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כל סוגי זנבות ניתן למצוא ביער הירוק. יש 
זנבות יפים, זנבות נחמדים וגם כאלה שלא 

כדאי לקרוא להם זנב.  
זנבו של השועל אדומי הוא מחמם ממש. זה 

של ביל הדביבון הוא כמו יד שלישית שעוזרת 
בטיפוס על עצים. זה של פטר הארנב הוא כמו 
פנס מהבהב בחושך, אבל זה של ג'ים הסרחן 

הוא רמז, רמז אזהרה שכולם ביער הירוק 
מכבדים מאוד. 

ג'וני האוגר תמיד התגאה שאין אף אחד 
בגודלו, שממנו יפחד. אך פתאום הוא ראה את 

ג'ים הסרחן מרחוק.  



 
 
 
 
 

ג'וני החליט מיד שיש לו עניינים חשובים 
במקום אחר ביער. הוא הסתובב במקום 

והתחיל ללכת בשביל הפתלתולים. אתם יודעים 
מה רצה מאוד בלבו? הוא רצה לרוץ. כן, זה 

בדיוק מה רצה ג'וני האוגר. אך הגאווה שלו לא 
נתנה לו.  

לכן הוא ניסה ללכת מהר, אך הוא שמן ורגליו 
קצרות, וקשה היה לו ללכת מהר. וג'ים הסרחן, 

שלא אוהב למהר, שמר מרחק. 



  
 
 
 

וקרה ששועל אדומי רץ באותו השביל 
הפתלתולים וכמעט התנגש עם ג'וני האוגר. 

הוא לא ראה את ג’ים הסרחן שהיה אחרי 
עיקול השביל. ג’ים שמע את צעקתו של השועל 

אדומי וריטון של ג'וני האוגר, ואז נכנס בין 
שיחים, שם איפה שלא ניתן היה לראותו, אך 

משם יכול היה להציץ ולראות מה קורה. 
ג'וני האוגר התנפח כדי להראות גדול יותר 

מאשר הוא באמת. שערות פרוותו סמרו ועשו 
אותו עוד יותר גדול.  



 
 

הוא מאוד רצה שיהיה לו סלע, עליו יוכל 
להישען בגבו כי ידע שאדומי הוא זריז מאוד 
ועלול לתקוף אותו מאחור. הוא לא פחד, כי 

ג'וני אינו פחדן, ורק נהם והראה את שיניו 
החדות. 

אדומי קפץ הנה והנה וקיווה שיצליח לעבור 
מאחוריו.  

ג'וני בינתיים שכח לגמרי מג’ים הסרחן ואדומי 
הרי לא ידע שג’ים נמצא בסביבה. ופתאום ג’ים 

קפץ מאחורי ג'וני האוגר. וי! הייתם צריכים 
לראות את פרצופו המופתי של אדומי. הוא 
הפסיק לקפוץ והתיישב במרחק. הוא ניסה 

לחייך. 

 



 
 
 

"שלום ג’ים הסרחן" אמר אדומי "אני רק 
שיחקתי קצת עם ג'וני האוגר, סתם כך, נכון 

ג'וני?" אבל ג'וני רק נהם. 
"יום יפה היום, אדומי" אמר ג’ים הסרחן 

שהתקדם קצת והרים טיפה את זנבו. זו הייתה 
אזהרה לכך שהוא מוכן להשתמש בריחו, שכל 

אחד אוהב כל כך. 
"אכן כך" ענה השועל אדומי, שלא מטש את 

עיניו מזנבו של ג’ים הסרחן.  



 
 
 
 

"אני שמח שאתם רק שיחקתם ואתה לא 
התכוונת לפגוע בג'וני. חששתי שכך עלול היה 

לקרות" אמר ג’ים והתקדם קצת וזנבו התרומם 
שוב. 

"לא, באמת לא! בשום אופן לא הייתי פוגע 
בג'וני!" קרא אדומי "האם אינך מחזיק את זנבך 

קצת גבוה מדי, ג’ים?" הןסיף. 
"לא, בנוכחות בעל זנב יפה כמו זה שלך" ענה 

ג’ים בנימוס, כשהוא זוקף את זנבו כמעט 
לגמרי "והיית בדרך הביתה, אדומי?" 

"לא, דווקא התכוונתי לגשת לגברת אדומי" 
ענה השועל. 

 



 
 
 
 
 

"אז הבה לא נעכב אותך. לא צריך לאחר 
לפגישה עם גברת" אמר ג’ים והתקדם עוד 

קצת אל השועל. 
"לא, לא אאחר. אין צורך להחפז" ענה השועל 

אדומי, והוא התחיל לזוז קצת לכיוון ג'וני 
האוגר, כי שם לב שג'וני מסתכל על ג’ים 

הסרחן וכנראה שכח כבר אותו. אבל ג’ים 
הרגיש בכך וידע למה מתכוון אדומי. אז נהג 

כאילו לא מרגיש כלום והוריד את זנבו.  



 
 
 
 
 

קצת בצד מונח היה בול עץ שהזכיר לו 
חיפושיות. הוא מאוד אהב חיפושיות. אז 

הסתובב קצת ועבר אל בול העץ והפך אותו. 
ואמנם, שתי חיפושיות שמנות ישבו שם. 

כרגיל ג’ים הסרחן נע לאט ויש חושבים שהוא 
לא יודע לנוע מהר. אבל אלה לא ראו איך הוא 

תופס חיפושיות. תוך שניה כפות רגליו אחזו 
בשתי החיפושיות. 

 



 
 
 
 

בינתיים השועל אדומי הצליח לזוז קצת מאחרי 
ג'וני האוגר. ג'וני הביט איך ג’ים הסרחן תופס 

חיפושיות ונראה כאילו שכח כלל על אדומי. 
השועל הבין זאת והתכונן לקפוץ עליו. מה שלא 

ידע הוא שג’ים הסרחן עוקב אחריו מזווית 
העין. ובדיוק כשאדומי התכונן לקפוץ, ג’ים 

הסרחן הסתובב ורץ ישר אל השועל אדומי. 
לרגע אדומי נעצר. ואז הסתובב בחיוך חמוץ. 



 
 
 

"אני מצטער לעזוב את החברה הנעימה" אמר 
"נזכרתי שגברת אדומי ביקשה שאגיע מוקדם 
יותר. לכן אני נאלץ למהר כדי שלא תמתין לי. 

שלום ג’ים. שלום ג'וני. אני מקווה לפגוש 
אותכם בקרוב". 

"אך לא ביחד" הוסיף בלחש, ובכבוד מעושה 
התחיל לצעוד דרך השביל העקום. ג’ים הסתכל 

על ג'וני וחייך "פתאום נעשה לו דחוף. אינך 
חושב?" 

 
 


