
שלושה אחים 

אדיגי (מזרח הים השחור) 

 

בכפר אחד חיו שלושה אחים. הם ניהלו את 

המשק ביחד וביחד יצאו לעבודה. הייתה להם 

סוסה אחת שעליה יצאו לצייד לפי התור. 

קרה פעם שאחד האחים חזר מצייד ולא סגר 

היטב את דלת האורווה. למחרת לא מצאו את 

הסוסה. כנראה גנב ניצל את ההזדמנות וגנב 

אותה. מי זה היה? 

התחילו האחים לחשוב מי יכול היה לגנוב את 

הסוסה. אולי יוכלו למצוא מה היו התכונות שלו.   

"אתם יודעים" אמר האח הבכור "זה שגנב את 

הסוסה היה נמוך קומה ובעל אף סולד." 

"אם הוא נמוך קומה ובעל אף סולד" אמר האח 

האמצעי "אז זקן שלו ג'נג'י!" 

"אם הו נמוך קומה, בעל אף סולד וזקן ג'נג'י" 

הוסיף האח הצעיר "אז עיניו אפורות." 

"הבה נחפש אותו לפי התכונות האלה!" אמר 

הבכור וכולם הסכימו. 

יצאו שלושת האחים לחפש את הגנב. הלכו ישר 

בדרך. הלכו זמן מה והדרך הובילה בשדה זרוע 

בדוחן שכבר הבשיל. 

"בדרך הזו" אמר האח הבכור "הלך גמל עיוור 

בעין אחת." 

"וצולע" הוסיף האח השני. 

"ועמוס היה בנד עם חלב בצד אחד ונד דבש מצד 

שני" אמר האח הצעיר. 

הם הסבירו זה לזה מאין המסקנות שלהם 

והמשיכו בדרך. מולם ראו אדם שחיפש גמל אבוד 

שלו. 

"אולי ראיתם כאן גמל?" שאל האיש. 

"לא, גמל לא ראינו, אבל יודעים שעבר כאן אחד" 

והם סיפרו לו מה הם חשבו על הגמל שעבר 

בשדה הדוחן. 

האיש הבין מיד שמדובר על הגמל שלו אבל אמר: 



"אם אתם יודעים כל זאת על הגמל שלי, אז אתם 

גנבתם אותו!" 

לא עזר להסביר לו איך הם גילו את תכונות הגמל. 

האיש לא האמין להם ודרש שיבואו למשפט בכפר 

הסמוך, שם שלט חאן ידוע. 

האחים הופיעו בפני החאן, וזה התחיל לחקור 

אותם איך ומה קרה הדבר. והאחים הסבירו שאת 

הגמל לא ראו בכלל ורק שניחשו את תכונות שלו. 

"איך יכולתם לנחש את כל התכונות האלה של 

הגמל?" שאל החאן שהדבר עניין אותו מאוד. 

"זה פשוט מאוד" ענה האח הראשון "קל להבחין 

בעקבות של גמל. כל אחד יודע איך הם נראים. 

וזה שהוא עיוור בעין אחת אפשר היה להבין כי 

הוא נגס בדוחן רק מצד אחד של הדרך, בצד 

שהעין הייתה בריאה." 

"וזה שהוא צלע" הוסיף האח השני "ראינו לפי זה 

שרגל אחת שלו לא דרכה כמו שלושת האחרות 

אלא נסחבה אחריו. והעקבות של הרגל הזו הן 

כאילו תלם רדוד." 

"ואיך שהיה עמוס בשני הצדדים אפשר היה 

לראות לפי הדוחן שבצדי הדרך" הסביר האח 

השלישי "בצד אחד ישבו על שיבולי הדוחן רק 

זבובים, כאלה שאוהבים חלב. שם הוא סחב נד 

חלב. ובצד שני היה נד דבש, כי אפשר היה לראות 

דבורים שישבו על שיבולי הדוחן." 

החאן נהנה מההסברים של האחים אבל החליט 

לבחון אותם עוד. הוא יצא לגינה וחזר עם דבר מה 

בתוך האגרוף קמוץ. 

