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אגדה אפריקאית
רשמה פלואללה בנימין

לפני שנים חיה באפריקה נערה בשם עקים .היא הייתה
יפה מאוד וטובת-לב ומחזרים רבים התחרו על ידה ,אך
הוריה רצו להיות בטוחים שבעלה העתידי יהיה האיש
המתאים.
בסוף הם החליטו להשיא אותה לאיש צעיר שחי בכפר
מרוחק במקצת מביתם ,מעבר לאגם גדול .הוא היה

איש אמיץ וחזק ומשפחתו הייתה מכובדת .אמנם עקים
מעולם לא ראתה את האיש הצעיר ,אך היא האמינה
שהוא יהיה לה לבעל טוב ולכן קיבלה את החלטת
ההורים ללא התנגדות .וכך סוכם על הנשואים ונקבע
מועד מתאים.
"נוהג הוא שהכלה הולכת לבעלה העתידי לבדה" אמר
אבא של עקים "אך מאחר שאת נאלצת ללכת רחוק,
אחותך הצעירה תלווה אותך ,וכך יהיה לך מישהו
לחברה כשבעלך יצא לציד .גם ניתן לך משרתת
שתעזור בבישול ובעבודות אחרות בבית החדש שלך".
כשהגיע הזמן ,כל אנשי הכפר בירכו את עקים לשלום
ואיחלו לה מזל .עצוב היה לעקים לעזוב את ביתה ,אך

שמחה שאחותה באה אתה לחברה ושגם משרתת
מלווה אותה.
הן הלכו במשך כל היום וסחבו אתן חבילות של חפצים
אישיים כבדות .בסוף הגיעו לחוף אגם ושם עצרו כדי
לנוח.
"הכפר הוא בצד שני של האגם ,גברתי" אמרה
המשרתת "כדאי לך להתרחץ ולהתכונן לפגישה עם
הבעל החדש".
עקים קיבלה את הרעיון ,הורידה את בגדיה ונכנסה
למים צלולים וקרירים .אך אז המשרתת דחפה אותה
בכל כוחה ועקים נפלה ונעלמה במעמקי האגם.
אחותה הקטנה של עקים בכתה ורצה לחוף כדי
לחפשה ,אך לא ראתה כבר סימן מהאחות הגדולה.
"למה דחפת אותה?" קראה הקטנה.
"שתקי ותקשיבי לי!" אמרה המשרתת הנבזית "מעכשיו
תקראי לי עקים .אני אתחתן עם האיש שהוריך בחרו.
ואם תעזי לספר למישהו ,אדחוף גם אותך לאגם.
מעכשיו את המשרתת שלי ותעשי בדיוק מה שאומר
לך ,אחרת תצטערי מאוד!"
הילדה נבהלה מאוד ועשתה כפי שנאמר לה .ואז
המשרתת לבשה את בגדיה של עקים ויחד עם האחות

הקטנה הלכו אל הכפר ,שם חיכה כבר באי-סבלנות
האיש הצעיר.
הוא התאכזב כשראה את אישתו המיועדת .נאמר לו
שעקים היא יפה מאוד ונאה והוא ראה לפניו אישה לא
נעימת מראה ורעת-לב .אך מאחר שסוכם על הנשואים,
והוא היה איש של כבוד ,נשא את האישה המרושעת
כבר למחרת.
הוא בנה לה בית חדש ויפה ושם חיה האישה הרעה,
כשאחותה הקטנה של עקים משרתת אותה בפחד גדול,
ולא מספרת לאף אחד מה קרה באמת .הקטנה עבדה
קשה מבוקר עד ערב ,בבישול ,עבודות בית וניקיונות.
בעלת הבית לא עשתה כלום ,מלבד מתן פקודות
לקטנה.
"לכי לאגם ותביאי כד מים" היא אמרה לה יום אחד
"וחזרי מהר ובלי שהיות!"
הצעירה לקחה כד גדול והלכה לאגם .בחוף התכופפה
כדי למלא את הכד ואז ראתה להפתעתה את אחותה
עקים עולה ממעמקים לקראתה" .חשבתי שטבעת!"
קראה הילדה.
"כמעט טבעתי באמת ,אך הרוח הטובה של האדם
ראתה מה שעשתה לי המשרתת המרושעת והצילה

