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התקרבה עונת הגשמים. הארנב 

התחיל חשוב על מאורה חדשה. אבל 

לא כזו כמו עכשיו, שם רק אפשר 

להישמר מהרטבת קצה האף, אלא 

מאורה שיש בה מספיק מקום גם 

לארנבונים  קטנים שלו, לארנבת 

אשתו ושגם לו ימצא שם מקום לנוח 

בו ולעשן את מקטרתו בנחת. 

אפריל עבר כבר, מאי מתקדם, 

והארנב עדיין לא מצא שום דבר 

מתאים. והארנבת מנדנדת. כל יום 

היא נוזפת בארנב במילים לא יפות 

ואפילו איימה פעם שתסית עליו 

כלבים רעים. שיקרעו לו את הזנב 



הקצר שלו. 

הארנב הבין, כמובן, שהיא רק 

מדברת כך כדי לדרבן אותו. כי בעצם 

היא אוהבת אותו ולא תרשה לשום 

כלב לקרוע לו את זנבו. אבל היא כל 

הזמן נזפה ונזפה ולארנב בסוף 

נמאס. 

פעם אחד דבריה של אשתו הרגיזו 

אותו ממש. הוא הוריד את אוזניו 

והלך לאן שהובילו אותו עיניו. 

הלך-הלך ומצא מערה. מערה רחבת 

ידיים ויבשה. הארנב חשב: 

"הנה משהו טוב! יהיה כאן מקום 

מספיק לארנבת עם הארנבונים, וגם 

לי ימצא מקום לשבת בנחת ולעשן 

מקטרת." 

אוזניו הזדקפו. עיניו הבריקו. שפמו 

התיישר. והוא חזר להיות ארנב שמח 

כמו קודם. קפץ מהר הביתה. אסף 

את הארנבונים ויחד עם הארנבת 

הביא אותם למערה החדשה. עברנו!! 

הארנבת עברה סביב המערה, כמעט 

ושיבחה את הארנב אך כשהריחה 

היטב לחשה: 

"ארנב, אתה טיפש. זו מערתו של 

אריה!" 



מרוב בהלה הארנב התיישב על רגליו 

האחרות ונדם. והארנבת עם כל 

הארנבונים הסתתרה בפינה חשוכה 

ובלחש קללה את הארנב במילים 

הגסות ביותר. אך לא זה היה זמן 

לריב. היא השתתקה, חשבה רגע, 

ניגשה לארנב ולחשה לו דבר מה 

לאוזן. והארנב התרומם ומרוב שמחה 

אפילו הדליק את המקטרת שלו. "הו 

הארנבת! הו אשתי החכמה!" 

המשפחה הסתתרה בקצה רחוק 

ביותר של המערה. וחיכו לאריה. 

כשהשמש שקעה מאחורי הגבעות 

הרחוקות, ובסוואנה התפרסו 

דמדומים סגולים, האריה בא למערה. 

הארנב היה הראשון ששמע את 

צעדיו הכבדים אבל רכים, ונתן סימן 

לארנבת. היא רצה לפינה ושם סתרה 

לארנבונים הקטנים. ואלה התחילו 

לצעוק במקהלה. הארנב, רועד 

מפחד, קרא בכל כוחו: 

"הי שם! מה אתם צועקים?" 

"הם רוצים לאכול!!" ענתה הארנבת. 

"לאכול?" נשמע מהמערה קולו 

הצרוד של הארנב "הרי הם כבר אכלו 

את הפיל!" 



קולו של הארנב היה נמוך וצרוד. 

"הם.. הם רוצים בשר אריה" ענתה 

הארנבת בקול שריקה חזקה. 

האריה שמע את הכל. הוא עמד 

נדהם לפני פתח המערה שלו, משם 

נשמעה צליל קשה של נשיפה ורעשי 

תנועה מוזרים. זה היה קולו של 

הארנב הנחנק מאימה. 

"אהא" מלמל האריה במבוכה "שם 

התנחלה כנראה איזו מפלצת איומה. 

היא מאכילה את צאצאיה בפילים! 

לא, אין לי מה לעשות כאן" החליט, 

ואחרי שהייה קצרה ברח לסוואנה. 



הארנב עם הארנבת ממשיכים עד 

היום לחיות במערה של האריה. 

הארנבונים כבר גדלו, אבל עדיין יש 

שם מקום לכולם. מדי פעם, בערבים, 

הארנב מדליק את המקטרת שלו 

ומספר לבניו הגדולים את סיפור 

הדו-קרב עם האריה האיום. אבל 

מתוך הזקנה או אולי מרוב החוויות 

האחרות הארנב שוכח לרוב את 

הפחד הנורא שחש בבואו של 

האריה. הוא זוכר רק את האומץ הרב 

שלו עצמו.  


