יוני היא יונה כחלחלה וחמודה שגדלה לצד שני אחיה בקן שבצמרת עץ
תותים .האבא לימד את שלושת הגוזלים לעוף אבל רק שניים מהם
התעופפו ועזבו את הקן ,רק יוני נשארה בקן.
גדלה ומשמינה אבל היא לא עפה .אמה של יוני אינה מבינה
הזמן חולף ויוני ֶ
ממה בתה חוששת" .בתי המתוקה ,אולי את חוששת מהחתולים שעל
האדמה ,אולי מציפורים אחרות ,אולי מבני אדם ,אולי לא הצלחת ללמוד
לעוף ,אין בעיה ,אבא ילמד אותך שוב" ,היא מנסה  .אבל יוני מנידה בראשה
לשלילה" ,לא ,זה לא מה שמפחיד אותי".
"אז למה את לא עפה?" התפלאה האם הדואגת.
יוני מתביישת לספר לאימה אבל בסוף אין לה ברירה והיא מודה" :יש לי
פחד גבהים ,הגובה מפחיד אותי".
"פחד גבהים?" מגחכת האם" ,עוד לא נולדה היונה שסבלה מפחד גבהים,
זה מנוגד לטבע שלנו" ,והיא מרגיעה את בתה ומבטיחה לה שהזמן יעשה
את שלו ובקרוב מאוד היא תתעופף ותצטרף לאחיה.
אבל הזמן לא עשה את שלו ,החורף הגיע ויוני נותרה בקן בצמרת העץ שכל
התותים נשרו מעליו .הרוחות נשבו וגשם חזק החל לרדת והוריה של יוני היו
חסרי אונים ולא ידעו מה לעשות .הם היו יונים מסוג שרגיל לחום ולא לקור
ונהגו לנדוד מארץ לארץ לפי עונות הקיץ שבהן ,בחורף הן לא שורדות .הם
התחננו ליוני שתצטרף אליהם ,ולא ,הם ייחלו וימותו .אבל יוני שפחדה לעוף
סירבה בתוקף .הוריה של יוני הצטננו והשתעלו ואנשים שעברו ליד עץ
התותים שלהם לא הבינו מאין בוקעים קולות השיעול המשונים.
לבסוף בלית ברירה ולבקשתה של יוני שדאגה להוריה החולים ,השניים
עזבו בצער גדול את הקן והתעופפו לארץ רחוקה חמה לא לפני שהבטיחו
להשאיר ליוני מפה המובילה לביתם החדש בארץ הרחוקה .גם אחיה וכל
בני מינה של יוני נאלצו להיפרד ממנה ועפו לארץ חמה רחוקה.
רק יוני נותרת מאחור ,עצובה ובודדה על עץ התות העירום ,חולה ,רועדת
מקור ,סובלת מהרוחות העזות וחוששת אפילו לשלוח מבט אל האדמה
הרחוקה.
הלילה ירד ,סופת שלגים החלה ופתיתי שלג כיסו את עץ התותים העירום
ואת גופה הכחלחל של יוני ,רוח קרה נשבה והקן שבתוכו יוני נמצאת
התנדנד בחוזקה ויוני שפחדה לעוף לא ידעה מה לעשות .רגע לפני שהקן
קרס וצנח על האדמה המושלגת יוני הצליחה לנתר מתוכו אל אחד הענפים
של העץ.

עכשיו עמדה חשופה בשלג על הענף הרטוב והקר כשהיא חוששת להחליק
וליפול ופרצה בבכי תמרורים" .אמא ,אבא ,אני מתגעגעת אליכם כל כך ,אני
פוחדת להיות כאן לבד בחושך" .היא המתה בקול צרוד ,בגרון כואב ובעצב
גדול" :אין ספק ,משהו בי לא בסדר .כנראה בטעות נולדתי בגוף של יונה,
הרי לא יתכן שיונה סובלת מפחד גבהים".
יוני מבולבלת ונסערת שואלת את עצמה" :מַ ּדּועַ אֲ נִי ׁשֹונָה מִ כָל הַ צִ ִ
ּפֹורים?
לְ ׁשֵׁ ם מָ ה י ֵׁׁש לִ י ְכנָפַ י ִם אִ ם אֲ נִי ּפֹוחֶ ֶדת לעוף? וְאּולַ י אֲ נִי בִ כְלָ ל בַ עַ ל חַ יִים
ַאחֵׁ ר?"
היא השתעלה והתעטשה והרגישה שהיא קודחת מחום.
מומחים מקצועיים ,כולם בעלי כנף ,שהוריה של יוני שלחו מגיעים אל עץ
התותים וביניהם אפילו אחות שנותנת ליוני זריקה בגל החום הגבוה
והשיעול שלה .הם מתפלאים לשמוע על הפחד המשונה של יוני מהגובה
אבל אף אחד מהם אינו מצליח לרפא אותה.
