פֶּ ֶּרק 1
עַ ל צַ מֶּ ֶּרת עֵ ץ הַ ּתּות בָּ ְקעּו בְ מַ זָּל טוֹב ז ֹו ַאחַ ר ז ֹו שָּ לוֹש בֵ יצִ ים ְקטַ ּנוֹת,
ּומבַ עַ ד ל ְַקלִ פוֹת בִ צְ בְ צּו ָּראשִ ים צְ הַ בְ הַ בִ יםֹ .לא הָּ יָּה קֵ ץ לְ ִש ְמחַ ת זּוג
ִ
הַ הו ִֹרים הַ ְט ִריִ ים; ּובְ עֶּ זְ ַרת מַ קוֹרֵ יהֶּ ם ִמהֲרּו לְ נַקוֹת אֶּ ת ְשֹלשֶּ ת הַ ּג ֹוזָּלִ ים
הַ זְ עִ ִירים ִמשְ אֵ ִריוֹת הַ ְקלִ פוֹת.
הָּ אֵ ם ָאסְ פָּ ה אֶּ ת ּג ֹו ָּזלֶּיהָּ ּתַ חַ ת כְ נָּפֶּ יהָּ וְ ִח ְממָּ ה אוֹתָּ ם ,וְ הָּ ָאב הַ מְ אֻשָּ ר
ּומהֵ ר לְ הִ תְ עוֹפֵ ף לְ הָּ בִ יא מָּ זוֹן לַּג ֹוזָּלִ ים ּולְ בַ שֵ ר אֶּ ת
נָּשַ ק לָּּה בְ ַאהֲבָּ ה ִ
הַ בְ שו ָֹּרה הַ ְמשַ מַ חַ ת לַסָּ בִ ים וְ לַסַ בְ ּתוֹת ּולְ כָּל בְ נֵי ִמ ְשפַחַ ת שַ חַ ק.
הַ הו ִֹרים הֶּ אֱכִ ילּו בִ ְדָאגָּה ַרבָּ ה אֶּ ת ּגוֹזְ לֵיהֶּ ם הָּ ְרעֵ בִ ים ,סִ פְ רּו לָּהֶּ ם
פּורים ,שָּ רּו לָּהֶּ ם ִשירֵ י עֶּ ֶּרש לִ פְ נֵי הַ שֵ נָּה וְ הֵ גֵּנּו ֲעלֵיהֶּ ם ִמפְ נֵי נְחָּ שִ ים,
סִ ִ
ּומפְ נֵי ֲאנָּשִ ים וִ יל ִָּדים מַ ְט ִר ִידים.
ִמפְ נֵי חֲתּולִ ים ִ

"הַ צִ ילּו! הַ ַּגּנָּן הִ ּגִ יעַ  ,הַ ַּגּנָּן הִ ּגִ יעַ !" נ ְִש ְמעּו לְ פֶּ תַ ע צִ יּוצֵ י בֶּ הָּ לָּה ִמן
הָּ עֵ צִ ים הַ סְ מּוכִ ים.
ַרעַ ש מַ סוֹר חַ ְשמַ לִ י נ ְִשמַ עּ .ג ֹוזֵם עֵ צִ ים בְ מָּ נוֹף סַ ל עָּ בַ ר מֵ עֵ ץ לְ עֵ ץ וְ ָּגזַם
אֶּ ת הָּ עֵ צִ ים .כְ שֶּ הִ ּגִ יעַ לְ עֵ ץ הַ ּתּות שֶּ ל ִמ ְשפַ חַ ת שַ חַ ק הֶּ ְחוִ ירּו הַ הו ִֹרים
בְ בֶּ הָּ ָּלה.
"י ִַק ָּירתִ י ,הָּ אִ יש הַ זֶּה ּג ֹוזֵם אֶּ ת הָּ עֵ ץ שֶּ לָּנּו" ,הָּ מָּ ה הָּ ָאב בַ חֲשָּ ש ּגָּדוֹל
וְ נִעְ נֵעַ בִ כְ נָּפָּ יו בִ ְדָאגָּהְ .דבָּ ָּריו נִבְ לְ עּו בָּ ַרעַ ש הַ מַ ְח ִריש ָאזְ ַניִם שֶּ הֵ ִקים
הַ מַ סוֹר .הָּ אֵ ם ִמה ֲָּרה לִ פְ רֹש אֶּ ת כְ נָּפֶּ יהָּ הַ כְ חַ לְ חַ ל ֹות וְ ג ֹו ְננָּה עַ ל הַ ּג ֹוזָּלִ ים

שֶּ בַ קֵ ן ,וְ הָּ ָאב קָּ טַ ף בְ מַ קוֹר ֹו ּתּותִ ים וְ ז ַָּרק אוֹתָּ ם עַ ל הַ ּג ֹוזֵם .זֶּה הִ פְ סִ יק
ִמיָּד אֶּ ת עֲבו ָֹּדת ֹו וְ עָּ בַ ר לָּעֵ ץ הַ בָּ א.

