרוצה תהיה רק אם טוב, ןהיה הכל כן. יןה -לו
ובשדה. במת בעבודתה

 נסבה כל תהיה ולא מאד, עד חרוצה אשה -היא

הבן. עליה,-ענה להתאונן

 מאבותיה, האשה שקבלה התוא כי לדעת, נעליכם

אותו. ראה לא בלעדיה איש ושום לה, רק נלאה היה

 אבותיך?-אמרה בעיני חן מצאתי לא -?נראה,
בעלה. אל האשה

 אם רק שאלו הוא,-הם הדבר,-ענה כן -לא
בעבודה. חרוצה הנך

אותם? ענית -ומה

 וכי מאד, עד חרוצה הנך כי להם, -אניאמךתי

 מ;ד לדעת את רוצה כן על כי השדות, אל היום עוד נלך

 וליתר לאבותי ואיזו-שיכים לי שןכים שדות איזו
בכפר. אשר האנשים,
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 אין כי ונלכה באה - האשה, אמרה - אמרת, טוב -

לריק. העת את לאבד
 והאשה אחריהם. הולך והתואהאינו״נראה שניהם תלכו

לביתם. שבו ואחרי־כן להם, ששיך מה הכל אל התבוננה

בעלה: אל האשה אמרה שובם בדרך
 לשוב ועלי צוארי, שעל הפנינים אבדו בשדות אוי, -

אחריך אבא ואני הביתה, שוב ואתה שם. ולחפשם
 עם לבדה האשה נשארה וכאשר לביתו. האיש וישב

אליו: אמרה התוא,
 ה?עת והנה פה. השאר שדותינו, גבולות פה הנה -

להסתתר. תוכל שבתוכו
התוא. י-ענה הדבר -טוב

 מןם. לשאב נחוץ כי חמותה, אמרה הביתה, בשובה

 האם רתיו;ךיורונךיו,2ת אשתו: אל הצעיר האיש ויאמר

? מים להביא תאבי לא
 את ותגש השדה אל ותרץ האשה, -כן!-ענתה

 התואר מ?ם, "שאב אליו: ותאמר התוא. לפני הכד

מים. קלא״הכד וישאב היאר אל התוא וירץ
 לה אמרה - ! להסקה עצים גם לנו נחוץ ועתה -

הביתה? יביאם המים.-ומי כד עם בשובה החמות

 התוא וישבר התוא. אל הצעירה האשה ותמהר

בבית. עצים לה היו וכהרף״עץ למדי, ענפים בקרניו
 הזאת בחלקה החמות-נתחיל שוב מחר-אמרהלה-

לחרישה. ולהקשירה הקוצים את לעקר
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 ועד - להוא, מעדר הצעירה האשה הביאה למחרת

החלקה. של גדול שטח עבד הערב

 הכפר אנשי ויתפלאו יום. אחר יום עליהם ע?רו וכן

 כחה הוא רב מה הזאת• האשה היא נפלאה :-מה ויאמרו

 כדה עם היא שבה חיש מהר בעבודתה! היא זריזה רמה

בשדה. ומעבודתה מה!ער ?רור״העצים עם הבאר, מעל

בכהטוב. הימים ויעברו

 הוא אמר ופעם אכל. כל לתוא הביאה לא היא אולם

?ברתו: אל

 הלא אכל. כל לי נותנת אינך 1ךאף רעב, הנני אני -
ל.עבה. כח עוד בי .יהיה ולא מעט עוד

 קערה אך האשה,-כי האשם,-ענתה בי -לא

אכל. לך להביא במה לי ואין בבית, לנו אחת

 לרעות עלי אולי התרא.-או אעשה?-שאל ואיך -

זרים? בשדות

 בערב השדות אל האשה.-לך כןי-ענתה -אמנם

 ורק אחד, במקום הכל תאכל לא אבל מהתבואות. ואכל

תשבע. אשר _עד .רבים, במקומות מעט מעט תאכל

 לסוף הרגישו אשר עד אחדות, פעמים התוא כן ו_יעש

 וגם בשדות. שומרים בלילה העמידו אז בנזקם. האנשים

 התוא ויצא בשדהו המשמר על עמד הצעירה האשה בעל

 ראה וכאשר בשדהו. בתחלה ויבא בשדות, בערב לרעות

וימיתהו. בו ירה בשדהו, התוא את האיש

 התוא מות על־׳דבר ה?עיךה לאשה נודע כאשר
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 א?תה ולא בכי״תמרורים, רתבך קולה את נשאה שלה,

 אל ותשב ומאבותיו מבעלה נפרדה השני ביום להתנחם.

 ספקו אסונם, על-ךבר לאנשי־שבטה נודע כאשר ארצה.

 זה הלא י אבךנו כי לנו, "אויה נכאים: ויהגו כפיהם כלם

 הבעירה האשה בעל בא והנה ומזון-מת!" ח?ים לנו שנתן

 :האנשים כל קראו7 אותו וכראותם עץ. תחת וישב אחריה

י רצחת" כלנו נפש את רוצח, "הו,

האיש. תדברו?-תמה זה -מה

האנשים. אליו הרגתי-קראו התוא -את

 השחית כי האיש-_יען ענה - תוא, הרגתי -אמנם

תוא? יהרגאיש כי עוה קרה לא האם שדותינו. את

 אשתף: בעד ?בודה כל עבד הזה התוא -אולם

בשדה. עבד וגם עצים לה חטב מי.ם, לה שאב הוא

 אשתו: אל ויאמר אזניו למשמע השתומם האיש

 הרגתיו! לא אז כי זאת, לי אמרת לא -למה

ותבך: ארצה האשה לפניו ותפל

במותו. אשמה -אנכי

האיש: אליה אמר אז

ביתנו. אל ונשוב -באי

אשוב. האשה-לא י-בכתה -לא
 אנשי־ אליה עמנוי-קךאו לשבת לך נתן -לא

הזאת! הגדולה הרעה את עלינו הבאת כי הכפר,-יען

ה?פר. את אתה ויעזב אשתו בי_ד האיש ויאחז
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צפרר־הפלאים.

 את לעדר אשתו עם אחד איש ויצא היום ויהי
 רבה בחריצות ויעדרו לניר. ולעשותו לו אשר האחו

 של גדול שטח ערד הערב ועד היום, כל במשך

 מעשדרידיהם על ואשתו האיש תשמחו אךמת״האחו.

 ויצאו השני ביום גם השכימו מיגיע״כפם, להבות ויקוו

 כל פת? קרה זה מה הה, אולם, באחו. עבודתם אל

 קשה לאדמה ביךלילה נהפכה והתחוחה המפתחה החלקה

 מחדש, לעדר החלו אז בראשונה. כאשר בעשב וחכסה

 מזה גדול אדמה שטח לעבר כחם שארית את ויאגרו

אחמול. ךיום שעבדו
 אל תצאו השכם בבקר קמו השלישי ביום וגם

 עבודתם כל עיניהם? תראינה מה אולם, עבודתם.

