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לֹוש ֵביִצים ְקַטּנֹות,  ל טֹוב זֹו ַאַחר זֹו שָּ ְקעּו ְבַמזָּ ת ֵעץ ַהּתּות בָּ רֶּ ַעל ַצמֶּ

יָּה ֵקץ ְלִשְמַחת זּוג  ּוִמַבַעד ַלְקִלפֹות אִשים ְצַהְבַהִבים. ֹלא הָּ ִבְצְבצּו רָּ

ִלים  ת ַהּגֹוזָּ ת ְשֹלשֶּ ם ִמֲהרּו ְלַנקֹות אֶּ ְזַרת ַמקֹוֵריהֶּ ַההֹוִרים ַהְטִרִיים; ּוְבעֶּ

 ַהְזִעיִרים ִמְשֵאִריֹות ַהְקִלפֹות.

יהָּ ְוִח  יהָּ ַּתַחת ְכנָּפֶּ לֶּ ת ּגֹוזָּ ה אֶּ ֵאם ָאְספָּ ר הָּ ָאב ַהְמֻאשָּ ם, ְוהָּ ה אֹותָּ ְממָּ

ת  ִלים ּוְלַבֵשר אֶּ זֹון ַלּגֹוזָּ ִביא מָּ ה ּוִמֵהר ְלִהְתעֹוֵפף ְלהָּ ּה ְבַאֲהבָּ נַָּשק לָּ

ל ְבֵני ִמְשַפַחת ַשַחק.    ִבים ְוַלַסְבּתֹות ּוְלכָּ ה ַהְמַשַמַחת ַלסָּ  ַהְבשֹורָּ

ה אֶּ  ה ַרבָּ ֱאִכילּו ִבְדָאגָּ ם ַההֹוִרים הֶּ הֶּ ְרֵעִבים, ִסְפרּו לָּ ם הָּ ת ּגֹוְזֵליהֶּ

ִשים,  ם ִמְפֵני ְנחָּ ש ִלְפֵני ַהֵשנָּה ְוֵהֵגּנּו ֲעֵליהֶּ רֶּ ם ִשיֵרי עֶּ הֶּ רּו לָּ ִספּוִרים, שָּ

ִדים ַמְטִריִדים.  ִמְפֵני ֲחתּוִלים ּוִמְפֵני ֲאנִָּשים ִוילָּ

 

ה ִמן "ַהִצילּו! ַהַּגּנָּן ִהִּגיַע, ַהַּגּנָּן ִהִּגיַע! לָּ הָּ ַתע ִציּוֵצי בֶּ " ִנְשְמעּו ְלפֶּ

ֵעִצים ַהְסמּוִכים.   הָּ

ַזם  ַבר ֵמֵעץ ְלֵעץ ְוגָּ נֹוף ַסל עָּ ַרַעש ַמסֹור ַחְשַמִלי ִנְשַמע. ּגֹוֵזם ֵעִצים ְבמָּ

ְחִוירּו ַההֹוִרים  ל ִמְשַפַחת ַשַחק הֶּ ִהִּגיַע ְלֵעץ ַהּתּות שֶּ ֵעִצים. ְכשֶּ ת הָּ אֶּ

לָּ  הָּ  ה.ְבבֶּ

דֹול  ש ּגָּ ָאב ַבֲחשָּ ה הָּ מָּ נּו", הָּ לָּ ֵעץ שֶּ ת הָּ ה ּגֹוֵזם אֶּ ִאיש ַהזֶּ ִתי, הָּ "ַיִקירָּ

ֵהִקים  ַרַעש ַהַמְחִריש ָאְזַנִים שֶּ יו ִנְבְלעּו בָּ רָּ ה. ְדבָּ יו ִבְדָאגָּ ְוִנְעֵנַע ִבְכנָּפָּ

יהָּ ַהְכַחְלַחלוֹ  ת ְכנָּפֶּ ה ִלְפֹרש אֶּ ֵאם ִמֲהרָּ ִלים ַהַמסֹור. הָּ ת ְוגֹוְננָּה ַעל ַהּגֹוזָּ



ה ִהְפִסיק  ם ַעל ַהּגֹוֵזם. זֶּ ַרק אֹותָּ ַטף ְבַמקֹורֹו ּתּוִתים ְוזָּ ָאב קָּ ַבֵקן, ְוהָּ שֶּ

