הָ ַא ְריֵה גִּ בּוֹר וְ עַ כְ בָּ ר בֶּ ן-חוֹר  /לֶ וִ ין ִקיפְּ ִ יס ,עפ"י ֵאיזוֹפּוּס
פַּעַ ם ַא ַחת שָׁ כַב הָ ַא ְריֵה מֶ לֶ ַהחַ יוֹת בַּ יַּעַ ר וְ י ַָשׁן.
פִּ ְתאוֹם עָ בַ ר ְליָדוֹ עַ כְ בָּ ר ,עָ לָה וְ דָ ַר עַ ל ַרגְ לוֹ.
הוֹשׁיט ֶאת כַּפּוֹ וְ ָתּפַס ֶאת הָ עַ כְ בָּ ר.
עוֹרר הָ ַא ְריֵה ִמ ְשּׁ ָתוִֹ ,
ִה ְת ֵ
וּמבַ ֵקשׁ:
ִה ְת ִחיל הָ עַ כְ בָּ ר רוֹעֵ ד ְ
חוֹרי .יָבוֹא
"אי ַאי ַאי! ְסלַח ָא ,אֲ דוֹ ִ י הַ מֶּ לֶ ֵ ,תּן לִי ָלשׁוּב ֶאל ִ
ַ
יוֹם – וְ ַאף אֲ ִ י ֶא ֱעזֹר לְ !"
שָׁ מַ ע הָ ַא ְר ֵיה וְ צָ חַ ק" :חַ  ,חַ  ,חַ ! הַ ֵאין ֶזה צְ חוֹק? ַא ָתּה ,עַ כְ בָּ ר בֶּ ן-
חוֹרַ ,תּ ֲעזֹר ל ְַא ְריֵה גִּ בּוֹר? ְבּ ָמה תּוּכַל לַ ֲעזֹר לִי?"
שׁוּב צָ חַ ק הָ ַא ְריֵה ,פּ ַָתח ֶאת כַּפּוֹ וְ ָשׁ ַלח ֶאת ָהעַ כְ בָּ ר לְחָ פְ ִשׁיֵ " .ל
לְ !"
ל ֹא עָ בְ רוּ י ִָמים ַרבִּ ים .בָּ אוּ צַ יּ ִָדים ֶאל הַ יַּעַ ר ,פּ ְָרשׂוּ ֶרשֶׁ ת וְ צָ דוּ ֶאת
הָ ַא ְריֵה .הָ ַא ְריֵה שָׁ ַאג בְּ קוֹלִ ,סָּ ה ל ְִקרֹעַ ֶאת ָה ֶר ֶשׁת וְ ל ֹא ָיכֹלָ .רבַ ץ
לוֹ ָה ַא ְריֵה וְ חָ ַשׁב :מֵ ַאיִ ן יָבוֹא עֶ זְ ִרי?
שָׁ ַמע ָהעַ כְ בָּ ר ֶאת קוֹל הָ ַא ְריֵה וּבָ א.
בָּ א וְ ִה ְת ִחיל ִמיָּד לְ ַכ ְרסֵ ם ֶאת ָה ֶר ֶשׁת.
יוֹתר.
זָקה ְמאוֹדַ ,א ִשׁנֵּי הָ עַ כְ בָּ ר ָהיוּ חֲ זָקוֹת ֵ
ָה ֶר ֶשׁת הָ י ְָתה חֲ ָ
כִּ ְרסֵ ם ָהעַ כְ בָּ ר ,כִּ ְרסֵ ם ,כִּ ְרסֵ ם ,עַ ד אֲ ֶשׁר ִֵתּק ֶאת ָה ֶר ֶשׁת.
וְ הָ ַא ְריֵה יָצָ א ְל ָחפְ ִשׁיָ .אז ָאמַ ר הָ ַא ְריֵה:
אוֹת .
"סלַח ִלי ,עַ כְ בָּ ר טוֹב ,עַ ל כִּ י הֶ עֱלַבְ ִתּי ְ
ְ
לְא ְריֵה גִ בּוֹר".
יתי ,כִּ י יָכוֹל גַּם עַ כְ בָּ ר בֶּ ן-חוֹר ַל ֲעזֹר ַ
עַ ָתּה ָר ִא ִ
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