תרנגול ,עכבר
ותרנגולת קטנה אדומה
סיפור עתיק בגרסה חדשה
על ידי
פליסיטי להפברה
עם ציורים
של
טוני סארג

הייתה פעם גבעה ועל הגבעה בית קטן יפה.
היו לו דלתות קטנות ירוקות ,ותריסים ירוקים,
וגרו בו –
תרנגול

ועכבר

ותרנגולת קטנה אדומה.

על גבעה אחרת ,קרובה ,עמד בית קטן אחר.
הוא היה מכוער מאוד .הייתה לו דלת שלא
נסגרה ,ושני חלונות שבורים ,וכל הצבע
מהתריסים התקלף .ובבית הזה גרו –
שועל גדול ורע

וארבע שועלים קטנים ורעים.

בוקר אחד ארבעת השועלים הרעים
הקטנים באו אל השועל הגדול הרע ואמרו:
"אבא ,אנו רעבים!" "אתמול לא אכלנו
בכלל" אמר אחד" .ושלשום אכלנו רק
בקושי" אמר השני" .ויום קודם רק חצי עוף"
אמר השלישי" .ורק שני ברווזונים קטנים
יום לפני זה" אמר הרביעי.
השועל הרע הגדול הניע את ראשו הרבה
זמן ,כי הוא חשב חזק.

בסוף הוא אמר בקולו העבה והגס "שם ,על הגבעה השניה אני רואה בית .ובבית הזה חי תרנגול".
"וגם עכבר" צעקו שנים מהשועלים הקטנים.
"וגם תרנגולת קטנה אדומה" קראו שני האחרים.
"והם בריאים ושמנים" המשיך השועל הגדול
הרע" .עוד היום אקח שק גדול ,אעלה על הגבעה
ועד לדלת של הבית ההוא ,ואכניס לתוך השק
שלי את התרנגול ,ואת העכבר ואת התרנגולת
הקטנה האדומה".
"ואני אעשה מדורה כדי לצלות את התרנגול"
אמר שועל קטן אחד.
"ואני אכין מחבת כדי לטגן את התרנגולת" אמר
השני.
"ואני אביא מחבת כדי לטגן את העכבר" אמר
השלישי.
"ואני אקבל את המנה הגדולה ביותר ,כשהכל יהיה מוכן" אמר השועל הקטן הרביעי שהיה החמדן
הגדול מכולם.
ארבעת השועלים הקטנים התחילו לקפוץ בשמחה והשועל הגדול הרע הלך להכין את השק
הגדול.

ומה התרחש בינתיים לתרנגול ולעכבר ולתרנגולת
הקטנה האדומה?
צר לי לספר שהתרנגול והעכבר התעוררו הבוקר
במצב רוח רע.
התרנגול אמר שהיה קר מדי הבוקר ,והעכבר התלונן
שהבוקר היה חם מדי .הם באו ממורמרים וכועסים
למטבח ,ושם התרנגולת הקטנה האדומה עבדה
כבר ,והיא הייתה במצב רוח מרומם.
"מי יביא זרדים לאש?" שאלה.
"לא אני" אמר התרנגול.
"לא אני" אמר העכבר.
"אז אביא אותם בעצמי" אמרה התרנגולת הקטנה
האדומה .והיא רצה להביא זרדים לאש.

"ועכשיו מי ילך לבאר וימלא את
הקומקום במים?" שאלה.
"לא אני" אמר התרנגול.
"לא אני" אמר העכבר.
"אז אלך בעצמי" אמרה התרנגולת
הקטנה האדומה ורצה להביא מים
מהבאר.
"ומי יכין את ארוחת הבוקר?" היא
שאלה כששמה את הקומקום על
האש.
"לא אני" אמר התרנגול.
"לא אני" אמר העכבר.
"אז אעשה זאת בעצמי" אמרה
התרנגולת הקטנה האדומה.

כל הבוקר התרנגול והעכבר רבו והתווכחו .התרנגול
הפיל את סיר החלב והעכבר פיזר פרורים על הרצפה.
,מי ינקה אחרי הארוחה?" שאלה התרנגולת הקטנה
האדומה המסכנה שרצתה שיפסיקו לריב.
"לא אני" אמר התרנגול.
"לא אני" אמר העכבר.
"אז אעשה זאת בעצמי" אמרה התרנגולת הקטנה
האדומה והיא ניקתה את הכל ,טאטאה את הפרורים
והברישה את האח.

"ועכשיו מי יעזור לי לסדר את המיטות?"
"לא אני" אמר התרנגול.
"לא אני" אמר העכבר.
"אז אעשה זאת בעצמי" אמרה התרנגולת הקטנה
האדומה והיא עלתה לקומה העליונה.

אבל העצלנים התרנגול והעכבר התיישבו בכורסאות
נוחות ליד האש ונרדמו.

בינתיים השועל הגדול הרע עלה לגבעה ונכנס
לגינה ,ואילו התרנגול והעכבר לא ישנו ,הם היו
רואים אותו מציץ לחלון.
"רט-רט-רט" דפק השואל בדלת.