לאל. היתה בזעת־אפיהם באדמה שהשקיעו

 רבות,- פעמים הזה כדבר קרה הבאים בימים וגם
ואשתו. האיש אסונם על מאד ::תעצבו

 אל .ויאמר בעמלו. האיש רוח ,קצרה כאשר ויהי
:אשתו

 וערבתי השחת, בערמת פח אתחבא -הלילה

הזאת. הרעה את עלינו המביא למשחית

 באחו. בערמת״השחת האיש ויתחבא בלילה ויהי

 קטנה צפור לפתע ראה רבה עת שם שבתו אחרי והנה

הניר על״פני בצפצוף ותעבר האחו. אל ביעף באה
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 הוזחוחים הרגבים נהפכו ופתאם ולרחבו. לאלכו• ?לי־־הרף
 דצפור כלתה אשר ואחרי בראשונה. כאשר לאדמרדכבול

 ?נרמודהשחת על לנוח לה ישבה שלה, עבודודההרם את
 מדו, האיש אותה תפש כהךף״עןן .האיש נחבא היה שבה

להמיתה. ויאמר הערמה מתוך ויצא
 הקטנה בתם עם אשתו אליו באה הזה ברגע אבל

ה_ילדה: אליו ותאמר שמונה. כבת
! הצפור את תמית אל אנא, י החביב אבי -

:נפשה על ממנו לבקש הצפור גם החלה אז

תמיתני. ואל בלגף ?קול שמעה טובי -איש

האיש: אליה ויאמר

 עלןך? אחמל ואיך ;דולה, רעה לנו עשית הלא -אבל

ותאמר: הצפור ותען
 אשאר אני שקלקלתי. מה כל אתקן תחיני, -אם

 מתוק חלב לך אתן יוס״יום לרב. חלב לך יהיה ואז בביתך,

נפשך. כאות וטוב
האיש. שאל - ? החלב את תביא ומאץ -

 צבור העי אני החלב. את לך אתן בעצמי -אני

 והראיתי כפך את פתח חלב. להשפיע בבוזי חש נפלאה

הבטחתי. את למלאות אוכל כי לך,
 חלב. אותה מלאה והצפור כפו, את האיש חפתח

מהחלב.ותאמר: האשה ותטעם

החלב! הוא טעים

?שמחה: אז קךאה והולדה
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!הצפור המתה שלא זה על אשמח מאד מה -

 חלב הגדול הסיר את מלאה והצפור הביתה, וישובו
ותשאל: שפתו עד

בבית? סיר עוד לכם -היש

 אותו, גם חלב הצפור יתמלא אחד. סיר עוד לה תתנו
שבעם. כנפשם החלב את האנשים תשתו

 להם היה לעבודתם, צאתם בטרם בבקר, ולמחרת

רבים. ימים עליהם עברו וכן חלב. שוב

האשה: אמרה אחת פעם והנה

 מי ואולם היום, עד הצפור היתה נאמנה אמנם, -

באחד״הימים. מאתנו תברח לא אם יודע

אמה: אל ה_ילדה ותאמר

לנו. היא נאמנה כן על כי מביתנו, תעוף לא הצפור -

בתה: אל ראם יתאמר

תביני. לא ומאום את, קטנה ילדה -עוד

 רעל במת; הצפור את האם סגרה ההוא היום ולמן

 התחננה וכאשר שובה. עד בחוץ להשאר צרתה הילדה

 פתחיי״-השיבה הה, לי, "פתחי ה_ילדה: אל הצפור
ודלדה: לה

 יאיך הדלת, את לפתח עלי אסרו אבותי -הן

? לך אפתח

לה: ותאמרנה חברותיה אליה ותבאנה היום ויהי

?ביתכם! אשר הנפלאה הצפור את -הראינו־נא

 חברותיה בה ותפצרנה להן. שמע הילדה אבתה ולא
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 פגימה; ותבא דלת״הבית את הילדה פתחה אז מאד.
מברח. הצפור בעד לעצור הפתח, על־_יד עומדות וחברותיה

 לכךכר החלה ורק ל?רח, כלל נסתה לא הצפור אולם

 הילדות, ?עיני בחמד לצחוק הזה הדבר ויהי בחן. ולפזז

בששון: ותקראנה
מחול״הצפור! נעים ומה נחמד מה האח, -

הילדות: אל הצפור אמרה ופתאם

 אני איך היטב פה לראות התוכלנה ! ילדות הו, -

 והראיתי החוצה ואצא חנוני במת! פה חשך ?הלא מחוללת

נפלא. מחול שם לכן

 כרכרה והיא ?החוצה, לצאת3 לצפור הילדות נתנו אז

.קולה בשיר נתנה וגם מאד עד יפה ותפזז

 הצרה, החצר את שהקיפה בגדר נתקלה לפתע אולם

הילדות: אל אמרה ואז

 חצר־המקנהי אל לצאת לו?תתןלי ילדות! -הו,

 תשתוממנה ?מחול, שם אצא וכאשר יותר; רחב המקום שם

!עיביכן למראה
 יצאה אמנם ואף - הצפור, עם הילדות שמה ותלכנה

 הריעו אז מעולם. עוד ראו שלא כזה, נפלא ?מחול שם

ענג. מרב נפשן את יךעו ולא תרועת״ששון הילדות כל
ממחולה: שבעת״רצון עוד היתה לא הצפור אך

 להלאות ?כחי שיש האמתי המחול עוד זה -אין

 לי וקשה גומות, מלא הוא לרגלי שמתחת הקרקע לנץ.

אשר הדרך אל ונצא באו הקטנות ברגלי עליו להתהלך
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האמתי. המחול את שם וראיתן הכפר, בקצה

 בקצה אשר הדרך אל הצפור עם הילדות ותצאנה

 שם התאספו ברקודיה. הצפור אותן הקסימה כי הקפר,

 התפלאו וכלם הנפלא, במחול לךאות צעירים עם זקנים
קץ. אין ענג חשקעו זה על

 הארץ מעל הצפור התרוממה אם1פי לפתע אולם
ותקרא:

 טובתי, בעד לי שלמתם אשר התשלום הוא מה -
רבים?! ימים זה בביתכם אותי בסגרכם

 כל לראש ממעל באויר התעופפה זאת ובדברה

לה. רהעף התרחקה ואחרי-כן ;הנאספים

 בבכי התפרצה הקטנה, הילדה זאת כאשרר^תה
:ותקרא גדול

 הביתה בשובם אבותי לזה יאמרו מה י לי -אויה
הצפור? אין כי ובראותם,

עמה. וחברותיה היא הצפור, אחרי ותרץ

 אחת מרדף ותשתמטנה הילדות עיפו חיש מהר אולם

 בחרדת" הצפור אחרי קלי־הרף רדפה הילדה ואולם אחת.

