הביצים המדברות
אגדה קריאולית

היה הייתה פעם נערה בשם
בלנש ,שבגיל עשר התייתמה
משני הוריה וחיה עם דודה שלה.
לדודה הייתה גם בת ,ושמה רוזה,
בחורה אנוכית ורעת-לב ,אבל
מפונקת על ידי אמה .רוזה יכלה
לשבת כל היום בכסא-נדנדה ולא
לעשות כלום ,בזמן שכל עבודות
הבית הטילה הדודה על בלנש,
שעבדה כל היום ונתנו לה לאכול
רק במטבח.

בין יתר תפקידיה של בלנש היה להביא פעמיים
ביום מים מבאר מרוחקת מאוד מהבית.
יום אחד ,כאשר היא ניגשה לבאר ,ראתה אישה
זקנה מאוד ,שעמדה שם ואמרה "אנא נערתי ,תני
לי קצת מים לשתות ,אני צמאה מאוד".
"ברצון רב" ענתה בלנש ומיד שאבה דלי מים
רעננים מהבאר ונתנה לאישה.
הזקנה שתתה ואחר כך אמרה "תודה נערתי ,לא
אשכח את טוב-לבך".
ימים אחדים מאוחר יותר הדודה נזפה והכתה את
בלנש בחוזק רב ,עד שהנערה ברחה מהבית אל
היער ,ופחדה לחזור .היא התיישבה תחת עץ גדול,
בכתה ולא ידעה מה לעשות .אבל כעבור זמן
הגיעה לשם אותה האישה הזקנה ,ששאלה "מדוע
את בוכה ,נערתי? מי פגע בך?"
"הדודה שלי ,שאני חיה בביתה" ענתה בלנש "היא
הכתה אותי ואני מפחדת לחזור הביתה".
"בואי אתי ,נערתי" אמרה האישה "אתן לך לאכול
וללון בביתי .רק תבטיחי שלא תצחקי ממה שתראי
שם".

בלנש הבטיחה והזקנה הובילה אותה ביד לעומקו
של היער ,עד שהן הגיעו לבקתה של האישה.
כשנכנסו אמרה הזקנה "עכשיו תבעירי אש ,נערתי,
ונכין לנו ארוחה".
בזמן שבלנש הכינה אש הזקנה התיישבה ליד האח
והורידה את ראשה מכתפיה ,סידרה אותו בזהירות
על ברכיה והתחילה לסרוק את השערות .לבלנש
נראה הדבר מוזר מאוד וגם קצת מפחיד ,אך לא
אמרה דבר.
אחר כך האישה הזקנה שמה את ראשה שוב על
צווארה ,ניגשה לארון והוציאה משם עצם גדולה.
"הנה" אמרה בהגישה את העצם לבלנש "שימי את
זה בתוך הסיר שמעל האש".
בלנש הכניסה את העצם לסיר ותוך רגע הסיר
התמלא בבשר בעל ריח טוב .אז הזקנה נתנה
לבלנש גרעין אחד של אורז ואמרה "קחי את מכתש
העץ והעלי ששם בפינה ,שימי את הגרעין בפנים
וכתשי אותו".
בלנש שמה את הגרעין במכתש ,לקחה את העלי,
וכבר במכה הראשונה המכתש התמלא באורז .הן

בישלו את האורז יחד עם הבשר שבסיר ואכלו
ארוחה טובה.
למחרת ,אחרי ארוחת הבוקר ,אמרה הזקנה
לבלנש "עכשיו את צריכה לחזור הביתה ,אבל
מאחר שהיית נערה טובה אתן לך במתנה ביצים
מדברות אחדות .לכי ללול שמאחורי הבית וקחי לך
את כל הביצים שיגידו 'קחי אותי!' אבל את אלה
שיגידו 'אל תיקחי אותי' עזבי בלול .כשתצאי מהיער
בדרך הביתה זרקי את הביצים מאחוריך".
בלנש עשתה כפי שהאישה אמרה .כשנכנסה ללול
הביצים התחילו לדבר אליה .אחדות אמרו "קחי
אותי!" ואחרות "אל תיקחי אותי!" .את אלה שאמרו
"קחי אותי!" היא שמה בסינור שלה והלכה אתן
דרך היער .כשיצאה מהיער עצרה וזרקה את
הביצים מאחורי גבה אחת אחרי שנייה.
הביצים נשברו ומהן יצאו דברים נהדרים :בגדים
יפים ,יהלומים ,אבני חן ,ואפילו כרכרה רתומה
לשני סוסים ועם עגלון .בלנש העלתה את כל
הדברים היפים לתוך העגלה ונסעה בה הביתה.
תהיו בטוחים שהדודה הייתה מופתעת מאוד

