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לנעמי היה חתלתול שחור, קטן אבל 

עקשן גדול. 

 
"אל תלך, חתולי, ואל תתרחק מהבית. 

אתה עוד קטן ואתה עלול לתעות" הייתה 
נעמי אומרת לחתלתול שלה. 



 
אבל החתלתול הקטן לא שמע בקולה. 
הוא התחמק מהבית, יצא ליער, וכמובן 

תעה שם. 

 
הלילה התקרב. האוח נשמע מהסבך 

וקולו הפחיד אותו. התיישב החתלתול על 
גדם עץ והתחיל לבכות. 



 
"איזה יצור מצחיק" השתומם ארנבון "מי 

אתה? מי האימא שלך?" 
והחתלתול מספר בבכי "אינני יודע. אני 

עוד קטן ובמקום אימא נעמי מטפלת בי." 
"ולקפוץ אתה יודע?" שאל הארנבון. 

 
"כן. אני יודע לקפוץ יפה" ענה החתלתול. 

"אם כך אתה ארנבון. בוא, אביא אתך 
הביתה." 



 
 הארנבון הביא את החתלתול לגינה, שם 

גרה משפחת הארנבים. 

 
"תן לו לאכול ותשכבו לישון כי כבר 

מאוחר" אמרה אימא ארנבת. 



 
החתלתול לקח את עלה הכרוב שהגיש לו 

הארנבון ו… התחיל לבכות. "אינני יכול 
לאכול זאת" לחש. 

באו כל הארנבות, מסתכלות ולא יכולות 
להבין איזו מין חיה זו. 

"ותדע לטפס על עצים?" שאל אותו ארנב 
זקן. "יודע" ענה החתלתול.  

 
"אז אתה כנראה סנאי. בוא אתי ואביא 

אתך לביתך." 
הם יצאו לקצה היער וניגשו לאלון זקן. שם 

בתוך חלול גרו סנאים. 
החתלתול עלה על העץ ובמאמץ רב טפס 

עד החלול. 



 
אמא סנאית אפילו לא הסתכלה עליו 

היטב. רק תקעה לו אצטרובל לכף ואמרה 
"תאכל!" 

 
החתלתול נעלב וזרק את האצטרובל על 

הארץ. 



 
"איך אתה מעז!" קראה הסנאית "תכף 

תקבל על הישבן!" 
היא כבר רצתה להרביץ לו אלא שאז 

הביטה עליו טוב יותר "הרי אתה בכלל לא 
סנאי!" 

"אינני יודע" ענה החתלתול "אני רעב." 

 
"ומה לתת לך לאכול?" שאלה הסנאית. 

"הייתי אוכל עכבר קטן" ענה החתול. 
"אך טיפשון, אז אתה קיפוד. בוא, אביא 

אתך הביתה!" 
היא הביאה אותו לגברת קיפודה. "הנה, 

מצאנו ביער אחד הבנים שלך." 



 
בבית הקיפוד החתלתול קיבל קצת אוכל, 
אבל כשהשכיבו אותו לישון יחד עם יתר 

הקיפודים קטנים, קפץ מיד על רגליו. 

 
"וי לי, וי. כולי דקור!" 



 
הוא התיישב תחת עץ ובכה כל הלילה. 

 
בבוקר מצא אותו שם עורב. "אני יודע מי 

אתה" אמר והניף את כנפיו. 



 
"הי, עורב!" קראה הקיפודה "אולי אתה 

יודע איפה הוא גר?" 
"בוודאי שאני יודע."  

"אז תוביל אותו הביתה." 

 
העורב ירד מהעץ והתחיל לעוף ממש 

מעל פני האדמה. החתלתול רץ אחריו 
כמה שרק היה לו כוח ברגליו הקטנות. 



 
בסוף ראה את הבית שלו ובדילוג גדול 

נכנס פנימה. 

 
הוא ניגש לנעמי ואמר "לא. יותר לא אלך 

לבדי ליער. אני מבטיח!"  
 
 
 
 