 כחותיה- עזבוה והנה שמאל. או ימין הבט מבלי נפשה

 את כסה והחשך באה, קבר השמש מךדף. פהאם ות^מד

 זר סביבותה-והנה על להתבונן החלה הילדה הארץ.
 יאין הסביבה בכל איש גם .ראתה ולא !פה המקום לה

:ותקרא הילדה נפש ^קצרה אז ושביל. דרך

- ממות נפשך את הצלתי אני י פלאים צפור הה, -
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הטוב? ;מולי ;עד לי תשלמי ככה ואת

 אךצה. נתך סוחף ומטר ,עבים השמים התכסו והנה

 ממנה רחוק לא והנה ה_ילדה ראתה הברק, הבריק וכאשר

 פתאם המטר. ממי שמה ותסתר הסלעים. בתוך מערה

 גבה שחור איש עמד ולפניה - קול״צעדים אזנה אל הגיע

 ותחלד אוכל־אדם. מק היה הוא נורא. ומראהו מאד

 המק בקרבה. התפלץ ולבה מפניו גדולה חרדה הילדה

 קרב וכאשר .*שכמו על שק ה_ילדה ראתה ואז אש, הצית

לפניו: ותתחנן ;ךכיה_ות;ך על נפלה הענק, אליה

 הצפור אןזרי ;רדפי בדרך, תעיתי אני אדוניי -הה,

 לא האם המטר. מפני הנה נמלטתי והנה הכוזבת; הנפלאה

? ביודאמי אל הדרך את לי להראות תאבה

:בצחוק הענק אותה !שן
הדרך. את לך אראה ביתי אל כן, -אמנם

 לתוך אותה תשלך הילדה את תפש זאת ובדברו

 אז המערה. מתוך יצא והענק אז, חדל כבר המטר שקו.

 כי המק, לפני להתחנן ותוסף מרה, ביללה הילדה פרצה

 היו תחנוניה כל אולם כלה. אתה ששה ולא עליה ירחם

:מנהמודלבה הילדה ותקרא לשוא.

הטוב? גמולי ;עד התשלום הוא הזה נפלאה! צפור -הה,

 ויסגרו ביתם; אל ה_ילךה אבות שבו וכה כה בין

 מביתם. .רחוקים ;היותם פח הנעשה כל את האנשים להם

 והאם מזה מעבר האב הץלדה. את לחפש שניהם וילכו

מזה. מעבר
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שירודצפור: האם אזני אל הגיעה אם1פר

 בקעונה, אם ס^רה אותי

עונה. היא נושאה עתה

לה: ותתחנן הנפלאה הצפור את האם הכירה

נפשה! את והצילי בתי על רןזמי -אנא,
:“ותאמ הצפור ותען

בשק. הוא נושא בתך ענק. שם הולך הנה

 מבין יוצא שחור ענק ותרא עיניה את האם ותשא
שכמו. על ושק היער עצי

 :הנפלאה הצפור לחש הילדה שמעה הזה וברגע

 טובה, .ילדה הרגעי נא,

קרובה. באה,יהצלה אמך

 אחרת: שירת״צפור נשמע ופקאם

 ושוב, ערף דבורים עפות

טוב. מתוק אוספות הן ךבש

בגיל: קרא שירת־הצפור, את המק כשמע

!שבעי כנפשי ךבש אכל הנה האח, —

 הצפוי אחרי _וןלך הארץ, על השק את הניח הוא

 סוך בא כי לו, נדמה כאשר אולם דבש. לךדות ה:ער אל

 מעבר קול״הצפור את פתאם שמע נחיל״הךבורים, אל סוף

 כדי הענק, את שהתעתה הנפלאה הצפור היתה לזאת אחר.
מידיו. הילדה את להציל

 בתה את .ותוצא ממחבאה, האם יאאה וכת כה בין
אליה: ותאמר מהשק,
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אחריך. אבא ואני חישהחיש, הביתה -רוצי

 השק את האם לקחה הילדה, לה הלכה וכאשר

 שיח על הזה ברגע שנח דבורים של נחיל תוכו אל נתשלך

גדולה. במהירות ותברח השק, פי את אחרי״כךקשרה אחד.

 מצא לא כי מאה נרגז הענק שב מספר רגעים כעבר

 את ויפתח השק. משקל הוקל כי לתמהונו, חרא - דבש,

 השק מתוך הדבורים רתעפנה סבת־הדבר. את לראות השק

 פצועה. כחיה מכאבו נהם כי עד בחמתן, אותו נתעקצנה
— אחריו. רךפו נפשו-והךבוךים על מהר נמלט אז

 האנשים כל שמחו הביתה, בתה עם האם שבה כאשר

גדולה. שמחה
 בביתם, שוב הפלאים צפור היתה כבר בבקר, ובקומן

הימים. כל לרב חלב להם ויהי
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היער. תושבי את שהרגיז חרטב־עצים

 לו ויבקש עצים. לחטב היערה איש וילך היום ויהי

 למצא מדו עלה לא כי אפם ,0 וחסנים עבים עצים האיש

 סביבותיו- על משם נישקף גבה צרר על עלה 7א כאלה.

 גדולה אבן האיש וירם כחפצו. עצים שם מצא והבה

 ברעש העמק אל התגוללה האבן אחד. רעץ למטה והךקה

 על התןש קפץד הסבכים. בין אז שישן תןש גדול-ות^הל

 התוא בתוא.קפץ פגע -רבררצו ^בה־היער, ויברח רגליו

 הלך הזאת בעת התןש. מפני ונ;עת נבהל תברח רגליו על

 התנפל האיש, את התוא וכראות צידו. את לצוד איש שם

המת. הציד גופת על העיט ירד נדד וימיתהו. עליו

 המתעופפים הצפרים את מרחוק האנשים רךתאר

 ועלה,- ירה ועלה, ירר לארץ והיוךךים באויר, (2 וחגים

 סבת״הדבר. את לראות •;הלז, המקום אל ?לם וימהרו
המת. הציד את מצאו - שמה ובבאם

 את לסבת״מותו;-תמצאו לחקר האנשים ויחלו
אחד: פה כלם קראו אז עקבי״התוא.