כשראתה את בלנש עם כל האוצרות האלה .היא
חקרה את בלנש וזו סיפרה לה איך פגשה את
האישה הזקנה ביער ,איך זו אירחה אותה בביתה
ואיך בבוקר אמרה לה לקחת את הביצים
המדברות ,שמהם יצאו כל הדברים האלה.
הדודה קנאה מאוד בבלנש שהיו לה אוצרות כאלה,
ולה לא .לכן למחרת אמרה הדודה לבתה רוזה
"רוזה ,עכשיו את תלכי ליער ותנסי למצוא את
האישה הזקנה .אני רוצה שהיא תיתן גם לך את
הדברים היפים שקיבלה בלנש".
רוזה הסכימה ברצון ויצאה ליער .שם היא טיילה
זמן מה ,עד שפגשה את הזקנה .היה כבר ערב
ולכן רוזה ביקשה "גבירתי ,האם אוכל ללכת אתך
הביתה? כבר מאוחר ואני רחוקה מאוד מהבית
שלי".
"כן" אמרה האישה "אבל תבטיחי שלא תצחקי
משום דבר שתראי בביתי".
הן הלכו לעומקו של היער עד שהגיעו לביתה של
האישה .הן נכנסו פנימה והאישה התיישבה
והורידה את ראשה לברכיים ,כדי לסרק את

שערותיה .אבל רוזה התחילה לצחוק ,והיא גם
צחקה מכל יתר הדברים שנראו לה מוזרים בבית
האישה הזקנה ואפילו לעגה להם.
"אך נערתי" אמרה הזקנה "את נערה רעה וחוששני
שאאלץ להעניש אותך".
למחרת האישה נתנה לרוזה ארוחת בוקר ואמרה
לה לחזור הביתה .רוזה יצאה ,אך במקום ללכת
הביתה הלכה ללול .היא חשבה לעצמה "אקח כמה
ביצים מדברות ,לפני שאלך מכאן".
ברגע שנכנסה ללול הביצים התחילו לדבר ,והיו
שאמרו "קחי אותי!" ואחרות שאמרו "אל תיקחי
אותי!"
"כן" אמרה רוזה "אני מבינה את התעלולים שלכם.
אלא שרוצות להישאר הן אלה שאני רוצה דווקא
לקחת ".והיא שמה לסינורה את כל הביצים שאמרו
לא לקחת אותן.
בקצה היער רוזה התחילה לזרוק את הביצים
אחורה ,אבל מהם יצאו כל מיני נחשים ,קרפדות
וצפרדעים גדולות .הן רדפו אחרי רוזה עד לביתה,
והיא הגיעה לשם בריצה ופחד גדול ,יכלה בקושי

לדבר ורק סגרה אחרי עצמה את הדלת היטב ,כדי
שהשרצים האלה לא יכנסו פנימה.
כשרוזה סיפרה לאמא שלה מה קרה לה זו כעסה
מאוד" .זו אשמתה של בלנש" קראה "והיא תיענש
על כך!"
היא קראה מיד לבלנש ואמרה לה לקחת את כל
חפציה ,להסתלק מהבית ולא לחזור יותר.
לא נשאר לבלנש אלא לקרוא לכרכרה שלה ,לאסוף
את כל בגדיה היפים ,התכשיטים והזהב שקיבלה
מהביצים המדברות ,ולצאת לדרך בבכי.
קרה שבן המלך הייה בצייד ביער שדרכו עברה
הכרכרה של בלנש .הוא ראה את הנערה היפה
בוכייה ושאל מה קרה לה.
"גירשו אותי מביתי" היא בכתה "ועכשיו אין לי לאן
ללכת!"
הנסיך ניסה לעודד אותה ושוחח אתה ארוכות .הוא
הוקסם מיופייה ומתמימותה ובסוף הציע לה
נישואין .הם נסעו ביחד לארמון המלך ,התחתנו
וחיו באושר עד סוף ימיהם.