"מי זה יכול להיות?" אמר העכבר ,כשהוא פותח את
עיניו למחצה.
"לך ובדוק בעצמך אם אתה רוצה לדעת" ענה
התרנגול בגסות.
"אולי זה הדוור" חשב לעצמו העכבר "ואולי הוא
מביא לי מכתב" ,ובלי לבדוק מי דופק בדלת הוא
הזיז את הבריח ופתח את הדלת .וכשרק פתח
אותה ,השועל הגדול הרע קפץ עליו עם חיוך מרושע
על פניו.
"או! או! או!" קרא העכבר כשהוא מנסה לרוץ
לארובה.

"קו-קו-רי-קו" קרא התרנגול שעלה הגבוה על
משענת הכורסה.
אבל השועל הגדול הרע רק צחק ובלי כל מאמץ
תפש את עכבר בזנב והכניס אותו לשק ,ואחר כך
לקח את התרנגול בצווארו והכניס גם אותו שם.

התרנגולת הקטנה האדומה רצה מיד מלמעלה לראות
על מה המהומה ,וגם אותה תפש השועל הגדול הרע
והכניס לשק כמו את האחרים.

ואז הוציא מכיסו חבל ארוך וקשר בו היטב את פי
השק .אחר כך שם את השק על כתפו והתחיל
לרדת מהגבעה.
"הו ,אני מצטער שרבתי" אמר התרנגול כשהתגלגל
בתוך השק.
"הו ,אני מצטער שהייתי עצלן" אמר העכבר וניגב
את עיניו בקצה זנבו.
"אף פעם לא מאוחר להשתפר" אמרה התרנגולת
הקטנה האדומה "ואל תהיו עצובים .ראו ,לקחתי
אתי את תיק העבודה שלי הקטן ,ובו יש לי זוג
מספריים ,אצבעון ,מחט וחוט .תכף תראו מה
נעשה".

בינתיים השמש עלתה גבוה וחיממה היטב את
השועל הגדול הרע ,והוא הרגיש כי השק שלו
כבד מאוד .הוא החליט לנוח קצת ולכן זרק את
השק לאדמה תחת עץ גדול ,נשכב לידו ומהר
מאוד נרדם.

הוא נחר ,נחר ונחר בקול גדול ,וכשהתרנגולת
הקטנה האדומה שמעה זאת ,הוציאה את
המספריים שלה והתחילה לחתוך חור בשק.
היא פתחה חור קטן ,כדי שהעכבר יוכל לצאת
דרכו" .מהר" אמרה לעכבר "רוץ מהר ותביא
לכאן אבן גודלה כמוך".
רץ העכבר וחזר מהר כשהוא גורר אחריו אבן
גדולה.
"שים אותה בשק" אמרה התרנגולת הקטנה
האדומה והוא דחף אותה לתוך השק.

ואז התרנגולת הקטנה האדומה המשיכה לחתוך עד
שהחור היה גדול דיו כדי שהתרנגול יוכל לצאת.
"רוץ מהר ותביא אבן גדולה כמוך" אמרה.
התרנגול עף מהר וחזר מתנשם כבדות ,עם אבן
גדולה ,אותה דחף לתוך השק.
ואז התרנגולת הקטנה האדומה יצאה גם היא ,מצאה
אבן בגודל שלה ,הכניסה אותה לשק ,ואחר כך שמה
את האצבעון ,הוציאה חוט ומחט ותפרה את החור
חזק ומהר כמה שרק יכלה.

ואז התרנגול ,העכבר והתרנגולת הקטנה האדומה רצו
הביתה מהר מאוד ונעלו את הדלת ,הזיזו את
הבריחים ,סגרו את התריסים והוילונות .עכשיו הם
הרגישו כבר בטוחים.

השועל הגדול הרע שכב וישן זמן רב בצל העץ ,אך בסוף
התעורר .הוא שפשף את עיניו ואחר כך ראה את הצל
הארוך על הדשא" .כבר מאוחר מאוד" אמר "צריך למהר
הביתה" והוא רץ במורד הגבעה עד שהגיע לאגם ,ומרוב
תנופה לא הצליח לעצור.
פלש! רגל אחת שלו נכנסה למים.
פלש! נכנסה למים הרגל השניה ,אך השק היה כל כך
כבד שבצעד הבא הוא מעד ונפל לאגם העמוק .שם
הדגים תפשו אותו ומשכו אותו למערות שלהם ומאז לא
שמע יותר איש על השועל הגדול הרע.
וארבעת השועלים הקטנים החמדנים הלכו לישון בלי
ארוחה.

אבל התרנגול ,והעכבר לא רבו ולא התלוננו כבר אף
פעם .הם כל יום הדליקו אש באח ,הביאו מים בקומקום,
הכינו ארוחת בוקר ועשו את כל עבודות הבית ,בזמן
שהתרנגולת הקטנה האדומה ישבה בכורסה נוחה ונחה.
מאז שום שועל לא הטריד אותם ,ועד כמה שידוע לי הם
עדיין גרים שם ,על הגבעה ,בבית עם דלת ירוקה
ותריסים ירוקים וגינה יפה.

