
 

  ג'ימס אגרי /משל הנשר 

ר ציפור כלשהי. לכד נשר צעיר, הביאו אל ביתו ונתנו אח ָלתּוראיש אחד הלך ביער 

בקרב תרנגולותיו וברווזיו ויתר עופותיו, ומזון עופות נתן לו לאכלה, אף כי נשר 

  כנף.-היה זה, מלך בעלי

מקץ חמש שנים בא חוקר אחד לראותו, ואחרי עברו בגנו אמר: "הציפור הזאת 

  נשר היא, לא תרנגולת."

, "אך אילפתיו להיות תרנגולת. שוב אין הוא נשר, אלא "אמנם כן," אמר הבעלים

  רכה מקצה עד קצה."ושמונה אמות א התרנגולת היא זאת, גם אם מוטת כנפי

כן נשר הוא: לב נשר לו, ואני ארקיענו -פי-על-"לא," אמר חוקר הטבע, "אף

  למרומי שמים."

  "לא," אמר הבעלים, "תרנגולת היא זאת, ולעולם לא תעוף."

מו להעמידו במבחן. נטל חוקר הטבע את הנשר, הרימו, ובכוונה מרובה הם הסכי

אמר אליו: "נשר, נשר הנך; בשמים מקומך, ולא על האדמה הזאת, פרוש כנפיך 

  ועוף."

נפנה הנשר לכאן ולכאן, ואחר השפיל מבטו וראה את העופות אוכלים את אכלם 

  ומטה קפץ. –

  אמר הבעלים: "אמרתי לך כי תרנגולת היא."

  "לא," אמר חוקר הטבע, "נשר הוא. נסהו עוד הפעם ביום מחר."

  וכך לקחו ביום המחרת אל גג הבית ויאמר: "נשר, נשר הנך; פרוש כנפיך ועוף."

  אך שוב, בראותו את התרנגולות אוכלות, קפץ הנשר מטה ויאכל עמהן.

  ואז אמר הבעלים: "אמרתי לך כי תרנגולת היא זאת."

ל שלו, "נשר הוא, ועדיין לבו לב נשר; רק נסהו אך עוד "לא," עמד חוקר הטבע ע

  ידאה."- הפעם, ומחר יעוף

למחרת בבוקר השכים קום והוציא את הנשר אל מחוץ לעיר, למרגלות הר גבוה. 

השמש עתה זה זרחה וֵהֵפזה אור אל ראש ההר, וכל צוק סלע היה מתנוצץ בחדוות 

  הבוקר היפה הזה.

שר, נשר הנך; בשמים מקומך, ולא על האדמה הוא אחז בנשר ויאמר אליו: "נ

  הזאת; פרוש כנפיך ועוף!"



 

ִהביט הנשר על סביבו ורעד כאילו חיים חדשים נפחו בו, אולם לא עף. אז הפנהו 

- חוקר הטבע היישר אל מול השמש. לפתע פרש כנפיו, ובצווחת נשר הרקיע מעלה

  כתרנגולת! מעלה ולא שב עוד לעולם. נשר היה זה, אף כי הוחזק ואולף 

אדם עוררנו לחשוב כי -אחיי, בני אפריקה, אנחנו נבראנו בצלם האלוקים, אך בני

תרנגולות הננו, ועדיין אנו חושבים שכך הננו; אבל נשרים הננו. פרשו כנפיכם 

  ועופו!

  

  משימות

  

  ?האיכר, חוקר הטבע, התרנגולת, הנשר ת מהדמויות:כל אח תמה מייצג  .1

  

  ח בין האיכר לחוקר? על מה התנהל הוויכו  .2

  

  .בחירתכם אתו ריהנשר נמנע מלעוף בפעמים הראשונות. מדוע? הסב  .3

  היה לו טוב בחברת התרנגולות, המוכרת לו מאז ומתמיד.  א.

  הוא פחד להישאר בלי האוכל והביטחון שבחייו כתרנגולת.  ב.

  הטבע, והתעצל לעוף.-הוא לא הבין את דבריו של חוקר  ג.

  ל להיות תרנגול.הוא פשוט התרג  ד.

  

  טבע מכאן הם הקובעים את גורלו של הנשר.- איכר מכאן וחוקר  .4

ומתרכז בחוקים  ,מבוסס על עובדותהעוסק במחקר מדעי  טבע-חוקר  

  הפועלים בטבע.

  את גישתו של כל אחד מהם. וריבמה שונה גישתו לנשר מזו של האיכר? הגד  

  

מדוע?   ון ל"בני אפריקה".מכּובסיום המשל מתברר, כי משל הנשר   א.       .5

  מהי ההקבלה בינם לבין הנשר?

חפשו מידע על אפריקה בתקופות קודמות, וכתבו לאיזו תקופה   ב.

מה השינוי המרכזי שחל באפריקה מאז לגבי  .מתאים המשל באפריקה

  תושביה השחורים. 

 