באחד הימים ילדים שובבים עברו כהרגלם ליד העץ של יוני בשובם מבית
הספר .כששמעו קולות שיעול הם נשאו את ראשיהם לפסגת העץ וגילו את
חולשתה של היונה שמהיום שבקעה מן הביצה היא על העץ הזה ואינה
עפה ,הם מיידים בה אבנים.

פִּתְ אֹום נִּשְ מְ עּו קְ ִּריאֹות יְלָדִּ ים" :תִּ ְראּו אֵ יזֹו יֹונָה ַּפחְ דָ נִּית"!
"הַּ ּיֹונָה הַּ ּזא ֹת מַּ מָ ש מּוז ָָרה .הַּ ְרבֵה זְמַּ ן הִּ יא שָ ם ,ו ְַאף
לא ֹ עָ פָ ה".
פַּעַּ ם ֹ
מֹורה
"יֹונָה שֶׁ ּסֹו ֶׁבלֶׁת מִּ ַּפחַּ ד ְגבָהִּ ים ,חַּ ה-חַּ ה-חַּ ה .הַּ ֶׁ
לְטֶׁ בַּע שֶׁ לָנּו לְעֹולָם ֹלא י ַּאֲ מִּ ין שֶׁ נִּתְ קַּ לְנּו בְתֹופַּעַּ ת
טֶׁ בַּע מְ שֻׁ נָה כָז ֹאת".
"י ֹונָה שֶׁ פֹוחֶׁ דֶׁ ת לָעּוף ,י ֹונָה שֶׁ פֹוחֶׁ דֶׁ ת לָעּוף ",שָ רּו
הַּ ּיְלָדִּ ים ְבלַּעַּ ג ,חָ גּו סְ בִּיב עֵ ץ הַּ תּות הָ עֵ יר ֹם וְי ִּּדּו
לְעֶׁ ב ְָרּה אֲ ָבנִּים.
יֹונִּי הַּ מְֹב ֹהֶׁ לֶׁת קִּ פְ צָה אֶׁ ל עָ נָף ַאחֵ ר ו ְהִּ תְ חַּ מְ קָ ה מִּ ן
הָ אֲ ָבנִּים .הִּ יא נִּקְ תָ ה אֶׁ ת ְכנָפֶׁ יהָֹ ו ְאֶׁ ת ְזנָבָּה מֵ חֹול,
ּומִּ פַּעַּ ם לְפַּעַּ ם הִּ שְ תַּ עֲ לָה בְחָ זְקָ ה.
פס ֹ אֹותָ ּה ",הִּ צִּיעַֹּ ַאחַּ ד
"בֹואּו נְטַּ פֵס עַּ ל עֵ ץ הַּ תּות וְנִּתְ ֹ
קומ ֹּה
בֹורקֹות ,ו ְיונ ֹֹי ִּ קָ פְָאה עַּ ל מְ ָ
הַּ ְילָדִּ ים בְעֵ יני ַּםִֹּ ְ
ְבבֶׁהָ לָה.

הַּ ּיְלָדִּ ים הֵ כִּינּו כ ֵ
בץ ֹ ו ְהִּ שְ לִּיכּו אֹותָ ם עַּ לֹיֹונִּי ,בָעֲ טּו ְב ֶׁגזַּע
ַּּדּורי ֹ
הָ עֵ ץ ,גָעּו ִּבצְחֹוק ו ְקָ ְראּו ב ְִּרשְ עּות:
"אַּ תְֹ ַּכנ ְִּראֶׁ ה יֹונָה שְ מֵ נָה כִּי אַּ תְֹ בְקושִּ י ָזזָה ו ְאֵֹינְֵך עָ פָ ה
כְמֹו חֲ ב ֵַּרי ְִּך הַּ ּיֹונִּים .חַּ ה-חַּ ה-חַּ ה ,אֵ יזֹו יֹונָה ּדֻׁ בָה ,אַּ תְֹ
פֹוחֶׁ דֶׁ ת לָעּוף אֹו שֶׁ אַּ תְֹ סְ תָ ם יֹונָה עֲ ֵצלָה"?
קֹולֹות הִּ תְ נַּשְ פּות נִּשְ מְ עּו פִּתְ אֹוםֹקרובֹאלֹיוני ו ְרא ֹשֹו שֶׁ ל
מִּ ישֶׁ הּוֹשטִּ פֵ ס עַּ ל הָ עֵ ץ ו ְהִּ תְ קָ ֵרב אֲ ֵליהֶׁ ם ִּב ְצבֵץ בֵין הָ עֲ נָפִּיםֹ .
