
השועל והגירית 

 
סיפור מקווקז 

 
נפגשו פעם שועל וגירית. הם החליטו ללכת בדרך 

יחדיו, כי יחד שמח יותר ללכת ופחות משעמם. 
הלכו וראו בשביל פזורים חפצים שונים. איכר 

כלשהו חזר כנראה שיכור הביתה מהיריד, ולא שם 

לב שמעגלתו נופלים דברים. הלכו שניהם וחיטטו 
בין החפצים כדי למצוא דבר מאכל והנה מצאו 

חתיכה יפה של בשר חזיר. 
אמר השועל "אין כאן מספיק בשר כדי שנתחלק בו. 

איך נחליט ביושר ולפי הצדק מי צריך לאכול את 
הבשר?" 

"אתה חכם יותר ממני" אמרה הגירית "תציע 
אתה." 

"טוב. אז מי מאתנו מבוגר יותר, זה שיאכל את 
הבשר" הציע השועל. 

הסכימה הגירית ושאלה "בן כמה אתה?" 
"אמרי את קודם" ענה השועל "מתי נולדת?" 

"הו, זה כאשר השמיים רק התחילו להכחיל מעלינו 
ועוד לא היו עצים עלי אדמות. אז נולדתי" אמרה 

הגירית. 
נאנח השועל קשה, ודמעות זלגו מעיניו. 

"מה קרה?" שאלה הגירית "מדוע התעצבת פתאום 
כל כך?" 

"נזכרתי שבדיוק באותו זמן הלכתי בין הקוצים 
וכמעט ונכנסתי למלכודת!" 



הסתבר שהשועל מבוגר יותר ובלית ברירה ויתרה 
הגירית על הבשר והשועל אכל את כולו. 

הם הלכו הלאה. הגירית הרעבה רצה קדימה 
והשועל עם בטן מלאה אחריה. 

בעיקול הדרך ראו עוד חתיכה יפה של בשר חזיר, 
שנפל מעגלת האיכר. 

"איך נחליט עכשיו מי יאכל את הבשר?" שאלה 
הגירית. 

"כבר מאוחר. הבה ונשכב לישון, ומי שיחלום חלום 
מעניין יותר יאכל בבוקר את הבשר" אמר השועל. 

הם נשכבו בצד הדרך. השועל, בעל בטן מלאה, 
נרדם מיד וישן חזק. הגירית הסתובבה מצד לצד 
ולא יכלה לישון. הבטן הריקה שלה לא נתנה לה 

להירדם. בסוף היא קמה, נגשה לבשר ואכלה את 
כולו. ואז, כבר שבעה, נשכבה שוב ונרדמה חזק. 
בבוקר השועל העיר אותה. "מה חלמת הלילה?" 

שאל. 
"ספר אתה קודם את החלום שלך" אמרה הגירית. 
"חלמתי כי אני נסיך, בן הצאר. והתחתנתי עם בת 
של הצאר השכן. מסיבת חתונה הייתה מפוארת. 

המשרתים רצו כל הזמן והגישו יינות טובים 
ומאכלים, שרק שפתיים ללקק" סיפר השועל. 

שמחה הגירית. "נכון, שועל. ראיתי איך אתה מלקק 
את שפתיך בשינה והחלטתי שאחרי סעודה כזו לא 

לא תרצה לאכול סתם בשר חזיר. קמתי ואכלתי 
אותו בעצמי." 


