
יוני היא יונה כחלחלה וחמודה שגדלה לצד שני אחיה בקן שבצמרת עץ 

תותים. האבא לימד את שלושת הגוזלים לעוף אבל רק שניים מהם 

 את הקן, רק יוני נשארה בקן.התעופפו ועזבו 

אינה מבינה  יוני של אמההזמן חולף ויוני גֶדלה ומשמינה אבל היא לא עפה. 

אולי את חוששת מהחתולים שעל בתי המתוקה, חוששת. "ממה בתה 

דם, אולי לא הצלחת ללמוד האדמה, אולי מציפורים אחרות, אולי מבני א

. אבל יוני מנידה בראשה  , היא מנסהבעיה, אבא ילמד אותך שוב" לעוף, אין

 . זה לא מה שמפחיד אותי"לא, "לשלילה, 

  .הדואגת האם התפלאה "אז למה את לא עפה?"

מה אבל בסוף אין לה ברירה והיא מודה: "יש לי יוני מתביישת לספר לאי

 "., הגובה מפחיד אותיפחד גבהים

מגחכת האם, "עוד לא נולדה היונה שסבלה מפחד גבהים,  "פחד גבהים?"

שהזמן יעשה  הבטיחה לממרגיעה את בתה ויא וה ,זה מנוגד לטבע שלנו"

 היא תתעופף ותצטרף לאחיה.מאוד את שלו ובקרוב 

שכל עץ הבצמרת  את שלו, החורף הגיע ויוני נותרה בקן אבל הזמן לא עשה

. הרוחות נשבו וגשם חזק החל לרדת והוריה של יוני היו נשרו מעליו התותים

חסרי אונים ולא ידעו מה לעשות. הם היו יונים מסוג שרגיל לחום ולא לקור 

הם ן לא שורדות. ץ שבהן, בחורף הו לנדוד מארץ לארץ לפי עונות הקיונהג

 ו וימותו. אבל יוני שפחדה לעוףנו ליוני שתצטרף אליהם, ולא, הם ייחלהתחנ

והשתעלו ואנשים שעברו ליד עץ  הצטננוהוריה של יוני סירבה בתוקף. 

 . המשונים לא הבינו מאין בוקעים קולות השיעולשלהם התותים 

ם שניי, ההחולים בסוף בלית ברירה ולבקשתה של יוני שדאגה להוריהל

לארץ רחוקה חמה לא לפני שהבטיחו  הקן והתעופפואת בצער גדול  עזבו

אחיה וכל גם  מפה המובילה לביתם החדש בארץ הרחוקה. יונילהשאיר ל

 לארץ חמה רחוקה. בני מינה של יוני נאלצו להיפרד ממנה ועפו

עץ התות העירום, חולה, רועדת בודדה על וני נותרת מאחור, עצובה ורק י

וחוששת אפילו לשלוח מבט אל האדמה  ות העזותמקור, סובלת מהרוח

 הרחוקה.

 הלילה ירד, סופת שלגים החלה ופתיתי שלג כיסו את עץ התותים העירום

נמצאת , רוח קרה נשבה והקן שבתוכו יוני כחלחל של יוניהואת גופה 

התנדנד בחוזקה ויוני שפחדה לעוף לא ידעה מה לעשות. רגע לפני שהקן 

 יוני הצליחה לנתר מתוכו אל אחד הענפיםעל האדמה המושלגת וצנח קרס 

 . של העץ



כשהיא חוששת להחליק  ב והקרעל הענף הרטו שלגחשופה ב עכשיו עמדה

ם כל כך, אני כפרצה בבכי תמרורים. "אמא, אבא, אני מתגעגעת אליו וליפול

היא המתה בקול צרוד, בגרון כואב ובעצב בחושך". כאן לבד פוחדת להיות 

דול: "אין ספק, משהו בי לא בסדר. כנראה בטעות נולדתי בגוף של יונה, ג

 הרי לא יתכן שיונה סובלת מפחד גבהים".

 ?ַהִצּפֹוִרים ִמָכל ׁשֹוָנה ֲאִני ַמּדּועַ יוני מבולבלת ונסערת שואלת את עצמה: "

ם  ַחִיים ַבַעל ִבְכָלל ֲאִני וְאּוַלי עוף?ל ּפֹוֶחֶדת ֲאִני ִאם ְכָנַפיִם ִלי יֵׁׁש ָמה ְלׁשֵׁ

ר  ?"ַאחֵׁ

 והרגישה שהיא קודחת מחום. ההתעטשה והשתעלהיא 

שהוריה של יוני שלחו מגיעים אל עץ  ,בעלי כנף , כולםמומחים מקצועיים

בגל החום הגבוה  וביניהם אפילו אחות שנותנת ליוני זריקה התותים

הפחד המשונה של יוני מהגובה על הם מתפלאים לשמוע  .והשיעול שלה

  .אינו מצליח לרפא אותהאבל אף אחד מהם 

בשובם מבית  יוני ליד העץ שלכהרגלם באחד הימים ילדים שובבים עברו 

את  גילופסגת העץ ולהם נשאו את ראשיהם כששמעו קולות שיעול הספר. 