אותי ממוות .היא הפכה אותי לבתולת מים .ראי!" והיא
הרימה את עצמה מהמים לחוף.
הילדה הופתעה מאוד כשראתה את זנב הדג של
אחותה ,אך שמחה שהאחות חיה .היא סיפרה לה על
האישה האכזרית שהתחפשה לעקים ונישאה לאיש
הצעיר .היא גם סיפרה לה שעליה לעבוד קשה כל היום.
עקים כעסה מאוד כששמעה זאת ,אך לא יכלה לעזור
לה .בכל זאת אמרה "אשאל את רוח האגם ואולי יש לה
עצה כלשהי .אולי נוכל לגלות מי היא באמת המרושעת
הזו .אך בינתיים אל תגידי לאיש על פגישתנו .חזרי
לכפר ותמשיכי לחיות כמו קודם .רק תשתדלי לבוא הנה
כל בוקר כדי שנוכל לראות זו את זו".
בינתיים הבעל הצעיר היה אומלל מאוד .הוא קיווה
לשאת אישה יפה וטובת-לב ,אך במקום זאת קיבל
אישה אכזרית ואנוכית .היא מעולם לא עשתה עבודה
כלשהי בבית ורק קללה ופגעה במשרתת הקטנה.
במשך יום שלם היא רק ישבה והתלוננה על הכל.
יום אחד ,בזמן שצד ,הרגיש מדוכדך במיוחד .הוא ישב
על חוף האגם ,הביט בעצב במים ונאנח "הו ,אני כה
אומלל".
פתאום הופיעו גלים על פני המים ונשמע קול" .אני רוח

האגם" אמר הקול מהמים "נפלת קורבן של תחבולה
זדונית .אישתך אינה זו שהובטח לך".
הצעיר קפץ על רגליו בהפתעה "אז אמרי לי איך למצוא
את כלתי האמיתי ,הו רוח האגם!" הוא קרא.
"מחר בבוקר לך חוף האגם בצד שני ,שם איפה
שהמשרתת שלכם שואבת מים .תסתתר ביו השיחים,
ואז תגלה את האמת".
למחרת בבוקר האיש עשה כפי שאמרה לו רוח האגם.
אחרי דקות ספורות הגיעה אחותה של עקים .הוא ראה
איך היא כורעת ליד המים וקוראת "עקים! עקים!"

אחרי רגע הופיעה מהמים בתולת המים יפה ביותר
וגלשה על החוף .הוא ראה ושמע איך שתי הבנות דיברו
על המשרתת המרושעת ואיך רוח האגם הבטיחה
לעזור להן.
כששמע מספיק הוא קפץ מהמסתור שלו ,כרע ברך ליד
בתולת המים ,אחז בידה ואמר "אז את היא עקים
האמיתית .את יפה ונהדרת כפי שנאמר לי .האישה
המרושעת תיענש עבור פשעיה ואת תהיה הכלה
האמיתית שלי".
כשרוח האגם שמעה זאת ,התירה את הכישוף וזנבה
של עקים הפך שוב לרגליים.
"הו ,עקים" קראה אחותה "כמה נהדר .את שוב נערה
כמו קודם ".והן התנשקו והתחבקו בלי סוף.

אזי הלכו שלושתם חזרה לכפר וסיפרו את הכל לראש
השבט .הוא כעס מאוד כששמע זאת" .הביאו הנה את
האישה" ציווה.
הוציאו את האישה מביתה והביאו אותה לפני ראש
השבט .כשהיא ראתה את עקים ואת אחותה עומדות
ליד האיש שאותו רימתה כל כך ,היא נפלה על ברכיה
והתחננה לרחמים.
"איך עלי להעניש את האישה?" שאל ראש השבט את
עקים "האם לזרוק אותה לאגם ולהטביע אותה שם?"
אך עקים לא הייתה נקמנית .היא רק ביקשה שיגרשו
את האישה מהכפר לתמיד ,כדי שהיא עצמה תוכל
להתחתן עם הצעיר ולהיות אישתו האמיתית.