אותו! טרף -התוא

 כי להם, ויודע שוב. התוא?״-חקרו בא "ומאין
הסבכים. מבין בא התוא

שוב. שאלו - ? משם בא ואיך -

עקבי״התיש. את מצאו אשר עד תדרשו, חקרו

חוב. עושים (2 חזקים. (1
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 בלס התוא?-שאלו את שהפחיד התיש בא -ומאין

אחד. פה
מקרבם. אחד י-ענה ההם הסבכים מבין בא -התיש

התיש? את הפחיד -רמה

לשאל: הגדולה-ויוסיפו האבן את בעמק מצאו

התיש? את שהפחידה האבן, נפלה -מאץ

קול. י-נשמע הלז הצור -מן

האבן? את זרק -ומי

 והרק אותם; לחטב עצים לו בקש כן על כי -אישי

משרשו. לעקרו כדי הזה, בעץ כבדה אבן

:לשאל ויוסיפו

 יש והלא לעקרו, הזה העץ את דוקא בחר -ומדוע

 במקום ומהומה, רעש הקים ולמה ? לרב עצים עוד פה

- ג ? ושלוה דומיה ששררה
המשל: יאמר כן על

לעולם/ מהומה מביא - לבקש המלבה ,כל
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וצב״השרירן. הארנב

בלעג: אליו ויקרא צב־השריון, את פגש הארנב

.רגליך! הן מבערות ומה קצרות מה -הוי,

כלא־־שומע. עצמו את עשה הצב

 לך;- כאלה ךגל?ם אם לרוץ, יכל אינך -כנראה,

בלעג. הארנב הוסיף

כלא״שומע. עצמו את עשה הצב

 להגיד החפץ הארנב, את מאד הרגיזה שתיקת״הצב

 אל הנעלב צב־השריון פנה פתאם אולם דבר״מה. עוד

אליו: ויאמר הארנב

 אתך להתחרות נפשי את .?ש הארנב! -שמעעא,

! במרוץ
רב. בתמהון הארנב ?!-קרא אתי -במרוץ-

 במנוחה;-ומדוע צב׳השריון אתך!-ענה כן, -אמנם

לא? זה
 צב־ לו חמד לצון אך כי הארנב, שחשב אף־על־פי

 לא הוא מאד. עד דבריו אותו הרגיזו בכל״זאת השריון,

 ברצינות כי בראותו, אולם בו. התלוצצו אם נשא; יכל

ויאמר: אליו פנה ךבריו, את הצב ידבר

 אשר הערבון, .יהיה ומה כךבריך! יהי -לו

בו? נתערב
 את תתן אתה ואף רכושי, כל את לערבון נותן אני -

רכושך. כל
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הסכמתי! אפוא, -טרב

 תמיד. כדרכו לאט, לאט ,לביתו הלך צמהשרירן

גבוי. מאחורי לו לעגו *ואשתו רהארנב

בניר: אל צב־השריון אמר הביתה, בבאר

 אתם השר-וגם אל ללכת עלי היום -ערד
י אתי תלכי

אתר. אביהם אותם לוקח כי מאד, שמחו הקטנים הצבים

 אחד מקרם אל באו וכאשר היער. אל כלם וילכו

 אל צמהשריון אמר כזרית, עקמה הדרך היתה ששם

הקטן: בנר

 הארנב מחר יעבר וכאשר הזה, במקום אתה -השאר

הארנב!" אדוני "שלום, בקול: אליו תקרא פניך, על

 המלים את הקטן יודע כי לדעת, הצב נוכח וכאשר

הנותרים. בניר עם הלאה לר הלך על״פה, האלה

 אחרי השני בנר אל פה!-אמר תשאר -ראתה

 פניך, על הארנב מהר שבר מספר;-וכאשר רגעים לכתם

!״ הארנב אדוני "שלום, :בקול תקרא

 הנותרים; בניו עם הלאה צב״השרירן הלך אחרי״כו

 הזה- כדבר השלישי לבנו גם צרה מספר רגעים וכעבור

לכלם. רכן
 שאצלה הגדולה האבן על הששי הבן עמד מהרה עד

המטרה. היתה
 "נצחתיך,- אליו: תקרא הארנב, הנה יבא -כאשר

בנר. אל צב״השריון פה!"-אמר הנני
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 וטוב״לב, שמח ביתר אל צב־השריון שב אחרי־כן

לישן. מ!ד שכב לכן מאחרת; היתה השעה כי רען

מרגז. ההוא בלילה נדדה הארנב שנת אולם

 חושב האם - אשתו. אליו אמרה - ! אתה מגחך מה -

בהתהרות׳המרוץ? אותך ינצח צב־השךיון כי באמת; אתח

 עד להיות הארנב אל רע בא הבקר למחרת

 כבר שמה; בבאס צב־השריון. אל שניהם וילכו להתחרות,

 הקבען המקום אל הלכו לדרך;-ושלשתם מוכן הצב היה
בשר.

החל. והמרוץ - ! שלש - שתןם - אחת

 ביתו. אל הצדה-וישב מהדרך צב־השריון נטה מיד
לבניו. ויחכה במנוחה לו ישב הביתה בבאו

 חשב מבלי רבה, במהירות! פחו ^כל רץ והארנב
 אדוני "שלום; אזנו: אל קורא קול שמע פוזאם דבר.

 הלאה!- דרכו הארנבפלרוץ מהר מאד מה הארנב!"-הוי;

 "שלום, פעם: ועוד שנית. הארנב!"-נשמע אדוני "שלום;
הארנב!" אדוני

 מרב מדעתו שיצא וכמעט מאד; נרגז היה האתב

 המטרה. עד מעטה דרך אך עוד לו נשארה והנה כעם.

בכבדות. וישם הלאה חיש וירץ

 קול המטרה על־י_ד פה!-נשמע -נצחתיך-הנני
הארנב. באזני

הארץ. על מתעלף נפל הארנב

בשובם ילדיי אל בענג הביט הערום וצב־השריון
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דידוי. עלתה זה על מאד וישמח הביתה;

 צב־ה^ריון, אל הארנב אשת באה זמן־מה כעבר

.*ערבו את לבעלה ןסלח כי לפניה רתתחבן ותבך
 קנס!- לשלם עלינו חולה,-ועוד שוכב -הוא

בבכי. הוסיפה
 צב־ אליה ביתך!-אמר אל גברתה לך, -שובי

אליכם. אבא ומחר הזה, בדבר אמלך השריון;-אני

 0 יריבו בית אל השני ביום צב־השריון הלך אמנם ואף

 אך לקח בו שזכה ומהקנם ורעות. שלום דברי אתו וידבר

קטן. חלק
 אל צב־ה^ריון בזכרונך-אמר זאת לך -רשם

הארנב
 ען2 החיצוני, מראה בגלל לנפש־חיה תלעג -אל

נוצרנו. עזבו בצלמנו להשאר עלינו כי

שיראו מזעגרו, ־(
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הברדלס. עויר

 חבא הצבע. זאת ראה תבשיל. פעם בשלה הארנבת
:אליה ויאמר מעובה אל

ארנבת! לך, -שלום

ותען: הצד מן מבט בצבע העיפה הארנבת
י הצבע לך, שלום -

עבודתה. את הפסיקה ולא

שניו. את רחשף ארצה אפים הצבע השתןזוה

הארנבת. אותו חפצך?-שאלה -מה

הצבע. ךבר־מהי-ענה מאתך לבקש -באתי
? הדבר הוא רמה -

 באתי הצבע.-והנה האש-ענה כבתה -במעוני
ארד־אש. מאתך לשאל אליך

בוער. ארד לצבע הארנבת.-ותתן לךי-אמרה -הא

 בדרך ,רבלכתו מעונה את האשחעזב את לקח הצבע

הארנבת. אל שב זאת עשותו ואחרי האש. את כבה

הארנבת. אותו שאלה - ? שבת למה -

הצבע. עגה - י האש לי כבתה בדרך -

הארנבת. אליו י-אמרה שני ארד לך -הא

 כבה רבדרך - מעונו אל דלך הארד. את לקח הצבע

 השלישית. בפעם הארנבת אל שב וכאשר האש. את שנית
אליו: אמרה

 אצלך תכבה בשלמה מבינה אני ידידיי -שמע״נא.
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תבשיל.... פה מבשלת אני בפעם: פעם מדי האש