א.  ֵעץ ַהבָּ ַבר לָּ תֹו ְועָּ ת ֲעבֹודָּ ד אֶּ  ִמיָּ

 

ת  ְחִליפּו אֶּ ִלים, ְונֹוצֹות ְכַחְלַחלֹות ֲאֹפרֹות הֶּ ְדלּו ַהּגֹוזָּ ה ּגָּ ַעד ְמֵהרָּ

ְמדּו ִלְפֹרש ְכנַָּפִים ַהפְ  ה; ֵהם ִנְהיּו יֹוִנים ְצִעירֹות. ַהיֹוִנים לָּ ַרכָּ ה הָּ לּומָּ

ש, ֵמַהּנֹוף ַהַמְרִהיב  מֶּ עּוף ְוִלְפֹרַח ִמן ַהֵקן. ֵהן נֱֶּהנּו ֵמֹחם ַהשֶּ ְולָּ

ֵהן ִהְגִביהּו אֶּ  ל שֶּ ְטנּו ְככָּ קָּ ֲאנִָּשים ְוַהְמכֹוִניֹות, שֶּ ן, ּוִמַמְרֵאה הָּ ת ְמעֹופָּ

יּו ִלְנֻקדֹות ְשחֹורֹות.    הָּ  ַעד שֶּ

ה ַבֵקן.    ַרק יֹוִני נֹוְתרָּ
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יהָּ  ב, ּוִבְכנָּפֶּ צֶּ ּה ְבעֶּ ת ִאמָּ ה יֹוִני אֶּ ֲאלָּ ת?" שָּ רֶּ ה ֲאִני ַאחֶּ מָּ "אּוף, לָּ

ה ְבַרגְ  ְקעָּ . ִהיא רָּ יהָּ ת ִדְמעֹותֶּ ה אֶּ ֲחתָּ ּה ַהְקַטּנָּה ַהְכַחְלַחלֹות מָּ לָּ

ר ֲאִני".  ה עֹוף מּוזָּ ה: "ֵאיזֶּ  ּוִמְלְמלָּ

ִּנַצב  ל ַבִית שֶּ ֵאם ְבִחיּוְך ַעל ַּגג ָאֹדם שֶּ ה הָּ ִתי", ִהְצִביעָּ ה, יָּפָּ "ַאל ְדָאגָּ

א ַוֲאִני  ם ַיַחד, ַאבָּ ה, בֹוִאי נָּעּוף ְלשָּ ה: "ַיִקירָּ ם ְוָאְמרָּ חֹוק ֵמהֶּ ֹלא רָּ

ר נָּעּוף ִמְשֵני צִ  ְך ְכבָּ לָּ ר, ַהְכנַָּפִים שֶּ ַלִיְך. ַהֹכל ִיְהיֶּה ְבֵסדֶּ ַדִיְך ְוִנְשֹמר עָּ

קֹות ַמְסִפיק".   ֲחזָּ

ש. ּה ַבֲחשָּ ה ְבֹראשָּ  יֹוִני ֵהִנידָּ

עּוף?" ְך שּוב לָּ א ְיַלֵמד אֹותָּ ַאבָּ  "ִּתְרִצי שֶּ

ת ְמאֹוד=ְמאֹוד דֶּ ל ֲאִני פֹוחֶּ עּוף, ֲאבָּ  "."ֲאִני יֹוַדַעת לָּ

ל ַהִצפֹוִרים  ֵאם, "זֶּה ִטְבִעי, כָּ ה הָּ ת ֵמֲחתּוִלים?" ִנֲחשָּ דֶּ "ַאְּת פֹוחֶּ

 פֹוֲחדֹות ֵמֲחתּוִלים".