יֹונִּי זָעֲ קָ ה ּ,ובְחָ זְקָ ה הֵ נִּיעָ ה אֶׁ ת ְכנָפֶׁ יהָֹ בְפַּ חַּ דֹעדֹשנוצותֹ
כחלחלותֹנָשְ רּו הַּ ְרחֵ ק אֶׁ ל הָ אֲ דָ מָ ה.
הִּ יא חָ שְ שָ ה שֶׁ זהַֹאחַּ ד הַּ ּיְלָדִּ ים שֶׁ הִּ קְ נִּיטּו אֹותָ ּהֹּובְעֹוד ֶׁרגַּע
ְגֹורלָּה י ִּהְ י ֶׁה ַּרעֹו ָמָ ר .הִּ יא י ָדְ עָ ה שֶׁ חַּ ּיֶׁיהָֹ יִּנָצְלּו אִּ ם
י ִּתְ פ ֹס אֹותָ ּה ו ָ
הִּ יא ַּרק תַּ ְצלִּיחַּ ֹלָעּוף אֶׁ ל גַּג הַּ ַּבי ִּת הַּ ּסָ מּוְך ,אַּ ְך הַּ פַּ חַּ ד (איזהֹ
פחד?)ֹ ָגבַּר עָ לֶׁיהָֹ ו ְחַּ סְ ַּרת אֹונִּים נאחזהֹבענףֹוהִֹּמְ תִּ ינָה לְמַּ ר
גֹורלָּה.
ָ
"אֵ יזֹו יֹונָה חֲ מּודָ ה ַ,אל תִּ ְפחֲ דִּ י ,בָאתִּ י לַּעֲ ז ֹר לְָך"ֹ,נשמעֹקולֹ
עדין,
"הַּ ּיֶׁלֶׁד הַּ מֵ צִּיק ּדֹואֵ ג לִּי פִּתְ אֹום?" ֹחשְ דָ ה יֹונִּי ו ְקִּ מְ טָ הֹאֶׁ ת מִּ צְחָ ּה
לא ֹ י ִּתָ כֵן ,זֹו ְבו ַּּדַּ אי סְ תָ ם הַּ ָצגָהֹכדֵ י לִּתְ פ ֹס אֹותִּ י".
בִּפְ לִּיָאה"ֹ.זה ֹ
י ָד קְ טַּ נָה הּושְ טָ ה לְעֶׁ ב ְָרהֹוהיאֹהבחינהֹמביןֹהענפיםֹבראשֹ
ר ֹוב
שלֹמישהוֹהמטפסֹלעברהֹבזריזותֹ.היאֹקפאהֹמפחדֹומֵ ֹ
בֶׁהָ לָה כִּמְ עַּ טֹ ֹנָפְ לָה מִּ ן הָ עֵ ץֹ.היאֹעָ צְמָ ה אֶׁ ת עֵ ינֶׁיהָֹ וְצִּפְתָ ה ל ַָּרע
מִּ כ ֹלֹ,אּולָם לְתַּ דְ הֵ מָ תָ ּה ִּהְרגִּישָ ה כִּי הַּ ּיָד הַּ קְ טַּ נָהֹמְ י ַּ ֶׁצבֶׁת אֹותָ ּה
ּומְ ַּלטֶׁ פֶׁ ת אֶׁ ת ר ֹאשָ ּה בַּעֲ דִּ ינּות .מידֹפָקְ חָ ה אֶׁ ת עֵ ינֶׁיהָֹ בְסַּ קְ ָרנּות ֹ
ולאֹהאמינהֹלמראהֹעיניהֹ .
האםֹהילדֹהזהֹיצליחֹלתפוסֹאתֹיוני?ֹהאםֹמיֹשמטפסֹלעברהֹהואֹאכןֹ
ְגֹורלָּה שֶׁ ל יֹונִּי?ֹהַּ אִּ ם י ָבֹוא
הילדֹהמציק?ֹאוליֹזהֹמישהוֹאחר?ֹמָ ה י ַּעֲ לֶׁה ב ָ
הֹוריה?ֹמיֹ
הַּ ּיֹום ו ְהִּ יא תֵ ָרפֵא מִּ פַּחַּ ד הַּ ְגבָהִּ יםֹו ְתַּ ְצלִּיחַֹּ לְהִּ תְ עֹו ֵפף ּולְהִּ תְ ַאחֵ ד עִּ ם ֶׁ
יעזורֹלה? ּומִּ י הִּ יא הַּ ֵפי ָה הַּ מִּ סְ ִּ
תֹורית הַּ מְ ַּרחֶׁ פֶׁתֹבֵין הָ עֵ צִּים ּומַּ גְשִּ ימָ ה
מִּ שְ ָאלֹות? ֹ
ֹ
ֹ
ֹ