עַ ד ְמהֵ ָּרה ּג ְָּדלּו הַ ּג ֹוזָּלִ ים ,וְ נוֹצוֹת כְ חַ לְ חַ לוֹת אֲפֹ רוֹת הֶּ ְחלִ יפּו אֶּ ת
הַ פְ לּומָּ ה הָּ ַרכָּה; הֵ ם נִהְ יּו י ֹונִים צְ עִ ירוֹת .הַ י ֹונִים ל ְָּמדּו לִ פְ רֹש כְ נָּפַ יִם
וְ לָּעּוף וְ לִ פְ רֹחַ ִמן הַ קֵ ן .הֵ ן ֶּנהֱנּו מֵ חֹ ם הַ שֶּ מֶּ ש ,מֵ הַ ּנוֹף הַ מַ ְרהִ יב
ּוממַ ְראֵ ה הָּ ֲאנָּשִ ים וְ הַ ְמכ ֹונִיוֹת ,שֶּ קָּ ְטנּו כְ כָּל שֶּ הֵ ן הִ גְ בִ יהּו אֶּ ת ְמעוֹפָּ ן,
ִ
עַ ד שֶּ הָּ יּו לִ נְקֻ דוֹת שְ חוֹרוֹת.
ַרק י ֹונִי נוֹתְ ָּרה בַ קֵ ן.

פֶּ ֶּרק 2
"אּוף ,לָּמָּ ה ֲאנִי ַאחֶּ ֶּרת?" שָּ ֲאלָּה י ֹונִי אֶּ ת אִ מָּ ּה בְ עֶּ צֶּ בּ ,ובִ כְ נָּפֶּ יהָּ
הַ כְ חַ לְ חַ לוֹת מָּ חֲתָּ ה אֶּ ת ִד ְמעוֹתֶּ יהָּ  .הִ יא ָּר ְקעָּ ה בְ ַרגְ לָּּה הַ ְקטַ ּנָּה
ּומלְ ְמלָּה" :אֵ יזֶּה עוֹף מּוזָּר ֲאנִי".
ִ
"ַאל ְדָאגָּה ,יָּפָּ תִ י" ,הִ צְ בִ יעָּ ה הָּ אֵ ם בְ ִחיּוְך עַ ל ּגַג ָאדֹם שֶּ ל בַ יִת שֶּ ּנִצַ ב
ָאמ ָּרה" :י ִַק ָּירה ,בוֹאִ י נָּעּוף לְ שָּ ם יַחַ ד ,אַ בָּ א ַו ֲאנִי
ֹלא ָּרחוֹק מֵ הֶּ ם וְ ְ
נָּעּוף ִמ ְשנֵי צִ ַדיְִך וְ נ ְִשמֹ ר עָּ ַליְִך .הַ כֹל יִהְ יֶּה בְ סֵ ֶּדר ,הַ כְ נָּפַ יִם שֶּ לְָּך כְ בָּ ר
ֲחזָּקוֹת מַ סְ פִ יק".
ִידה בְ רֹאשָּ ּה בַ חֲשָּ ש.
י ֹונִי הֵ נ ָּ
"ּתִ ְרצִ י שֶּ אַ בָּ א ְילַמֵ ד אוֹתָּ ְך שּוב לָּעּוף?"
ֹד=מאוֹד".
" ֲאנִי יו ַֹדעַ ת לָּעּוף ,אֲבָּ ל ֲאנִי פוֹחֶּ ֶּדת ְמאו ְ
"אַ ּתְ פוֹחֶּ ֶּדת מֵ חֲתּולִ ים?" ִנחֲשָּ ה הָּ אֵ ם" ,זֶּה ִטבְ עִ י ,כָּל הַ צִ פו ִֹרים
פ ֹוחֲדוֹת מֵ חֲתּולִ ים".
"ֹלא הַ חֲתּולִ ים מַ ְט ִר ִידים אוֹתִ י" ,עָּ נְתָּ ה י ֹונִי וְ הִ ְמשִ יכָּה לְ הָּ נִיד בְ רֹאשָּ ּה.
ָאדם?" נִסְ תָּ ה שּוב אִ מָּ ּה ,וְ לִ פְ נֵי שֶּ הִ סְ פִ יקָּ ה י ֹונִי
"אַ ּתְ פוֹחֶּ ֶּדת ִמבְ נֵי ָּ
"דוְ קָּ א ֲאנִי מַ כִ ָּירה כַמָּ ה נ ְֶּחמָּ ִדים .אִ ם ּתָּ עּופִ י
ַלעֲנוֹת סִ פְ ָּרה לָּּה הָּ אֵ םַ :
אִ ּתָּ נּו ָּל ֲאגַם הַ קָּ רוֹבּ ,תַ כִ ִירי ְקשִ ישָּ ה חֲבִ יבָּ ה ,שֶּ מַ ְשכִ ימָּ ה לִ כְ בו ֵֹדנּו כָּל
ֵרּורי לֶּחֶּ ם וְ ג ְַרעִ ינִים בִ ְמיֻחָּ ד בִ ְשבִ ילֵנּו".
ּומפַ ז ֶֶּּרת שָּ ם פ ֵ
בֹקֶּ ר ְ

