השועל והעורב
עורב גאוותן מצא פרוסת גבינה .הוא אחז בה
במקורו והתיישב על ענף גבוה כדי לנגוס בה.
כשעמד העורב להתחיל בסעודה הטעימה – התקרב
אל העץ שועל ,שריח הגבינה הגיע אל אפו .השועל
היה רעב ,ורצה מאוד להיות זה שיזכה בפרוסת
הגבינה .הוא ידע שלא יזכה בגבינה כך סתם ,ולכן
תכנן תכסיס.
"כמה יפה אתה ,ידידי העורב ",פתח השועל בדברי
חנופה לעורב" ,נוצותיך יפות ומבריקות .צריך היית
להיות מלך העופות .כמה חבל רק שקולך אינו
ערב".
התרגז העורב ,וכדי להוכיח לשועל שקולו ערב ,הוא
פתח את מקורו וצרח .הגבינה נפלה מן המקור,
והשועל בלע אותה בשמחה.
"עורב שחצן וגאוותן – כדי להיות מלך העופות ,לא
די בנוצות מבריקות ובקול ערב" ,אמר השועל
השבע" ,צריך שיהיה גם מעט שכל בקדקוד!"
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הַעָל וְהָעוֹרֵב
אָחז בה ְבּ ַמקוֹרוֹ
רוּסת ְג ִבינָה .הוא ַ
ְותן ָמ ָצא ְפּ ַ
עוֹרֵב גַאַו ָ
ָבוֹהּ ְכּ ֵדי ִלנְגוֹס בה.
ַישׁב על ָענָף ג ַ
ו ְִה ְתי ֵ
ימה – ִה ְת ָקרֵב
עוּדה ַה ְט ִע ָ
ְכּ ֶשׁ ָע ַמד ָהעוֹרֵב ְל ַה ְת ִחיל ַבּ ְס ָ
יע ֶאל אַפּוֹ .השועל
ֵיח ַה ְג ִבינָה ִה ִג ַ
שׁוּעלֶ ,שׁר ַ
ֶאל ָה ֵעץ ָ
רוּסת
ָצה ְמאוֹד ִל ְהיוֹת זֶה ֶשׁ ִי ְז ֶכּה ִבּ ְפ ַ
ָעבְ ,ור ָ
היה ר ֵ
ָדע שלא ִיזְכֶּה ַבּ ְג ִבינָה כך ְס ָתם ,ו ְָלכֵן
ַה ְג ִבינָה .הוא י ַ
ִת ְכנֵן ַת ְכ ִסיס.
אַתה ,י ְִד ִידי העורבָ ",פּ ַתח השועל ְבּ ִד ְברֵי
ָפה ָ
" ַכּ ָמה י ֶ
ִית
וּמ ְב ִריקוֹתָ .צ ִר ְיך ָהי ָ
יך יָפוֹת ַ
נוֹצוֹת ָ
ֲנוּפּה ָלעוֹרֵבֶ " ,
ח ָ
קוֹל ָך ֵאינוֹ ָע ֵרב".
ֲבל רק ֶשׁ ְ
ִל ְהיוֹת ֶמ ֶל ְך ָהעוֹפוֹת .כמה ח ָ
יח לשועל ֶשׁקוֹלוֹ ָערֵב ,הוא
הוֹכ ַ
וּכ ֵדי ְל ִ
ִה ְת ַרגֵז העורבְ ,
ָפּ ַתח את ַמקוֹרוֹ ו ְָצרַח .הגבינה נ ְָפ ָלה מן ַה ַמקוֹר,
והשועל ָבּלַע אותה ְבּ ִשׂ ְמ ָחה.
ְותן – כדי להיות ֶמ ֶל ְך ָהעוֹפוֹת ,לא
"עורב ַשׁ ְח ָצן ְוגַאַו ָ
וּבקוֹל ָערֵב" ,אמר השועל ַה ָשׂ ֵב ַע,
ַדי ְבּנוֹצוֹת ַמ ְב ִריקוֹת ְ
" ָצ ִר ְיך ֶשׁי ְִהיֶה גם ְמ ַעט ֵשׂכֶל ַבּ ָק ְדקוֹד!"
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