הצבע. זאת!-ענה לא -ל^זאת,

 יודעת הארנבת:-אני הדבר!-אמרה כן -כן,

 אכל, מעט אפוא לך אתן אני הנך.רעב.... היטב: אותך
בכילה. האש את שתלהיב בתנאי אבל

 תחת אולם הכירה. על־יד וישב לזה, הסכים הצבע

 שעמד סיר־התבשיל, אל בלי־הרף הביט האש, את להלהיב

 אליו אמרה זאת, ובראותה לשפתו. מוכן הכירה אצל

הארנבת:

 אתן לא כי האש, את הלהב י הסיר אל תבט אל -

יבשל. אם עד מהאכל, מאומה לך

האש. את להלהיב הצבע ויחל

 הצבע אל ותקרב עור״ברדלם הארנבת לקחה אז

 בזהירות גבו אל העור את ותתפר הכירה, על־_יד בשבתו

בדבר. הרגיש לא והצבע רבה.

 קבל והצבע לסעדה, הארנבת ישבה .קלה שעה כעבר

מעונו. אל לשוב הצבע קםד אכלו אחרי חלקו. את היא גם

הארנבת: אליו ותאמר

אש! אתך לקחת שכחת -הלא

 וישב אודים שני רקח הצבע, כן!-אמר -אמנם

ביתו. אל
 ומפני עור־הברדלם. את מאחוריו ראה בדרך ברוצו

 מקרא: קאד נבהל גבו, אל תפור העור כי הרע, שלא
 השמע גבו על העור התחבט זה על אוי!"-נוסף "אוי!..
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 הברדלס "אויה, בחרדה: הצבע וימלמל שקשוק. קול
 גדולה במהירות וירץ רגליו את אחךי!״-וישא דולק

 ירך בקפיצה עבר מעונו, עד בכאו בוזחלה. מאשר

 נפל ועור־הברדלם גבו, שעל התפר הפתח׳-הקרע
הארץ. על

 ואל זוגתו אל הצבעמבהל מחמדי!-קרא -הוי,
הפתח! על־יד הוא שוכב הנה אסרי! דלק ילדיו:-ברדלס

 אחרי־הי מפחד. לאחוריהם נרקעו והילדים האם
בלחש: ויאמרו הפתח אל הביטו

 הפתח. על־יד השוכב זה הוא ברדלס פן! -אמנם
עתה? נעשה ומה

 עצות וישימו להם. להציק הרעב החל זמן־מה כקבר
מהמצר. להוולץ איך ?נפשם

 זז איננו הברדלס אם אכל, להביא נוכל -איך
אחיו. י אל איש י אמרו - ? ,עליו לקבר אפשר איך ? מהפתח

הצבע: אמר מאד, הרעב קליהם גבר וכאשר

 אני אם בינינו. להאבק מאשר אחר, מוצא לנו -אין

 אזי תנצחו, אתם לברות;-ואם לכם אני אהיה אזי אנצח,
לברות. לי אתם תחיו

בבכי: הילדים פרצו ךברידאביהם, את ^שמעם

!מפתנו גדול פחף הלא !אבינו -
:הצבע רען

 לנסוס עלינו עצח. מי מראש, לדעת אי׳אפשר -
כהנו. את
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 וכעבר ארצה-ויאכלהו. אחד ילד הפיל זאת, ובדברו

 גורל היה רכזה אותו. גם שני-ויאכל ילד הפיל זמן איזה

 וזוגתו. הצבע שניהם רק וישארו - הנותרים. הילךים שני

זוגתו: אל הצבע אמר מחדש. לו להציק הרעב החל ובאשר

 ודדיתי אנצח. אני אם שנינו: נאבק הבה -זוגתי!

לברות. לי את והעת תנצחי. את לברות;-ואם לך אני

אליו: ותאמר זוגתו ותען

 לא כן על כי שבעה. פי מכתי גדול כחף הלא -

מאכל. נפשך את חסרת

:הצבע ביען
 לנסות עלינו ינצח. מי מראש. לדעת -אי״אפשר

כחנו. את

 נבהל והנה-אויה!-הצבע להאבק. שביהם החלו אז

לארץ. אותו הפילה זוגתו כי מאד.

בצחוק: הזוגה אליו ותאמר

אותך... אכל אני עתה -

ויאמר: בצחוק הוא גם הצבע ו_ען

 ,הזה! הצחוק על פעם עוד נחזר הנה -חכי־נא.

 הזוגה. אותו הפילה ושוב - השנית בפעם ויאבקו

בצחוק: אליו אמרה ושוב

אוסף.. אכל -הנה

הצבע: רען

 הנה חכי־נא. מאד! עד יפה צחק היה זה -אכן.

השלישית! בפעם !,צחק
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 הצבע הפיל הזאת ובפעם השלישית. בפעם ויאבקו

אותה. אכל הצבע אולם אז. גם זוגתו-ותצחק את

בלבו: אמר זמן, איזה וכעבר לנפשו. בודד נשאר עתה

 עוד היה לא כי ויען מאד!" לי מציק הרעב "אויה,

 לו הלך לא אם לראות עיניו, את נשא אכל, כל במעונו

 והנה ראה. ובהתבוננו הפתח. מעל הברדלס סוף־סוף

 אל לגשת לבו את ערב אז הארץ. פני על העור התמתח

 אשר את ויבן ?לו. צפד העור כי לדעת, ויוכח הפתח;

בערמתה. הארנבת לו עוללה

 היא בזעף-רק הרמאית:-קרא הארנבת -הוי,

משפחתי. במות אשמה

 לפניהם התאונן צבעים, עם אחרי־כן נפגש וכאשר

בעולם. השולט הרע ועל הארנבת, זדון־לב על
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ע. מ ק ה

 אל ברגל לעלות ,בנפשו התיש החליט ה^מים באחד

הקדושה. העיר מכה
 את כבר בלבו-קבלו משפחות־החיות-אמר "כל

 בתאר־ הכתרה לא עוד משפחתנו ורק /,"הקדוש התאר

זה". תפארה
 מכה, אל תלך בני־מינו,-אל אליו -התיש!-קראו

בדרך! לך צפויה סכנה כי

 מקל־ לקח אחת בי_ד לאזהרות. לב שם לא הוא אולם

 יומם וילך פעמיו. לדרך וישם ובשניה-כד־ךבש, נודדים

 בהיר בערב פעם באו עד עבתים, יערים ותגבר ולילה,

אליו: ויאמר צבע לקראתו עמד לפתע פתאם אחד. כפר אל
? אתה מי -

מכה. אל ברגל העולה הת?ש הוא אנכי -

ויאמר: לדבריו, צחק הרעב הצבע

תעלה. למכה לא כי אתה, טועה כן-אך -אם

בזה. רוצה אלה התיש,-הלא זה?-שאל -מדוע

 רוצה הצבע;-אלה י-ענה אלה רוצה בזה -לא

 לפגי אנה רבות פעמים למזונותי. דואג בעצמו הוא אחרת.