ואינה  חולשתה של היונה שמהיום שבקעה מן הביצה היא על העץ הזה

  ים.מיידים בה אבנ , הםעפה

ְתאֹום יאֹות נְִּשְמעּו פִּ ים ְקרִּ ְראּו: "יְָלדִּ ְחָדנִּית יֹונָה ֵאיזֹו תִּ  "!פַּ
ּיֹונָה" ּזאֹת הַּ ָמש הַּ ְרֵבה .מּוָזָרה מַּ ן הַּ יא ְזמַּ  וְַאף ,ָשם הִּ

ם עַּ ֹֹ פַּ  ."ָעָפה לא
ת יֹונָה" לֶׁ ּסֹובֶׁ ד שֶׁ חַּ פַּ ים מִּ ה ,ְגָבהִּ ה-חַּ ה-חַּ ה .חַּ מֹורֶׁ  הַּ

ע בַּ ָלנּו ְלטֶׁ ין ֹלא ְלעֹוָלם שֶׁ ְלנּו יֲַּאמִּ נְִּתקַּ ת שֶׁ עַּ  ְבתֹופַּ
ע בַּ נָה טֶׁ  ."ָכזֹאת ְמשֻׁ

ת יֹונָה" דֶׁ פֹוחֶׁ ת יֹונָה ,ָלעּוף שֶׁ דֶׁ פֹוחֶׁ  ָשרּו ,"ָלעּוף שֶׁ
ים ּיְָלדִּ ג הַּ עַּ יב ָחגּו ,ְבלַּ תּות ֵעץ ְסבִּ  וְיִּּדּו ָהֵעירֹם הַּ
ְבָרּה  .ֲאָבנִּים ְלעֶׁ

מְֹ יֹונִּי תהַּ לֶׁ ְפָצה בֹהֶׁ ל קִּ ְמָקה ַאֵחר ָענָף אֶׁ ְתחַּ ן וְהִּ  מִּ
יא .ָהֲאָבנִּים ת נְִּקָתה הִּ יהָֹ אֶׁ ת ְכנָפֶׁ  ,ֵמחֹול ְזנָָבּה וְאֶׁ
ם עַּ פַּ ם ּומִּ עַּ ֲעָלה ְלפַּ ְשתַּ  .ְבָחְזָקה הִּ

ֵפס בֹואּו" ל נְטַּ תּות ֵעץ עַּ ֹֹ הַּ יעַֹּ ,"אֹוָתּה וְנְִּתפס צִּ ד הִּ  ַאחַּ
ים יְלָדִּ ִֹּ ,בֹוְרקֹות ְבֵעיניַּםִֹּ הַּ ל ָקְפָאה וְיונֹי ּה עַּ ָֹ  ְמקומ
ָהָלה  .ְבבֶׁ



ים ּיְָלדִּ ינּו הַּ ֹֹ כַּּדּוֵרי ֵהכִּ יכּו בץ ְשלִּ לֹיֹונִּי אֹוָתם וְהִּ  ְבגֶׁזַּע ָבֲעטּו ,עַּ
ְצחֹוק ָגעּו ,ָהֵעץ ְשעּות וְָקְראּו בִּ  :ְברִּ

תְֹ" ה אַּ תְֹ כִּי ְשֵמנָה יֹונָה כַּנְִּראֶׁ י אַּ  ָעָפה ינְֵךוְאֵֹ ָזָזה ְבקושִּ
יְִּך ְכמֹו ּיֹונִּים ֲחֵברַּ ה .הַּ ה-חַּ ה-חַּ ָבה יֹונָה ֵאיזֹו ,חַּ תְֹ ,ּדֻׁ  אַּ

ת דֶׁ תְֹ אֹו ָלעּוף פֹוחֶׁ אַּ  "?ֲעֵצָלה יֹונָה ְסָתם שֶׁ

ְתנְַּשפּות קֹולֹות ְתאֹוםֹקרובֹאלֹיוני נְִּשְמעּו הִּ ל וְראֹשֹו פִּ  שֶׁ
ֵפס הּוֹשטִּ ישֶׁ ל מִּ ְתָקֵרב ָהֵעץ עַּ ם וְהִּ ְצֵבץ ֲאֵליהֶׁ ים. ֵבין בִּ ָֹהֲענָפִּ

