הפִּ י ְ גְּ וִ י ִ ים – הוֹ ִרים ְמסוּ ִרים

5

10

15

20

ַהפִּ י ְגְּ וִ ין הוּא עוֹף מוּזָרֶ ,שׁ ֵאי וֹ ְמסֻ גָּל לָעוּףֶ .את רֹב זְ מַ נּוֹ הוּא ְמבַ לֶּה בַּ מַּ יִם ,וְ הוּא
עוֹמד זָקוּףַ .הפִּ י ְגְּ וִ ין
יוֹתר ִמבֵּ ין הָ עוֹפוֹת .עַ ל הַ ַיּבָּ שָׁ ה הוּא ָתּ ִמיד ֵ
ְֶח ָשׁב לַשַּׂ ְחיָן ַהטּוֹב ְבּ ֵ
דּוֹרך עַ ל כָּל כַּף ָה ֶרגֶל כְּ מוֹ ְבּ ֵי הָ ָאדָ ם.
גַּם הוֹ ֵל זָקוּף ,כִּ י הוּא הַ יּ ִָחיד ִמבֵּ ין הָ עוֹפוֹת ַה ֵ
רוֹמי .הָ ַא ְקלִים בְּ ֵאזוֹר זֶה
זוֹרי הַ יּ ִָמים הַ ָקּ ִרים ֶשׁל הַ קּ ֶֹטב ַה ְדּ ִ
ַהפִּ י ְגְּ וִ ין חַ י בְּ עִ ָקּר בַּ אֲ ֵ
ַקר בִּ ְמי ָֻחדַ .הקֹּר יָכוֹל לְהַ גִּ יעַ עַ ד ִל 80 -מַ עֲלוֹת ִמ ַתּחַ ת ָל ְ ֶאפֶס! ַא גּוּפוֹ שֶׁ ל ַהפִּ י ְגְּ וִ ין
מֻ ְת ָאם ל ְִסבִ יבָ תוֹ הַ ָקּ ָרה .יֵשׁ לוֹ ִשׁכְ בַ ת שֻׁ מָּ ן ,הַ ְמּגִ נָּה עָ לָיו ִמפְּ ֵי הַ קֹּר הָ עַ זִ .מ ְב ֵ ה גּוּפוֹ
ירהַ .הכְּ ָ ַפיִם שֶׁ לּוֶֹ ,שׁ ֵאי ָן עוֹזְ רוֹת לוֹ לָעוּףְ ,מ ַשׁ ְמּשׁוֹת לוֹ כִּ ְס ַפִּ ִירים .בְּ עֶ זְ ַרת
דּוֹמֶ ה ל ְִס ָ
לִשׂחוֹת ִבּ ְמ ִהירוּת שֶׁ ל ִ 20קילוֹמֶ ְט ִרים בְּ שָׁ עָ ה .יֵשׁ לוֹ ַמקּוֹר ָחזָק
לִיח ְ
כָּל ֵאלֶּה הוּא מַ צְ ַ
ְמאוֹד ַה ַמּ ְת ִאים ל ְִתפִ יסַ ת ָדּגִ יםֶ ,שׁהֵ ם ְמזוֹ וֹ הָ עִ ָקּ ִרי.
ַהפִּ י ְגְּ וִ ין הַ נּ ְֵקבָ ה ְמ ִטילָה ַרק בֵּ יצָ ה ַאחַ ת כָּל ָשׁ ָהִ .מיָּד ַאחֲ ֵרי הֲ טָ לַת הַ בֵּ יצָ ה ִהיא
ירה.
יוֹצֵ את לַ יָּם לְחַ פֵּשׂ ָמזוֹן ,וְ ַה ָזּכָר ַמ ְת ִחיל בַּ ְדּגִ ָ
ירה ,וְ כָל ְשׁ ַ ִיםְ -שׁלוֹשָׁ ה י ִָמים ַמעֲבִ יר ֶאחָ ד ֵמהֶ ם ֶאת
ְשׁ ֵ י ְבּ ֵי ַהזּוּג ִמ ְשׁ ַתּ ְתּפִ ים בַּ ְדּגִ ָ
ַהבֵּ יצָ ה ַאל בֶּ ן-זוּגוֹ בְּ עֶ זְ ַרת ַהמַּ קּוֹרַ .הבֵּ יצָ ה ֵאי ֶ נָּהּ וֹגַעַ ת לְעוֹלָם בָּ אֲ ָדמָ ה ַה ְמּכ ָֻסּה
