ֲלִילָתי
ִ
ִמ ְב ֵה הַ ִסּפּוּר ָהע
הַ ֶיּ ֶלד וְ ַה ִצּפּוֹר
ֶי ֶלד ֶאחָ ד ִטיֵּל בַּ בּ ֶֹקר וְ ָר ָאה ֵקן צִ פּ ֳִרים ְבּר ֹאשׁ ָהעֵ ץ .חָ שַׁ ב בְּ ִלבּוֹ:
ֶא ֱעלֶה עַ ל הָ עֵ ץ ,וְ ֶא ַקּח ֶאת הַ גּוֹזָ ִליםָ .ראֲ ָתה ֵאם הַ צִּ פּ ֳִרים כִּ י צָ ָרה
ִמ ְת ָק ֶרבֶ ת ,י ְָרדָ ה לְמַ טָּ ה וְ עָ פָה ִמסָּ בִ יב ַל ֶיּלֶד .חָ ַשׁב הַ יֶּלֶד :קֹדֶ ם ֹכּל
ֶא ְתפֹּס ֶאת הָ ֵאם וְ ַא ַחרָ -כּ גַּם ֶאת הַ גּוֹ ָז ִלים .וְ כָ עָ שָׂ הָ .רדַ ף ַאחֲ ֵרי
לְאה .כָּ כָה
הַ צִּ פּוֹר ,אֲ בָ ל ַא ִה ְת ָק ֵרב ֵאלֶיהָ ִ ,היא ְִתּ ָרה וְ ָקפְ צָ ה הָ ָ
מָ ְשׁכָה ֶאת הַ ֶיּ ֶלד ַאחֲ ֶריהָ זְ מַ ן ַרב ,עַ ד שֶׁ ִה ְת ַרחֵ ק מֵ הַ ֵקּן .הַ יֶּלֶד
ִה ְתעַ יֵּף וְ ִהפְ ִסיק ִל ְרדֹּף ַאחֲ ֶריהָ ָ .רצָ ה לַחֲ זֹר ָלעֵ ץ לָ ַקחַ ת ֶאת
הַ גּוֹזָ ִליםַ ,א כְּ בָ ר ל ֹא מָ צָ א ל ֹא ֶאת הָ עֵ ץ וְ ל ֹא ֶאת הַ ֵקּן.
ְ ַסֶּ ה לְ זַהוֹת ֶאת ִמבְ ֵה הַ ִסּפּוּר.
בַּ פְּ ִתיחָ ה ְמסַ פְּ ִרים לָ וּ עַ ל הַ ְדּמֻ יּוֹת ,עַ ל הַ זְּ מַ ן וְ עַ ל הַ מָּ קוֹם.
עַ ל ִמי ְמסֻ פָּר? עַ ל יֶלֶ ד .מָ ַתי? בַּ בּ ֶֹקר .הֵ יכָ ן? לְ יַד עֵ ץ.
בַּ גּוּף ְמסַ פְּ ִרים לָ וּ מֶ ה הָ י ְָתה הַ בְּ עָ יָה ,וּמָ ה הַ פְּ עֻלּוֹת שֶׁ ַנּעֲשׂוּ כְּ דֵ י
לִפְ תֹּר ֶאת הַ ְבּעָ יָה.
הַ בְּ עָ יָהֶ :ילֶד ָרצָ ה ל ַָקחַ ת ֶאת הַ גּוֹזָ לִ ים שֶׁ הָ יוּ בַּ ֵקּן .הַ צִּ פּוֹר ְִסּ ָתה
לְהַ ְר ִחיק אוֹתוֹ מֵ הָ עֵ ץ .הַ פְּ עֻלּוֹתִ :היא ְִתּ ָרה וְ ִה ְת ַרחֲ ָקה ,וְ הַ יֶּלֶד
ָרדַ ף ַאחֲ ֶריהָ .
בַּ ִסּיוּם ְמסַ פְּ ִרים לָ וּ עַ ל ַהפִּ ְתרוֹן שֶׁ ל הַ בְּ עָ יָה.
הַ יֶּלֶד ִה ְת ַר ֵחק כָּלָ -כּ ֵמ ָהעֵ ץ ,עַ ד שֶׁ לּ ֹא יָדַ ע ַלחֲ זֹר ֵא ָליו.
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