הקישוא והדלעת
סין

הדלעת והזהיר אותה:
"אחותי היקירה ,למה לך לעלות כל
כך גבוה? שם מסוכן מאוד כשרוח

האיכר זרע קישוא ודלעת בגינה
תחת עץ גבוה .הקישוא והדלעת
נבטו והתחילו לגדול מהר.
האיכר העמיד שני מקלות כדי
שהדלעת והקישוא יוכלו לתפוס
אותם בקנוקנות שלהם ולהתרומם
אל השמש .והקישוא באמת נאחז
בקנוקנות שלו וחיבק את המקל.
אבל הדלעת התרחקה מהמקל.
היא רצתה להתרומם גבוה יותר
וחיבקה את העץ הגבוה.
הקישוא ראה כמה גבוה מתרוממת

חזקה נושבת .כשיהיו לנו פרות הם
יהיו תלויים באוויר בלי כל הגנה.
הרוחות ינדנדו אותם ,הגשם
ירטיב ,ואת לא תדעי מנוח .אני
מייעץ לך לא לעלות על העץ אלא

להישאר יחד אתי בערוגה .תחשבי
טוב על כך".
"אתה דואג לי לשווא ,אחי .העץ
הזה גבוה וחזק .אעלה עליו עד
הצמרת ומשם אוכל לראות את
העולם הגדול .וכולם ישתחוו לי,

מרחוק.
גם הקישוא גדל וגם הוא הניב
פרות ,אך אותם איש לא ראה ולא
הטריד.
ויום אחד קראה הדלעת לקישוא:
"ראה אחי כמה שמח כאן אצלי.

ישבחו אותי ,ויקנאו בי .שם גם
יותר שמש ,רוח נקיה ,קרירה .לא
כמו שאצלך ,ששם לח וחשוך".
הרבה זמן הם התווכחו כך ,אך
בסוף נשאר כפי שהיה  -הדלעת
המשיכה לעלות על העץ ,פרחה
ותוך זמן קצר הניבה את פרותיה.
הם היו גדולים ,כבדים ,נתלו על
העץ ואפשר היה לראות אותם

אני רואה את עוברי האורח שעל
הדרך ,וסירות על הנהר .וכשהרוח
נושבת אני מתנדנדת כמו בסירה
על המים .כולם נהנים מהיופי שלי.
כאן טוב כל כך ,כל כך נעים כמו
בשום מקום אחר .תתרומם גם
אתה אלי ,נוכל להשתעשע ביחד".
והקישוא ענה:
"אחותי היקרה ,אל תכעסי עלי,

אבל אינני רוצה ללכת אליך .אני
לא אוהב להיות תלוי במישהו אחר.
אומנם אני לא תופס מקום מורם
כמוך ,אך אני עומד יפה על
הרגליים שלי .כאן לא יפחיד אותי
גשם ,לא רוח ולא סערה".

"כבר מזמן יעצתי לך לא להסתמך
על כוחות של אחרים ,והזהרתי
אותך במה עלולה להיגמר
ההרפתקה שלך".
אך בזמן שהם דיברו נשבה רוח
סערה ,תלשה את הדלעת ,הפילה

הגיע סתיו ,התחילו לנשוב רוחות
חזקות ,ירד גשם .פרות הדלעת
התנדנדו ברוח ובקושי החזיקו על
העץ .הדלעת נבהלה וקראה:
"אחי יקר ,תציל אותי בבקשה!
הרוח והגשם מעייפים אותי .כבר
לא נשארו לי כוחות ועוד מעט
אפול!"
והקישוא ענה לה:

אותה על הארץ ושברה לחתיכות.