ֶק ַרח .מֵ ַא ַחר ֶשׁהַ פִּ י ְגְּ וִ ין עוֹמֵ ד ָתּ ִמיד זָקוּף ,הוּא גַּם דּוֹגֵר בַּ ֲע ִמידָ הֵ .אי הוּא עוֹשֶׂ ה
עוֹמד ָתּ ִמיד עַ ל ֶרגֶל ַאחַ ת ,וּבַ ְשּׁ ִ יָּה הוּא ַמחֲ זִ יק ֶאת הַ בֵּ יצָ ה צָ מוּד לַגּוּףָ ,כּ
ז ֹאת? הוּא ֵ
רוֹחֵ .אין זוֹ ְמלָאכָה ַקלָּה ,כִּ י ְתּקוּפַת
הוּא ְמחַ מֵּ ם ֶאת ַהבֵּ יצָ ה ,עַ ד ֶשׁיּוֹצֵ א ִמתּוֹכָהּ ֶאפְ ַ
וּשׁלוֹשָׁ ה י ִָמים הוּא צָ ִרי ַל ֲעמֹד כְּ ֶשׁ ַרגְ לוֹ
ירה ִ ְמ ֶשׁכֶת כִּ ְמעַ ט חָ ְד ַשׁיִם .חֲ ִמ ִשּׁים ְ
הַ ְדּגִ ָ
יקה בַּ בֵּ יצָ ה .לְעִ ִתּים הוּא מַ חֲ לִיף ,כַּמּוּבָ ןֶ ,את ֶה ְרגֵּל,
ָה ַא ַחת עַ ל הַ ֶקּ ַרח וְ ַה ְשּׁ ִ יָּה ַמחֲ זִ ָ
ירה אֲ פִ לּוּ ִל ְשׁ ִ יָּה ַאחַ ת.
ַא ֵאין הוּא ַמפְ ִסיק ֶאת ִה ְדגִּ ָ
ְשׁ ֵי בְּ ֵי הַ זּוּג ְמטַ פְּ לִים בַּ גּוֹזָ לִים עַ ד גִּ יל חָ ְד ַשׁיִםַ .א ַחרָ -כּ ִמ ְצ ָט ֵרף הַ פִּ י ְגְּ וִ ין ַהצָּ עִ יר
ַללַּהֲ ָקה הַ גְּ דוֹלָה ,שֶׁ בָּ הּ הוּא ַמאֲ ִרי י ִָמים עַ ד גִּ יל .30
טוּרה ְמב ֶֻקּ ֶרת ֶשׁל
ירה עַ ל ֶט ְמפֵּ ָר ָ
ירה ִהיא פְּ ֻעלָּה שֶׁ ְמּבַ צֵּ עַ בַּ עַ ל ַחיִּים ְלצ ֶֹר ְשׁ ִמ ָ
ְדּגִ ָ
ֶיה .כָּל ָהעוֹפוֹת ,בְּ לִי יוֹצֵ א ִמן
ַהבֵּ יצָ ה ,עַ ל-יְדֵ י יְ ִשׁיבָ ה עַ ל ַהבֵּ יצָ ה וְ הַ עֲבָ ַרת חֹם גּוּפוֹ ֵאל ָ
אוֹס ְט ַר ְליָה וּבְ ִאיִּים
ַהכְּ לָלְ ,מ ִטילִים בֵּ יצִ יםְ .קבוּצָ ה שֶׁ ל עוֹפוֹת ְמסֻ יּ ִָמיםֶ ,שׁ ִמּקּוּ ָמהּ ְבּ ְ
יה ְבּדוֹ ֶמה לַזּוֹחֲ לִיםְ ,בּתוֹ גֻּ ְמחוֹת בָּ אֲ דָ מָ ה ,וְ זוֹ ַַחת
שֶׁ ֵכּ ִים לָהְּ ,מ ִטילָה ֶאת בֵּ יצֶ ָ
לוּטיןַ .א ַחר הַ בְּ ִקיעָ ה ְמסֻ ָגּלִים ַהוְּ לָדוֹת ל ְִדאֹג לְעַ צְ מָ ם וְ ַאף לְעוֹפֵף ִבּ ְמהֵ ָרה.
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