"נו, נסו לנחש מה אני מחזיק כאן" אמר לאחים. 

"זה משהו קשה מאוד" אמר האח הראשון. 

"ועגול" אמר השני. 

"אם קשה ועגול, אז זה בוודאי אגוז" ניחש 

השלישי. 

החאן פתח את האגרוף וכולם ראו שהוא מחזיק 

אגוז. הניחוש הזה עוד יותר סיקרן את החאן והוא 

רצה עוד לבדוק את התבונה של האחים. לכן 



הזמין אותם ללון בביתו והושיב אותם לארוחת 

ערב טובה. אחרי שהאחים אכלו הובילו אותם 

למקום שינה. אבל החאן הבין שהאחים לא יירדמו 

מיד ורצה לשמוע את שיחתם. הוא התיישב 

בקרבה והקשיב. 

"אהו! הדייסה של בעל הבית הייתה טעימה מאוד" 

העיר אחד האחים "רק משהו מת הרגשתי בה." 

"כן, והצלי של כבש" אמר שני "היה מאוד טעים 

והוכן טוב, אלא שריח חלש של כלב היה בו." 

"והחאן הוא איש טוב ונבון" אמר השלישי "אך הוא 

נראה אדם פשוט, כאילו לא ממשפחת אנשי 

שלטון." 

והאורחים נרדמו. 

הדברים של האח השלישי פגעו מאוד בחאן. הוא 

חשב עליהם זמן רב ובסוף הלך אל אמו הזקנה 

ושאל מאיזו משפחה הם. 

"אתה הבן המכובד של אביך" אמרה לו האם 

הזקנה. 

"ספרי לי את האמת, אמא" אמר החאן "אני רוצה 

לדעת בדיוק." 

ואז החאניה הזקנה גילתה לו את האמת. התברר 

שהחאניה והמשרתת שלה ילדו שתיהן באותו 

לילה. החאניה ילדה בת והמשרתת בן. אך החאן 

הזקן היה אחרון ממשפחתו ולא היו לו יורשים ולכן 

החאניה החליפה את התינוקות ולקחה לה את 

הבן ואת הבת מסרה למשרתת. וכך דברים של 

האח השלישי התבררו נכונים, למרות שלחאן דבר 

היה קשה להשלים אתם. 

ואז החאן החליט לבדוק גם את נכונות דבריהם 

של האחים האחרים. הוא קרא אליו את האחראי 

לשדות שלו ושאל מדוע הדייסה גרמה לתחושת 

מוות. 

"בשדה הזה קברו אדם לפני שנים אחדות" אמר 

האיש "ויתכן שאת הדוחן קצרו על תל קבורתו." 

וכך גם הדברים של האח השני התבררו נכונים. 

נשאר רק לברר את ריח הכלב בצלי הכבש. החאן 



קרא אליו את רועה הצאן שלו. 

"זה לא פלא" אמר הרועה "לפני שלוש שנים זאב 

טרף אצלנו את העדר. נשארו רק שני טלאים וגם 

הם היו מתפגרים אילו לא המליטה אז הכלבה 

שלנו. שמתי את הטלאים לינוק אצל הכלבה הזו. 

כך הם ניצלו ומהם גדל כל העדר. 

וכך נודע לחאן לא רק המוצא שלו, אלא גם דברים 

שלא ידע על הנעשה במשק שלו. 

למחרת הוא פנה לאחים ושאל אותם: 

"ספרו לי, מה אתם בעצם מחפשים?" 

"גנבו לנו סוסה. אנו מכירים את תכונות הגנב אבל 

עדיין לא פגשנו אותו. אולי הוא בכפר שלך?" 

ואז החאן קרא לכל תושבי הכפר שלו והאחים מיד 

ראו ביניהם את האיש שחיפשו: אדם קטן קומה, 

בעל אף סולד, זקן ג'ינג'י ועיניים אפורות. חאן 

ציווה לו להחזיר את הסוסה, העניש את הגנב 

ולאחים נתן מתנות יקרות. 

 

 

 