 אותך שלח הנה ועתה - לבי, את בהן לסער רכות עזים
דרכי. על

אליו: ויאמר מאד נבהל ךבריג את התןש כשמע
הזה? במקום תכף להמיתני אתה רוצה האם -
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 לא כי תחת, ואל תירא אל - הצבע. ענה - ! לא -

 כל להפחידנו יכל בשדה פה הזה. במקוים תכף אטרפך

אטרפך. פנת־סתר-ושם לי יש ושב. עובר

 סבכי־ דרך וילך בפיה הורש את נשא זאת, ובדברו

ושלוה. עמקה במערה לו שהיה מעונו אל הי_עד

 המערה בתוך שמה: ?באו הצבע נבהל מה אולם

גוריו. עם אחה רבץ

הצבע. האריה?-גמגם אחי זה, הוא -האתה

האריה. -אנכי!-ענה

 אליך מהרתי מושבך, פה שמת כי לי, נודע -כאשר

הצבע. י-אמר הזה התיש את מנחה לך ולהביא אותך לברך

בקול: לגעות התיש החל אז

 עלעד אותי פגש הצבע אדוניי שקה הדבה -שקר

אליך. בלכתי המערה פתח

הצבע. בפיו!-קרא -שקר

 בחוץ, לך הגךתי לא התיש.-האם -שקר?-געה

 :ליך, באתי חשוב ענין בךבר הנה? באי מטרת היתה מה

 שיש אמצעי לך הבאתי האריה:-הנה אל אדוני!-פנה

אחיך. כל על למשל ואיל כח אותך להנחיל הסגלה בו

 אל פנה ואףרי־כן האריה; שניכם!-נהם -שבו־נא

תשאלהו: התיש

הנך? כהן האם -

 אחד הנני זאת התןש.-ומלבד אני!-ענה -כהן

בארץ. אשר הגדולים המלמדים
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 א:1אפ לי תתן האריה.-מה קרא!-בעיני -יקרת

ל!מע? או תרופה
התיש. ענה קמע!- לך לתת -הנני

האריה. הקמע?-שאל את תכתב מה -ועל

התיש. עור־הצבע!-ענה -על
כמן. הרה לא הצבע.-מעודו ידברי-^קרא שקר -אך

 כמני!-שאג פני את להעליב לבך את ערבת -איך

 איזה קירי,2הת:ש:- אל פנה ואחר הצבע; אל ברגז האריה

טרי? עור או נקשה עור לך: דרוש עור
 כזה,- עור להמציא אפשר אם טרי, עור לי דרוש -

התןש. ענה
ויאמר: האך?ה אל פנה התיש, ךברי את הצבע כשמע

אחיי ללכת-שלום, -עלי
האריה. אליו זעיר!-אמר לי -כתר

אחר. לצבע פה כונתם כי אני, -חושב

 על נאמרו האריה:-הןברים צדקתי-ענה -אמנם,

 ה?ך ראתה בצבע, צרך לנו שיש מפני אבל כלל. בדרך צבע

מעט. עוד לי וחכה הואילה לכן פה,

בהכנעה. הצבע אעשה!-ענה כן -כרצונך;

הקמע! את עליו לכתב מעירך; חתיכה אפוא לי -תנה

אי־אפשר. זה הלא אחי! -הה,

 כי יד?ת, .הלא עור! חתיכת מעליך והפשט -מהרה
 את א;שיט ;עצמי אני אם פי־שבעה, יגדל כאבך

מעליך. העור
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 לפני וישליכהו ,,מצלעו ערר חתיכת הפשיט הצבע

ממכארביו. ארתר בקללו התש

לאתה. ויתנהו בכדו, אשר בדבש הערר את טבל התיש
 בבלער האריה אמר לחכי!- מאד הקמעמתרק -אכן,

? מעורף חתיכה ערד הצבע, ל? תתן לא יאם הערר. את

 וישליכהו בשרר מעל ערר חתיכת ערד קרע הצבע

מהמערה. ברח וכה כה ובין - התיש, לפני

 — קרלר בהרד האריה מלךהחירתי-שאג -אנכי

 את השיג לסויף הצבע. אחרי וידלק המערה מתרך תקפץ

 מעליו. עררר את ו״יפשט התקה, בכפר ארצה ביפהו הצבע

מערנר. אל וישב גבר, על הערר את תלה אחלי־כן

 האריה לקמעי-גהם למדי ערר הבאתי הנה -התיש!
משכנר. פתח על

מהמערה. נעלם כבר התש אולם
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בתים. להם ברבים אינם הקופים מדוע

 נתך סוחף ומטר עבים השמץם כסו הבקרים באחד

 ראה לא מעולם כי עיניה למראה הקוף .וישתומם ארצה.

ארצה. ברדתו המפזר את

 מתחת, הנם המים הקוף,-הלא זאת?-קרא -מה

 בהם; ולטבל לתוכם לקפץ עלי בהם, להתרחץ וברצותי

בהם! שאטבל מ^לי גם נרטב ואני ממעל, המים הנה ועתה

 אל ?דבר הקוף *הוסץ - בהם, להתרחץ -ברצותי

 לי היו עתה אולם ענג. המים ,ישיביעוני - נפשו,

 מרדת המטר יחדל לא אם אפוא, אעשה מה לזראי

הימים? כל
 מפני החנפים בין לחסות כדי עץ, אל מעץ .קפץ הוא

 לעלים מבעד חדרו המים טפות אולם המרטיבו. המטר

בלי־הרף. מנוחתו את הרגיזו
 פגש בדרך לטיל. הקוף לו הלך המטר, חדל כאשר

 ולא ?מחקבותיו שקוע היה הקוף אולם צב־השריון. אותר

אותו. ראה

:צב־השריון אליו ויאמר

הקוף! -שלום,

ויק: הצב, את הקוף ראה אז

צב־השריון! -שלום,
 תפוש זעף הקוף,-כי אל הצב לי-אמר -נדמה

מהרהר? אתה במה במחשבות.
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 לפתע :-פתאם הקוף י-עגה בעולם חולל -פלא

 ורק אך היו כה עד אשר בעת ממעל, לרדת המים החלו
 גם עמלתי, ששם במקום הטפות אותי מתחת,-תרטיבו

