משפט התפוח
כתב וצייר וו .סוטייב

היה סתיו מאוחר .העצים השליכו כבר מזמן את כל
העלים ורק בצמרת עץ התפוח תלוי היה תפוח
בודד אחד .ביער עבר ארנב והרגיש בו .איך אפשר
להוריד אותו משם? הוא תלוי כל כך גבוה ,לא ניתן
להגיע!
"קרע-קרע" נשמע פתאום קול .על האשוח סמוך
ישב עורב וצחק.

התפוח שלי?"
הקיפוד עצר ואמר "זה תפוח שלי .הוא נפל ואני
אספתי אותו".
הארנב קפץ אליו בכעס "מיד תחזיר לי את התפוח
שלי .אני מצאתי אותו!"
והנה גם העורב הגיע" .אל תתווכחו סתם" אמר
"זה תפוח שלי .אני קטפתי אותו".
"הי ,עורב!" קרא הארנב "הוריד לי ,בבקשה ,את
התפוח".
העורב עף מהאשוח וקטף את התפוח .אבל לא
הצליח לאחוז בו במקורו והפרי נפל למטה.
"תודה לך ,עורב!" קרא הארנב ורצה כבר לאסוף
את התפוח ,אך זה כאילו קיבל חיים והתחיל לרוץ.
"מה זה?" נבהל הארנב ואז ראה – התפוח נפל על
קיפוד ,שנם תחת העץ מכורבל בכדור .הקיפוד
התעורר ,קפץ והתחיל לרוץ עם התפוח תקוע על
הקוצים שלו.
"עצור! עצור!" קרא הארנב "לאן אתה רץ עם

התחיל ויכוח .אף אחד לא מוכן לשמוע את הטענות
של האחר .כל אחד צועק "תפוח שלי!" צעקות,
רעש נשמע בכל היער .ואפילו מאבק מתחיל –
העורב נקר לקיפוד באפו .הקיפוד דקר את הארנב
בקוצים שלו והארנב בעט ברגלו בעורב…

"אני" ענה הארנב.
"ומי קטף אותו?"
"אני קרע-קטפתי!" קרא העורב.
"יפה .ומי אסף אותו?"

והנה מבין העצים מופיע דוב ונוהם "מה קורה כאן?
מה הרעש הזה?" והם עונים לו "מיכאיל איוונוביץ'
אתה הגדול שביער ,חכם מכולנו .שפוט בנינו
משפט צדק .למי מגיע התפוח? כפי שתגיד ,כך
יהיה".
וסיפרו לדוב את הכל.
הדוב חשב ,חשב ,גירד אחרי אוזנו ובסוף שאל "מי
מצא את התפוח?"

"אני אספתי" שרק הקיפוד.
"אז זה יהיה כך" החליט הדוב "אתם כולכם צודקים
ולכן לכל אחד מגיע לקבל תפוח"..
"אבל יש רק תפוח אחד!" אמרו הקיפוד ,הארנב
והעורב.
"אז תחלקו את התפוח לחלקים שווים וכל אחד יקבל
חלק".
ומיד שלושתם קראו במקהלה "איך שלא חשבנו על
זה קודם!"
הקיפוד לקח את התפוח וחתך אותו לארבעה
חלקים .אחד נתן לארנב ואמר "זה לך ,ארנב ,כי
ראשון ראית את התפוח".
את החלק השני נתן לעורב ואמר "זה לך עורב.
אתה קטפת אותו".
את החלק השלישי תקע לעצמו בפה "זה מגיע לי כי
אספתי את התפוח".
ואת החלק הרביעי שם לכפו של הדוב "וזה לך
מיכאיל איוונוביץ'"..
"לי? מדוע?" השתומם הדוב.
"זה כי עשית שלום בנינו וגם לימדת אותנו סכל!"

כל אחד אכל חלק של התפוח ,וכולם יצאו מרוצים,
כי הדוב שפט בצדק ולא קיפח אף אחד.

