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אריה, מלך החיות קרא פעם לכל הנתינים 

שלו לכנס. באו הקרנפים, הפילים, 
הצבאים, הדגים והציפורים, וגם 

הפרפרים עם החיפושיות. התיישבו כולם 
במעגל ואריה המלך דיבר: 

"אני כבר זמן רב עוקב אחרי בני אדם 
וראיתי שהם גוברים עלינו. הם כבשו כבר 
את כל האדמה וזה לא מספק אותם, הם 

התרוממו לשמיים והמטוסים שלהם 
רודפים אחרי ציפורים, הספינות שלהם 
שטות בנהרות ובימים ולא נותנים מנוח 

לדגים. הם חופרים באדמה בורות 
ומנהרות ומפריעים לחיות לחולדים, 

שלשולים ולחיות תת-קרקעיות אחרות. 
הבה ונחשוב ביחד איך לעצור את 
האנשים. אחרת יגיע קץ לכולנו!" 

החיות התחילו לחשוב אבל לאף אחד לא 
בא רעיון לראשו. היה מי שהציע לצאת 
ולהלחם בבני אדם אבל מיד הסבירו לו 



שאין לכך סיכויים, כי לחיות אין רובים, לא 
מכונות ירייה ולא תותחים. צריך דרך 

אחרת להתגבר עליהם. 
בסוף פנו כולם אל הצב, הידוע בחכמתו 

הרבה, וזה מה שאמר להם הצב: 
"לפי דעתי הדרך היחידה האמינה היא 

שבעצמנו נהפוך לבני אדם. כך נהיה 
שווים להם והם לא יוכלו לגבור עלינו." 

הרעיון של הצב מאוד מצא חן בעיני בעלי 
החיים. אבל כיצד לבצע זאת? מה צריך 

לעשות כדי להפוך לאנשים? והם שוב פנו 
לצב: 

"עזור לנו להפוך לבני אדם." 
"טוב, אעזור. אכין שיקוי פלאים, אשים 
אותו בדוד גדול ואתם, אחד אחרי שני, 

תטבלו בשיקוי ותיעשו לאנשים." 
החיות שמחו מאוד והצב הבטיח שמיד 
ייגש לעבודה, ותוך יומיים השיקוי יהיה 

מוכן. 
החיות מרוב שמחה התחילו לתופף 

בתופים, לחלל בחלילים, לרקוד ולשיר. 
הם הקימו מהומה כזו שהעירו את הצב, 

שנשכב כדי לנוח קצת. הצב יצא 
מהמאורה שלו כדי לבדוק מה קרה. 
"למה אתם רועשים כל כך?" שאל. 
"איך זה 'למה'? מחר נהיה כולנו בני 

אדם, לכן אנו שמחים וחוגגים." 
"אז כך?" נענע הצב בראשו "אם אתם 

מתנהגים כך כבעלי חיים, מה יש לצפות 
מכם כשתיעשו לבני אדם?" 

והצב חזר למאורה שלו, שבר את הדוד 
וכל השיקוי נשפך לאדמה. 

למחרת החיות באו לצב כדי להפוך לבני 
אדם וראו שהדוד שבור וכל השיקוי 

נשפך. רק שלולית קטנה נשארה 
בתחתית. 

חיות אחדות קפצו לשברי הדוד והתחילו 
למרוח את עצמם בשאריות השיקוי. אלה 
היו הקופים – שימפנזים וגורילות. לכן הם 

היום דומים לבני אדם, וכל יתר בעלי 
החיים, דגים וציפורים – לאו. 

 