בהם. שטבלתי מבלי

צב־השליון. המטר!-קרא הוא זה -הלא

 צב־השליון, לו באר ־דבריו, את הקוף. הבין לא וכאשר
 יחדלו זמן איזה וכעבר ממעל, המים גם .ירדו לפעמים כי

ארצה. מרדת

 אל בהתפעלות הקוף יודע!-אמר אתה -הכל

 ;דעת מאץ לי: אמר החיות! מכל החכם אתה הצב.-אכן,
זאת? כל את

הצב. הנני,-ענה כביר־ל;מים כי -שן

אתה? שנים כמה -בן

 יום: חל אחדים ;מים בעוד נכון. אל זאת אדע -לא

שנה. מאתןם כבר לי .ימלאו כי משער, והעי רזללתי,

!נ^פלג זקן כבר הנך - הקוף. קרא - הוי, -

 מאריכים הצבים, הצב,-אנחנו, אמנם,-ענה -אף

 אתם. אולם עתיק. מגזע הוא מוצאי זאת ומלבד ;מים.

 ךברים הלבה יש ולכן ממנו, הלבה צעילים הנכם הקופים,

ידועים. אינם ולכם לנו, ידועים שהנם בעולם

 ;דוע הקוף,-אולי ה;שיש,-אמר אפוא, לי -הגד

? ממטר מחסה למצא אפשר איך כן, גם לך

 עליך ממטר. מחסה אני הצב.-יודע -כן!-ענה

אחרים. להם בנו כאשר בית, לך לבנות
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 הדבר את שמעתי הקוף.-לא מת?-תמה זה -מה

!היום בלתי הזה
 בוחר השועל .קן; לה בונה הצפור כי הצב, ו_יםברלו

החיות. יתר רכן בה, לשבתו מאורה לו

הקוף. -שאל ? המת את בונים ואיך -

 אותה ידע אשר עד הבדן, תורת את הצב ויורהו

פרטיה. לכל הקוף

:צב־השריון אל הקוף אמר אז

 אשוב הנה ועתה י חיה מכל החכם הוא אתה -אכן,

הזאת. התורה כל את אותם והוריתי אחי אל

 הקוף וישב אחיו, מעל איש בברכה שניהם ויפרדו

מינו. בני אל
:אליהם ויאמר בני־שבטו, כל את הקוף הקהל

 ואספר צמהשריון את פגשתי פגש ! אחי שמעו־נא, -

 לי ריגד מהמטר. סובלים שאנחנו הענוים כל על־ךבר לו

 מוצאות הן ובהם בתים, להן בונות החיות כל כי הצב,

י אנחנו גם בתים לנו נבנה אחים, אפוא, הבו ממטר. מחסה

:אחד פה הקופים כל ויריעו

 נחסה ובהם לנו, נבנה בתים מאד! דבריך צדקו -אכן,

מהמטר.

 לרדת עז מטר החל המין עבודת אל בגשתם אולם

 להם למצא לעברו איש נסו והקופים - מחדש, ארצה

שם. להסתר מחסה
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 הקופים כל קראו השני, ביום שוב נאספו וכאשר
אחד: פה

בעבודה. נתחיל במהרה לריק; זמן עוד נאבד לא -עתה
מהם. אהד -מתי?-שאל

 מאתנו אחד כל הלם.-על קראו י- מחר י מחר -
 נחל השחר יאיר אך וכאשר ;קורה או עץ ־ גזע להביא

בעבודתנו.

אחד. מקום אל ויקהלו ממחרת הקופים וישכימו

 עם שךבר הקוף העבודה!-קרא אל נגש -הבה
הקופים: כל אליו תקראו צב־השריון.

י הפעם עוד הבנין תורת את למדנו

 הבנין חלקי את להכין איך הפעם עוד הקוף וילמדם

 הם פנו הקופים, אחיו אל דברו בעת אולם לבנות. ואיך

 השני בשמש, התחמם אחד שלו: עניניו אל איש־־איש

 מזון. לו לבקש הלך השלישי בנחת; אבן על השתטח

 מקציעים איך בשאלותיהם: אותו הקיפו שוב והאחרים

 חשובות שאלות ועוד המקצע, בעץ עושים ומה העץ, את
כאלה.

הארץ. על ירד והחשך היום עבר וכה כה ובין

אחד. קוף באה!-קרא כבר -השמש

 אף כי תראו, סביבותם על הקופים כל ויתבוננו
:בששון תקראו הערב, בא אמנם

 למזונו הרבה הנה מאומה, עוד עשינו לא כי אף -
!העבודה אל נגשים אנחנו השכם מחר היום. במשך
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למנוחתם. לדם וילכו
 וכאשר הארץ. על המטר שוב חרד בלילה ויהי

 ויאמרו האחר, קני על הקופים כל התאספו הבקר, האיר

אחיו: אל איש
 קצת נתחמם הבה בלילה! נרטבנו מה -אוי,

תחלה. בשמש
 וישבו בשמש להתחמם הקופים כל להם חשבו

הערב. שוב הגיע אשר עד אתמול.- כביום בךובוקץזץם

 רבחפצם ללא-^בודה. עליהם עברו הבאים הימים וגם

 עלות אחר מ?ד עבודתם אל הבקרים באחד סוף־סוף לגשת
 עם שדבר אחיו אל הקופים מבין אחד השחר,-קרא

צב־השריון:
צב־השריוף יום־חלדת חל היום לא האם נא, -הגידה

הקוף. היום!-ענה כן, -אמנם

 ליום־ ברכתנו את לו לשלח עלינו הלא כך -אם

לנו. ;עץ אשר היקרה, עצתו על תודתנו ואת הלזרתו

 לפניו להביע הקופים.-עלינו כל כך-קראו -כך

!וברכתנו תודתנו את
ילך? -ומי

 אפוא נלך מאד! עד לקלנו יקרה עצתו נלך! -כלנו

לברכו. עם ברב אליו
 וכאשר צב־השךיון. אל חבאו הקופים כל וילכו

 להם,- יעץ אשר ?צתו את מוקירים הם כמה עד לו הגידו

אותם: וישאל מאד, צב״השריון זה על שמח
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? בתים כבר לכם מיתם והאם -
הקופים. ענו - בנינו, לא עוד לעת־עתה -

 מקומכם; אל שובו צב־השריון,- להם כן,-אמר -אם
 השנית בפעם אלי תבאו שנה, מאתים ת?בךנה וכאשר

כבר. נבנו בתיכם אם להודיעני

 למה לחקר יחדו וישבו מקומם אל הקופים תשובו
 בחריצות בדבריו וידרשו וי.חקרו בדבריו. צב־השריון נוזכון

רבה... ובהתמדה

 אחרות, שנה מאת:ם עברו ער ההוא היום למן
הבתים. את לבנות משו טרם עוד והקופים

הזה. היום עד בתים לקופים אין זה ובגלל
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למכה. עלית־הרגל

