רג'ה ואיש המעבורת
הודו

בשנים עברו חי בהודו רג'ה עשיר ורב
עוצמה.
פעם הרג'ה חלה .מכל קצות הארץ
באו רופאים אבל לא הצליחו למצוא
תרופה למחלתו .המחלה החמירה
מיום ליום ורג'ה נעשה חלש ביותר.
אך יום אחד הגיע אליו איש זקן וחכם
והודיע לרג'ה כי הוא מוכן לרפא אותו
תוך שבוע" .אבל" הוסיף "אם תבריא,
תיתן לי בתמורה זהב במשקל שווה

למה ששוקל הפיל הגדול ביותר
שלך".

הרג'ה הסכים ונשבע שכך יגמול
למרפא הזקן ,ואמנם תוך שבוע קם
כבר ממשכבו ,בריא לגמרי .הגיע זמן

להתחשבן עם המרפא .וכאן נוצרה
הבעיה :איך ועל איזה מאזניים אפשר
לשקול את הפיל הגדול כדי לדעת
כמה זהב לשלם לאיש הזקן.
לפי הוראת הרג'ה חיפשו בכל הודו
מאזניים גדולים מספיק כדי שהפיל
יוכל לעלות עליהם .מכל קצוות
המדינה באו יועצים וחכמים .פרס
גדול הובטח למי שיבנה מאזניים
שעליהם ניתן יהיה לשקול את הפיל
ואת הזהב.
היועצים והחכמים חשבו ודנו ותכננו

מצאו כל פתרון.
והנה ביום הרביעי הופיע בחצר
הרג'ה אדם פשוט וביקש להודיע
לרג'ה שהוא בעצמו ,ללא מאזניים,
יוכל לחשב את משקל הזהב השווה
למשקלו של הפיל.
שומרי הארמון עצרו את האדם
החוצפן וגירשו אותו משערי הארמון.
"כל היועצים והחכמים לא יכלו למצוא
פתרון ,אז איך אתה ,איש פשוט ועני,
תוכל לעשות זאת" אמרו השומרים.
הרג'ה שמע רעש בשער הארמון,

לא

קרא אליו את ראש השומרים ושאל

במשך שלושה ימים ,אך לשווא

–

על מה המהומה.
"הו ,אדוני רב-עוצמה! עומד שם איש
טיפש ומלוכלך וטוען שהוא לבדו ,בלי
מאזניים כלשהם ,יידע לשוקל את
הפיל הגדול ולחשב לפי כך כמה זהב
צריך לתת למרפא הזקן .זה בוודאי
רמאי כלשהו ואנו גירשנו אותו
מהשער".
הרג'ה ציווה להחזיר מיד את האיש
ולהביאו לפניו וכך אמנם נעשה .רג'ה
קיבל את האיש בסבר פנים יפות
ושאל אותו מי הוא ומה דרוש לו כדי

"אני איש המעבורת" ספר העני "יש
לי סירה שבה אני מעביר אנשים
וסחורות מחוף אחד של הנהר הקדוש
גנגה לצדו השני ,וכך מפרנס את
עצמי ואת משפחתי .אוכל בקלות
לשקול את הפיל שלך ולחשב בדיוק
את כמות הזהב השווה למשקלו".
"ואיך תעשה זאת?" שאל הרג'ה.
"ראג'ה הגדול" ענה איש המעבורת
"תוכל לראות בעצמך .תצווה רק
לאיש הפילים שלך להביא את הפיל
לחוף הנהר ,שם איפה שעוגנת

לבצע את המשימה.

הסירה שלי".

הרג' ציווה להביא את הפיל לחוף
הנהר ,ובעצמו ,בליווי כל היועצים
והחכמים בא למקום כדי לראות איך
איש המעבורת מבצע את המשימה.

הביאו את הפיל לחוף הנהר ואיש
המעבורת ביקש לעלות את הפיל על
הסירה שעמדה סמוך לחוף.
כשהפיל עלה על הסירה ,המשקל

הגדול שלו גרם לסירה לשקוע במים
כמעט עד שולי הדופן שלה .ואז איש
המעבורת לקח גיר ,ניכנס למים וסימן
על דופן הסירה את גובה מפלס
המים .אחר כך הורידו את הפיל
חזרה לחוף והאיש אמר לרג'ה:
"כעת תצווה למלא את הסירה בזהב
עד שהיא תשקע במים עד המקום
המסומן".
כל הנוכחים הופתעו מהתבונה
וההתמצאות של איש המעבורת.
הרג'ה הגדול ציווה לראש האוצר שלו
לתת לו עשרת אלפים רופיות זהב,

ומינה אותו לתפקיד חשוב בארמונו..

