
סיפור – ג'מילה פאראהני 

איורים – עלי מהפאקהרי 
 



הייתה לסבתא עז, והיא אהבה אותה מאוד. 

 



כל יום חלבה סבתא את העז, כדי 

להכין מהחלב יוגורט וגבינה, אך 

כשרק הלכה לרגע בא חתול שחור 

ושתה את כל החלב. 

 



חשבה סבתא מה לעשות. איך לתפוס 

את הגנב. חשבה וחשבה ובסוף 

לקחה את הקערה, מרחה את 

השוליים בדבש והלכה לישון בשקט. 

 



בבוקר בא החתול וכרגיל התחיל 

לשתות חלב. אבל לשונו נדבקה 

לקערה וכשסבתא הגיעה הוא לא 

יכול היה לעזוב את הקערה 

ולברוח. 

סבתא תפסה לו בזנב ומשכה בכל 

כוחה. החתול צעק וילל ומשך גם 

הוא, ובסוף הזנב נקרע. 

 



אמר החתול לסבתא "תחזירי לי את 

הזנב. איך אני אראה בלי זנב שלי." 

אמרה סבתא "אם תחזיר לי חלב, 

אחזיר לך את הזנב." 

 



הלך החתול השחור לעז ואמר "עז 

יקרה, ידידתי, תני לי קצת חלב שאתן 

אותו לסבתא, כדי לקבל חזרה את 

זנבי." 

ענתה העז "אם תביא לי עשב, אוכל 

לתת לך חלב." 



הלך החתול לאחו וביקש "אחו, אחו ירוק, 

תן לי קצת עשב לעז, כדי שתיתן לי חלב 

בשביל סבתא, שאז תחזיר לי את הזנב 

שלי." 

אמר האחו "אם תשקה אותי במים, אתן 

לך קצת עשב." 

 



הלך החתול השחור למעיין ואמר "מעיין מים 

זכים, תן לי קצת מים. אשקה בהם את האחו 

והוא ייתן לי עשב. אביא עשב לעז והיא תיתן לי 

חלב בשביל סבתא שתחזיר לי את הזנב שלי." 

בעבע המעיין ואמר "אתן לך מים רק אם תבקש 

מהנערה שתשיר לי שיר יפה." 

 



החתול השחור הלך לנערה וביקש 

"נערתי היפה, תשירי למעיין. המעיין 

ייתן לי מים להשקיית האחו. האחו 

ייתן לי עשב בשביל העז, והעז תיתן 

לי חלב. אז אחזיר חלב לסבתא והיא 

תחזיר לי את הזנב שלי." 

ריחמה הנערה על החתול. 

 



לקחה הנערה את החתול השחור בזרועותיה 

ואמרה "חתול שחור, חתול יפה, אשיר למעיין 

בשבילך. אבל גרוני ניחר ועלי להחליק אותו 

בביצה. תביא לי ביצה, ואוכל לשיר למעיין." 

 



החתול הלך לתרנגולת ואמר "תרנגולת 

ידידתי, תני ביצה אחת לנערה, כדי 

שתוכל לשיר למעיין. המעיין ייתן מים 

לאחו והאחו ייתן עשב לעז. ואז העז 

תיתן לי חלב ואוכל לקבל מסבתא את 

זנבי בחזרה." 

 

אמרה התרנגולת "אם תביא 

לי גרעינים, אתן לך ביצה." 

 



 

חשב החתול, חשב ואמר לעצמו "אף אחד לא נותן לי 

דבר חינם. אצטרך לעשות משהו בעצמי." הלך 

החתול השחור לשדה וחיפש, חיפש, עד שמצא קצת 

גרעינים. הביא החתול את הגרעינים לתרנגולת והיא 

הטילה לו ביצה. נתן את הביצה לנערה וזו צחקה 

והתחילה לשיר למעיין. המעיין השקה את האחו במים 

והאחו נתן לחתול עשב לעז. נתנה העז חלב לחתול 

והוא הביא אותו לסבתא.  

החזירה סבתא לחתול השחור את זנבו, והוא הלך 

משם ולא בא יותר לביתה לשתות חלב. 

 