 הקדושה לעיר ברגל לגלוית ,בנפשו החליט אחד מורה

 סרס לו ויהי מאד. עד אלהים את ירא האיש היה כי מכה,

 חךכב *סוסו על האיש ויעל עצמותיו. על עורו רק רזה,

 האיש לקראת צבע בא פתאם הסוס. עיף אשר עד עליו,

:אליו ויאמר
? אדוני מועדות, פניך -לאן

:המורה ויען

הקדושה. העיר למכה עולה אני -

:הצבע אליו ויאמר
 את מעליך ויקל ברכתו את לך ישלח השמים אל -

הדרך טרח
 עלי, כועס אללה כי לי, האיש,-נךמה אוי-ענה -

שבוהו: וכחותיו מאד עד סוסי הוא עיף כן על כי

ויאמר: בסוס, התבונן הצבע

 הוא זקן חלא סוסך, הוא שעיף בזה פלא אין אכן, -

תחתיו? אחר סוס לך האין ודל־בשר.

האיש. -לא-ענה
 עליך למכה. עליו תגיע כי כלל, אי־אפשר ואולם -

עליה לרכב אחרת חיה לך למצא

האיש. שאל - ? אקח ומאין -

 תעשה טוב הצבע,-אך תשמע,-אמר לעצתי לו -

גבי על אותך ארכיב ואני רנאכלהו. הסום את נשחט אם
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שמה. הולך אני גם כי למכת, אותך ואוליך

 האיש אומה-אמר אתה לרמותני כי אנכי, -חושב
הצבע. אל

:.ויאמר השמים, אל עיניו את הצבע נשא אז
 כי אלהיסבלבי, האין דעתך? על עלה זה -מה

הקדושה? העיר למכה העולה כמוך איש^קדוש ארמה

אמרן. בך נותן אני - האיש. אמר - י אפוא טוב -

הסום. את טרף והצבע ארצה, הסום מעל מרד

עליו. ולרכב הצבע על לעלות האיש אמר אחרי־כן
הצבע: אליו אמר אז

 להם להביא גורי אל ארוץ הנה זמךמה. עוד -חכה
אליך. אשוב ותכף מאתם, ולהפרד בשר נתח

מעונו. אל מרץ מהר והצבע לזה, הסכים האיש

 האיש מתעצב שב לא והצבע - ארכה שעה עברה
חזהו. על באגרופו מך הצבע, לו הערים אך כי מבן/ לבו אל

:וישאלהו תן לקראתו בא והנה

אדוני? לך, קרה זה -מה

קרהו. אשר את האיש לו ויספר

 התן- אליו אמר - י אדוני לבך, אל תתעצב -אל
אליך. אביאנו אנכי

 ונתח־בשר הסום של כלי־הרתמה את הרים הוא

 כלי־ את השליך ובלכתו מלך. אותם רישא הצבע שהשאיר

 מאורת לפני באו עד הדרך, כל לאידך אחד אחד הרתמה
הצבע.
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 התן אליך!-קרא באתי התך אני, הצבע, לי, -פתח

♦המערה פתח לפך !^עמדו
קשב. ואין קול אין

: תקרא התן ויוסף
לך. הבאתי טובה בשורה !לי -פתח

:המערה מתוך הצבע קול נשמע מ:ד

? חדשות יש מה ! התן באך, שלום -

 הבאתי הנה הדרך. ליד מצאתי שמנה פרה -נבלת

 הבשר נתח את אליו ויזרק התן, מ^שרה,-ענה נתח לך

אתו. לקח אשר

ויאמר: הבשר ינתח את בלע הצבע
ונלכה! -הבה

 אחריו הלך התן אולם מהר, רץ הצבע שניהם. תלכו

:ויאמר הצבע רוח קצךהדןםוף ;:לכתו. ויפגר לאט לאט

 היום תלך זה ולמה לרגליך/ קל ה;ית הלא -תמיד
? לאט לאט

ויאמר: התן תען

הבקר. מאז ברגלי כאב חש -אני

 הדרך רב הצבע.-העוד מאד!-קרא רע -זהו
? לפנינו אשר

לפנינו. רב מרחק עוד - התך ענה - -כן

 באנו עד הפרה בשר את האריה יאכל הלא כן -אם

מהר. שמה ארוץ ואני גבי, על וךכב עלה שמה.

עליו. וירכב הצבע גב על התן תעל
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 להאנח התן החל מעטה, דרך הצבע עבר. כאשר

_ריאמר: בגופו, כאב חש כאלו ולהאנק,

 שערותיך כי אלצה, לרדת עלי זעיר. לי כתר -

בשרי. את דוקרות

 המרבד את התן השליך ששם המקום עד בא הצבע

ויאמר: לאכף, שמתחת

 יכאב לא ואז גבי, על ופרוש דמרבד את -קח־נא

עלי. בשבתך עוד לך

מחדש: לצעק התן החל מספר רגעים כעבר אולם

 להשאר יכל אינני אללה! מבלעדי -איןאלהים
ארצה... לרדת לרדת, עלי גבך. על עוד

 המתג, מנח ה;ה ששם המקום על הצבע עבר אז
בחמת־רוחו: תקרא

 ראתה פי, לתוך המתג את אשים הנה האפל! -ןקהך

 רקח מהרה עלי. לרכב לך וינעם במושכות בכפותיך תאחז

טרפנו. את מאתנו ולקח האריה יבא פן זה, את

 מנחים היו ששם המקום עד הגיעו זמן־מה כעבר

הדרבונות.

 הדרבונות הם יפים התן-מה וראה-קרא -הביטה

ג האלה

הצבע. תדבר,-אמר הבלים -אך

 את לקחת לי תתן לא אם הלאה, אסע -לא
התן. האלה,-אמר הדרבונות
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 ויקשר הדרבונות את הרים והתן בלכתו, עמד הצבע

׳ לדרכם. מסעו ברגליה אותם
 השמאלי שמעבר פרשת־ךרכים, אל הגיעו לסוף

 אל לנטות אמר והצבע המורה, ישב ששם המקום נראה

הימני. העבר
*התן ;מינה?-קרא לנטות אומר אתה זה מה -על

הצבע. נעימה,-ענה יותר הדרך פה כי -תגן

 הטרף,- מטל השמאלי מעבר הלא י אחי כן, -לא

הצבע. שוקי ני5על־כ שברגליו כדרבונות ויך התן, אמר

 עד הבא השמאלי העבר אל ויפן מכאב נהם הצבע

:תקרא גבו מעל התן קפץ אז המורה. ;שב ששם המקום

 גבו. על ורכב ?גלה !לפניך בעל״חובך אדוני, הנה, -
 לו, כראוי בידך אשר בשוט עליו להצליף תשכח ואל־נא

 אלהים אין הצךיק, אתה כן, הלא יכנעילפניך. ואז

? אללה מבלעדי