ָאדם ֲאנִי פוֹחֶּ ֶּדת" ,עָּ נְתָּ ה י ֹונִי בְ מַ בָּ ט מֻ ְשפָּ ל .הִ יא נִסְ תָּ ה
"ֹלא ִמבְ נֵי הָּ ָּ
לְ הָּ צִ יץ ִמּתוְֹך הַ קֵ ן אֶּ ל הָּ א ֲָּדמָּ ה הָּ ְרחוֹקָּ ה ,וְ עָּ צְ מָּ ה ִמיָּד אֶּ ת עֵ ינֶּיהָּ
בְ חָּ זְ קָּ הּ .גּופָּ ּה הִ תְ אַ בֵ ן ִמפַ חַ ד.
הָּ אֵ ם הֵ סִ יטָּ ה אֶּ ת ֲעלֵי הֶּ עָּ נָּף הַ ּגָּדוֹל שֶּ עָּ לָּיו הָּ יָּה הַ קֵ ן שֶּ לָּהֶּ ם ,הִ בִ יטָּ ה
מַ טָּ ה וְ שָּ ֲאלָּה בִ ְדָאגָּה" :בִ ּתִ י ,מָּ ה מַ פְ ִחיד אוֹתָּ ְך עַ ל הָּ א ֲָּדמָּ ה?"
י ֹונִי ֹלא הֵ ִשיבָּ ה .עֵ ינֶּיהָּ נ ְִשאֲרּו עֲצּומוֹת.
יחים
הָּ אֵ ם פָּ ְרשָּ ה אֶּ ת כְ נָּפֶּ יהָּ וְ עָּ פָּ ה לְ מַ טָּ ה .הִ יא נָּבְ ָּרה בַ חוֹל ּובַ ִש ִ
וְ נִסְ תָּ ה לְ גַלוֹת מָּ ה מַ פְ ִחיד אֶּ ת בִ ּתָּ ּה הָּ אֲהּובָּ ה .הִ יא ֹלא ּגִ לְ תָּ ה ָּדבָּ ר.
הָּ אֵ ם שָּ בָּ ה לַקֵ ן וְ נִסְ תָּ ה שּוב לְ עו ֵֹדד אֶּ ת בִ ּתָּ ּה לְ סַ פֵר לָּּה ִממָּ ה הִ יא
חוֹשֶּ שֶּ ת כָּל כְָּך.
י ֹונִי ּגִ לְ תָּ ה בִ ְמבּוכָּה" :הַ ּגֹ בַ ּה מַ פְ ִחיד אוֹתִ יֲ ,אנִי אֲפִ לּו ֹלא ְמ ֻס ֶּּגלֶּת
לְ הַ בִ יט לְ מַ טָּ ה".
"אַ ּתְ סְ תָּ ם ְמ ַד ְמ ֶּינֶּת" ,צָּ חֲקָּ ה הָּ אֵ ם" ,עוֹד ֹלא נוֹלְ ָּדה הַ י ֹונָּה שֶּ סָּ בְ לָּה
ִמפַ חַ ד ּגְ בָּ הִ ים ,זֶּה ְמנֻּגָּד לַטֶּ בַ ע שֶּ לָּנּוַ .אל ּתִ ְדאֲגִ י ,הַ זְ מַ ן ַיעֲשֶּ ה אֶּ ת שֶּ לוֹ,
וְ עַ ד ְמהֵ ָּרה ּתִ תְ עוֹפְ פִ י כְ מ ֹו כָּל הַ צִ פו ִֹריםּ ,תַ עַ זְ בִ י אֶּ ת הַ קֵ ן וְ תִ צְ טָּ ְרפִ י
לְ ַאחַ יְִךֲ ,אנִי מַ בְ ִטיחָּ ה לְָּך".