ּה. ִניד ְבֹראשָּ ה ְלהָּ ה יֹוִני ְוִהְמִשיכָּ ְנתָּ  "ֹלא ַהֲחתּוִלים ַמְטִריִדים אֹוִתי", עָּ

ה ם?" ִנְסתָּ ת ִמְבֵני ָאדָּ דֶּ ה יֹוִני  "ַאְּת פֹוחֶּ ִהְסִפיקָּ ּה, ְוִלְפֵני שֶּ שּוב ִאמָּ

עּוִפי  ִדים. ִאם ּתָּ ה נְֶּחמָּ ה ַכמָּ א ֲאִני ַמִכירָּ ֵאם: "ַדְוקָּ ּה הָּ ה לָּ ַלֲענֹות ִסְפרָּ

ל  ה ִלְכבֹוֵדנּו כָּ ַמְשִכימָּ ה, שֶּ ה ֲחִביבָּ רֹוב, ַּתִכיִרי ְקִשישָּ ֲאַגם ַהקָּ נּו לָּ ִאּתָּ

ת שָּ  רֶּ ר ּוְמַפזֶּ ד ִבְשִביֵלנּו".ֹבקֶּ ם ְוַגְרִעיִנים ִבְמיֻחָּ חֶּ  ם ֵפרּוֵרי לֶּ



ה  ל. ִהיא ִנְסתָּ ט ֻמְשפָּ ה יֹוִני ְבַמבָּ ְנתָּ ת", עָּ דֶּ ם ֲאִני פֹוחֶּ ָאדָּ "ֹלא ִמְבֵני הָּ

ת ֵעינֶּיהָּ  ד אֶּ ה ִמיָּ ְצמָּ ה, ְועָּ ְרחֹוקָּ ה הָּ מָּ ֲאדָּ ל הָּ ִציץ ִמּתֹוְך ַהֵקן אֶּ ְלהָּ

ּה ִהתְ  ה. ּגּופָּ ְזקָּ      ַאֵבן ִמַפַחד.ְבחָּ

ה  ם, ִהִביטָּ הֶּ לָּ יָּה ַהֵקן שֶּ יו הָּ לָּ עָּ דֹול שֶּ נָּף ַהּגָּ עָּ ת ֲעֵלי הֶּ ה אֶּ ֵאם ֵהִסיטָּ הָּ

ה?"  מָּ ֲאדָּ ְך ַעל הָּ ה ַמְפִחיד אֹותָּ ה ִבְדָאגָּה: "ִבִּתי, מָּ ֲאלָּ ה ְושָּ  ַמטָּ

ה. ֵעינֶּיהָּ ִנְשֲארּו ֲעצּומֹות.  יֹוִני ֹלא ֵהִשיבָּ

ה ַבחֹול ּוַבִשיִחים  ה. ִהיא נְָּברָּ ה ְלַמטָּ פָּ יהָּ ְועָּ ת ְכנָּפֶּ ה אֶּ ְרשָּ ֵאם פָּ הָּ

ר. בָּ ה דָּ ה. ִהיא ֹלא ִּגְלתָּ ֲאהּובָּ ּה הָּ ת ִבּתָּ ה ַמְפִחיד אֶּ ה ְלַגלֹות מָּ  ְוִנְסתָּ

ה ִהיא  ּה ִממָּ ּה ְלַסֵפר לָּ ת ִבּתָּ ה שּוב ְלעֹוֵדד אֶּ ה ַלֵקן ְוִנְסתָּ בָּ ֵאם שָּ הָּ

ְך. ח ל כָּ ת כָּ שֶּ  ֹושֶּ

ת  לֶּ ה: "ַהֹּגַבּה ַמְפִחיד אֹוִתי, ֲאִני ֲאִפלּו ֹלא ְמֻסּגֶּ ה ִבְמבּוכָּ יֹוִני ִּגְלתָּ

ה".   ְלַהִביט ְלַמטָּ

ה  ְבלָּ סָּ ה ַהיֹונָּה שֶּ ֵאם, "עֹוד ֹלא נֹוְלדָּ ה הָּ ֲחקָּ ם ְמַדְמיֶּנֶּת", צָּ "ַאְּת ְסתָּ

בַ  ד ַלטֶּ ה ְמנֻּגָּ ִהים, זֶּ לֹו, ִמַפַחד ְּגבָּ ת שֶּ ה אֶּ נּו. ַאל ִּתְדֲאִגי, ַהְזַמן ַיֲעשֶּ לָּ ע שֶּ

ְרִפי  ת ַהֵקן ְוִתְצטָּ ל ַהִצפֹוִרים, ַּתַעְזִבי אֶּ ה ִּתְתעֹוְפִפי ְכמֹו כָּ ְוַעד ְמֵהרָּ

ְך". ה לָּ  ְלַאַחִיְך, ֲאִני ַמְבִטיחָּ

 


