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מר ארנב החכם בנה בית יפה תחת העץ 
הגדול ביער. 

יום אחד התעורר מר ארנב כרגיל, סידר 
את מיטתו ויצא לדלג ביער. בדרך רחץ את 

פניו ואת ידיו ופתאום שמע קול מהמם. 
הוא פנה לראות את מקור הקול. 



הוא ראה את אמא עקעק זוחלת 
לקראתו פצועה וזועקת, קשורה 

ברגליה. 
היא ניסתה לקפוץ וללכת ונפלה מדי 

הארנב נבוך. הוא רץ לאמא עקעק פעם. 
ושאל "מה קרה? איך נפצעת ומאין 

החבלים שאת קשורה בהם?" 
 



ואמא עקעק אמרה "בוקר טוב מר 
ארנב. אני חלשה מאוד. אולי תוכל 

לביא לי קצת מים?" 
מר ארנב חתך את הקשרים 

מרגליה עם שיניו החדות, השקה 
אותה בכוס תה וביקש לדעת מה 

קרה. 
 



 
 

והיום כשדגרתי על הביצים ראיתי 
נחש מכוער שזחל אל הארז. הבנתי 

שהוא רוצה לאכול את הביצים 
שהטלתי." 

 

ואמא עקעק סיפרה "הקן שלי נמצא 
על הארז לא רחוק ממטע הרימונים. 

באביב הטלתי בו שתי ביצים כדי 
שיהיו לי שני גוזלים. 



והיא המשיכה "פחדתי מאוד ולא 
ידעתי מה לעשות ולאן ללכת. 

בסוף קפצתי מהקן ותקפתי את 
הנחש. אך הוא היה חזק מאוד 

והכה בי בזנבו.  
 
 
 

הסתחררתי, נפלתי לתוך הרשת 
שהכין הגנן ליד המטע שלו, 

והסתבכתי בה. בסוף הצלחתי 
להשתחרר וברחתי. אחר כך 
החלטתי לבוא למר הארנב 

החכם כדי שיחתוך את החבלים 
ויעזור להציל את האפרוחים." 

שלי." 



מר ארנב חשב רגע ואחר כך אמר "אמא 
עקעק, תקשיבי לי." והוא לחש לה כמה 

מילים באוזן. 
אמא עקעק התעשתה והתחילה לחייך. 
היא הודתה למר ארנב ועפה לקן שלה. 

עיניה היו עוד עמומה מרוב חולשה ובדרך 
היא נחה על ענפי עצים אך בסוף הגיעה 

לארז. היא ראתה מרחוק את הנחש 
שזוחל על גזע העץ. עיניה התמלאו 

בדמעות ואז נזכרה מה אמר לה לעשות 
מר ארנב. 

 



לא רחוק עמד עץ רימונים. היא קפצה 
אליו ובמקור הורידה פרי אחד ממנו. 

הפרי נפל לארץ ונפתח והיא צבעה במיץ 
הרימון את נוצותיה וכנפיה כאילו עם 

דם. 
לא רחוק הגנן ניקה תעלת מים עם את. 
אמא עקעק רצה אליו והפילה את עצמה 

על הארץ. הגנן חשב שהיא נפלה 
מהעץ, אחז באת ורץ אליה. 

 



כשרק מר גנן היה קרוב, אמא עקעק קמה ורצה 
קצת הלאה. כך היא עשתה כמה פעמים עד שמר 
גנן הרגיש בנחש שטיפס על העץ. הוא נתן לנחש 
מכה חזקה בראש והנחש הסתחרר, נפל ארצה 
וזחל מהר משם. הגנן המשיך להכות בו ולצעוק 
בקולי קולות, והנחש הוציא את לשונו וזחל מהר 

תוך שריקות חזקות. 
 



אמא עקעק מחאה בכנפיה 
ועודדה את מר גנן תוך 

צעקות "איזה ארנב חכם! 
תודה מר ארנב!" 

 

אמא עקעק חזרה לקן שלה, אבל 
המכות של מר גנן בעץ הרסו את הקן. 
אלא שהביצים היו עדיין שלמות. היא 
שמחה על כך, אך הקן לא יכול היה 

לשמש לה עוד. 
עצובה שמה את ביציה בסל ועפה 

לתוך הג'ונגל, לביתו של מר ארנב..  
 



כעבור ימים אחדים, ביום שמש יפה 
נולדו לה שני גוזלי עקעק יפים.   

 