ת ֵהנִּיָעה ּוְבָחְזָקה ,ָזֲעָקה יֹונִּי יהָֹ אֶׁ דֹעדֹשנוצותֹ ְכנָפֶׁ חַּ ְבפַּ
ְרֵחק כחלחלותֹנְָשרּו ל הַּ  .ָהֲאָדָמה אֶׁ

יא ד ָחְשָשה הִּ זהַֹאחַּ ים שֶׁ ּיְָלדִּ ְקנִּיטּו הַּ הִּ גַּע אֹוָתּהֹּוְבעֹוד שֶׁ  רֶׁ
עֹוָָמר יְִּהיֶׁה וְגֹוָרָלּה אֹוָתּה יְִּתפֹס יא .רַּ ּיֶׁיהָֹ יְָדָעה הִּ חַּ ם יִּנְָצלּו שֶׁ  אִּ
יא ק הִּ ָֹלעּוף רַּ יחַּ ְצלִּ ל תַּ יִּת גַּג אֶׁ בַּ ָּסמּוְך הַּ ְך ,הַּ ד אַּ חַּ פַּ )איזהֹ הַּ

ר יהָֹ פחד?(ָֹגבַּ ת ָעלֶׁ ְסרַּ ינָהנאחזהֹבענףֹוהִֹּ אֹונִּים וְחַּ ר ְמתִּ  ְלמַּ
 .גֹוָרָלּה

י ַאל ,ֲחמּוָדה יֹונָה ֵאיזֹו" ְפֲחדִּ י ,תִּ ֲעזֹר ָבאתִּ ,ֹנשמעֹקולֹ"ָלְך לַּ
 עדין,

ד" ּיֶׁלֶׁ ֵמצִּיק הַּ י ּדֹוֵאג הַּ ְתאֹום?" לִּ ְמָטה יֹונִּי ְשָדהחֹ פִּ תֹוְקִּ ְצָחּה אֶׁ  מִּ
יָאה.ֹ ְפלִּ ֹֹ זה"בִּ אי זֹו ,יִָּתֵכן לא ָצָגה ְסָתם ְבוַּּדַּ ְתפֹס ֵדיכֹהַּ י לִּ  ."אֹותִּ

נָה יָד ְבָרהֹוהיאֹהבחינהֹ הּוְשָטה ְקטַּ ֹמביןֹהענפיםֹבראשְלעֶׁ
ֹֹשלֹמישהוֹהמטפסֹלעברהֹבזריזות.ֹהיאֹקפאהֹמפחדֹו  בוֵמר

ָהָלה ט בֶׁ ן ְפָלהנָֹֹכְִּמעַּ ת ָעְצָמהֹהיאֹ.ָהֵעץ מִּ ע וְצְִּפָתה ֵעינֶׁיהָֹ אֶׁ  ָלרַּ
כֹל ְדֵהָמָתּה אּוָלם,ֹמִּ ְרגִּיָשה ְלתַּ ּיָד כִּי הִּ נָה הַּ ְקטַּ תֹהַּ בֶׁ  אֹוָתּה ְמיַּצֶׁ

ת פֶׁ טֶׁ ת ּוְמלַּ ינּות רֹאָשּה אֶׁ ֲעדִּ ת ָפְקָחהֹמיד .בַּ ְקָרנּות ֵעינֶׁיהָֹ אֶׁ ֹ ְבסַּ
ֹולאֹהאמינהֹלמראהֹעיניה.

האםֹהילדֹהזהֹיצליחֹלתפוסֹאתֹיוני?ֹהאםֹמיֹשמטפסֹלעברהֹהואֹאכןֹ
ל ְבגֹוָרָלּה יֲַּעלֶׁה ָמהאוליֹזהֹמישהוֹאחר?ֹהילדֹהמציק?ֹ ם שֶׁ אִּ  יָבֹוא יֹונִּי?ֹהַּ

ּיֹום יא הַּ ד ֵתָרֵפא וְהִּ חַּ פַּ ים מִּ ְגָבהִּ יחַֹֹּהַּ ְצלִּ ְתעֹוֵפף וְתַּ ְתַאֵחד ְלהִּ ם ּוְלהִּ יה? עִּ מיֹֹהֹורֶׁ
י יעזורֹלה? יא ּומִּ ֵפיָה הִּ ית הַּ ְסתֹורִּ מִּ פֶׁת הַּ חֶׁ ְמרַּ יָמה ָהֵעצִּים ֵביןֹהַּ ְגשִּ  ּומַּ
ְשָאלֹות ֹ?מִּ
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