
אמא עורב והשועל  



אחמד עכברפור 

 
סאטריי מואטזדי 

 

Shabaviz Publishing Co.

Teheran

 



אמא עורב בנתה קן לגוזליה  

על העץ הגבוה ביותר שבמטע. 

 



שלושה ימים תכנן השועל איך 

להשיג ולטרוף את הגוזלים. 
בסוף שם את זנבו הארוך על 

כתפו ואמר לעצמו "אני יודע 

מה לעשות." 

 



הוא קפץ לתוך המטע והסתתר 

אחרי הביתן של הגנן. 

 



כשהגנן יצא לטפל בעצים, השועל 

נכנס לביתן שלו. הוא לבש בגדים 
ישנים של הגנן וחבש את כובעו 

לראש. הוא חיפש בביתן ומצא גם 

מסור. 

אזי ניגש לעץ שעליו עמד הקן, 

והתחיל לנסר את הגזע. הגוזלים 

התחילו לצעוק מרוב אימה. 

 



אמא עורב הביטה מה קורה. 

היא לא האמינה שהגנן רוצה 
להפיל את גוזלי לארץ. היא 

קראה מלמעלה "גנן יקר! 

אינך רואה שהגוזלים שלי 

עדיין לא יודעים לעוף?" 

השועל חיקה את קולו של 

הגנן ואמר "לא אכפת לי. 
צריך לכרות את העץ הזה." 

 



גוזלי העורב צעקו חזק יותר ויותר, והסתתרו 

תחת כנפיה של אמם. קול הניסור הבהיל 
אותם. 

אמרה אמא עורב "תן לי עוד כמה ימים כדי 

שהגוזלים שלי יוכלו לעבור לעץ אחר." 

 



השועל שמח שהיא לא 

הכירה אותו ואמר 
"אפסיק עכשיו אם 

תסכימי לתנאי שלי." 

 



"ומה התנאי שלך?" שאלה אמא עורב מענף 

נמוך "אסכים לכל כדי שתחוס על הגוזלים." 
השועל הסתיר את זנבו תחת בגדי הגנן ואמר 

"אם תרצי שאשהה את כריתת העץ תזרקי לי 

אחד הגוזלים שלך אלי, לארוחת בוקר." 

 



הגוזלים המשיכו לצעוק. 

אמרה אמא עורב "אתה גנן אכזרי. איך אוכל 
לתת לך אחד מהגוזלים שלי?" 

"אז אמשיך לכרות את העץ ואוכל את כולם" 

אמר השועל, והמשיך לנסר. העץ רעד 

והגוזלים רעדו מפחד. 



אמא עורב קראה "תפסיק לנסר. אתן 

לך את אחד הגוזלים." 
היא הביטה על הגוזלים שלה בעצב. 

אולי מוטב להקדיש אחד כדי להציל 

את היתר. אבל איזה מהם? 

לבה לא נתן לה לבחור באחד מהם. 

היא התלבטה הרבה זמן והשועל, 

שפחד כי הגנן יראה אותו, התחיל 
להתעצבן. 

אמא עורב עברה מגוזל אחד לשני 

בלי להחליט. 

 



השועל ששמע את הגנן מתקרב 

צעק "אני חותך את העץ כבר!" 
ואז אמא עורב נזכרה באבן, שילד 

שובב זרק על העץ, ושנתפסה בין 

הענפים. היא הזיזה את האבן 

ברגלה בזהירות וקראה "קח! הנה 

הגוזל שלי!" 

 



השועל מאושר פתח רחב 

את לועו לקראת הדבר 
שנפל מהעץ. האבן נפלה 

ישר פנימה. השועל נתן 

צעקת כאב גדולה. 

 



הגנן שמע את צעקותיו ורץ מהר. כשראה את השועל 

בבגדיו הישנים שלו הבין מיד מה קרה.  
באת גדולה התחיל להכות בשועל, שזרק את המסור 

והתחיל לברוח. 

אמא עורב והגוזלים צחקו והריעו. הגנן ניסה לתפוס 

את השועל, אך זה קפץ מעל הגדר וברח.  



הוא ישב במאורה שלו וליקק את פצעיו. 

ואז אמר לעצמו "צריך תוכנית טובה יותר 
כדי לתפוס את הגוזלים. עוד נראה!" 

 


