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יםִר סּוים ְמ ִר הֹו –ים ינִ וִ ּגְ ינְ הּפִ   

 ְוהּוא, ַּבַּמִים ְמַבֶּלה הּוא ְזַמּנֹו ֹרב ֶאת. ָלעּוף ְמֻסָּגל ֶׁשֵאינֹו, מּוָזר עֹוף הּוא ִויןַהִּפיְנּגְ 

 ִויןַהִּפיְנּגְ . ָזקּוף עֹוֵמד ָּתִמיד הּוא ָּבָׁשהַהּיַ  ַעל. ָהעֹופֹות ִמֵּבין ְּביֹוֵתר ַהּטֹוב ַלַּׂשְחָין ֶנְחָׁשב

  .ָהָאָדם ְּבֵני ְּכמֹו ָהֶרֶגל ַּכף ָּכל ַעל ַהּדֹוֵרך ָהעֹופֹות ִמֵּבין ַהָּיִחיד הּוא ִּכי, ָזקּוף הֹוֵל ַּגם

 ֶזה ְּבֵאזֹור ָהַאְקִלים. יַהְּדרֹוִמ  ַהֹּקֶטב ֶׁשל ַהָּקִרים ַהָּיִמים ַּבֲאזֹוֵרי ְּבִעָּקר ַחי ִויןַהִּפיְנּגְ 

 ִויןַהִּפיְנּגְ  ֶׁשל ּגּופֹו ַא! ֶאֶפסָלְ  ִמַּתַחת ַמֲעלֹות 80 -לִ  ַעד ְלַהִּגיעַ  ָיכֹול ַהֹּקר. ִּבְמיָֻחד ַקר

 ּגּופֹו הִמְבנֵ . ָהַעז ַהֹּקר ִמְּפֵני ָעָליו ִגָּנהַהְּמ , ֻׁשָּמן ִׁשְכַבת לֹו ֵיׁש. ַהָּקָרה ִלְסִביָבתֹו ֻמְתָאם

 ְּבֶעְזַרת. ִּכְסַנִּפיִרים לֹו ְמַׁשְּמׁשֹות, ָלעּוף לֹו עֹוְזרֹות ֶׁשֵאיָנן, ֶׁשּלֹו ַהְּכָנַפִים. ְלִסיָרה ּדֹוֶמה

 ָחָזק ַמּקֹור לֹו ֵיׁש. ְּבָׁשָעה ִקילֹוֶמְטִרים 20 ֶׁשל ִּבְמִהירּות ִלְׂשחֹות ַמְצִליחַ  הּוא ֵאֶּלה ָּכל

  .ָהִעָּקִרי ְמזֹונֹו ֶׁשֵהם, ָּדִגים ִלְתִפיַסת ַהַּמְתִאים דֹוְמא

 ִהיא ַהֵּביָצה ָטַלתהֲ  ַאֲחֵרי ִמָּיד. ָׁשָנה ָּכל ַאַחת ֵּביָצה ַרק ִטיָלהְמ  ַהְּנֵקָבה ִויןַהִּפיְנּגְ 

  .ַּבְּדִגיָרה ַמְתִחיל ְוַהָּזָכר, ָמזֹון ְלַחֵּפׂש ַלָּים יֹוֵצאת

 ֶאת ֵמֶהם ֶאָחד ַמֲעִביר ָיִמים ָׁשהֹוְׁשל-םיִ נַ ְׁש  ְוָכל, יָרהַּבְּדגִ  ִמְׁשַּתְּתִפים ַהּזּוג ְּבֵני ינֵ ְׁש 

 הַהְּמֻכּסָ  ֲאָדָמהּבָ  ְלעֹוָלם נֹוַגַעת ֵאיֶנָּנּה ַהֵּביָצה. ַהַּמּקֹור ְּבֶעְזַרת זּוגֹו-ןּבֶ  ַאל ַהֵּביָצה

 עֹוֶׂשה הּוא ֵאי. ִמיָדהַּבעֲ  ּדֹוֵגר ַּגם הּוא, ָזקּוף ָּתִמיד עֹוֵמד ִויןֶׁשַהִּפיְנּגְ  רֵמַאחַ . ֶקַרח

 ָּכ, ַלּגּוף ָצמּוד ַהֵּביָצה ֶאת ַמֲחִזיק הּוא ִנָּיהְּׁש ּובַ , ַאַחת ֶרֶגל ַעל ָּתִמיד עֹוֵמד הּוא? זֹאת

 ְּתקּוַפת ִּכי, ַקָּלה ְמָלאָכה זֹו ֵאין. ֶאְפרֹוחַ  ִמּתֹוָכּה ֶׁשּיֹוֵצא ַעד, ַהֵּביָצה ֶאת ְמַחֵּמם הּוא

 ְּכֶׁשַרְגלֹו ַלֲעֹמד ָצִרי הּוא ָיִמים ָׁשהֹוּוְׁשל ֲחִמִּׁשים. ִיםָחְדׁשַ  ִּכְמַעט ְמֶׁשֶכתנִ  ַהְּדִגיָרה

, ֶהְרֵּגל ֶאת, ַּכּמּוָבן, ַמֲחִליף הּוא ְלִעִּתים. ַּבֵּביָצה ַמֲחִזיָקה ְוַהְּׁשִנָּיה ַהֶּקַרח ַעל ָהַאַחת

  .ַאַחת ְׁשִנָּיהלִ  ֲאִפּלּו ִהְדִּגיָרה ֶאת ַמְפִסיק הּוא ֵאין ַא

 ַהָּצִעיר ִויןַהִּפיְנּגְ  ִמְצָטֵרף ָּכ-ַאַחר. ִיםָחְדׁשַ  ִּגיל ַעד ַּבּגֹוָזִלים ְמַטְּפִלים ַהּזּוג ְּבֵני ְׁשֵני

  . 30 ִּגיל ַעד ָיִמים ַמֲאִרי הּוא ֶׁשָּבּה, ַהְּגדֹוָלה ַלַּלֲהָקה

  

  

  

  

 ֶׁשל ְמֻבֶּקֶרת ֶטְמֵּפָרטּוָרה ַעל ְׁשִמיָרה ְלֹצֶר ַחִּיים ַּבַעל ֶׁשְּמַבֵּצעַ  ְּפֻעָּלה ִהיא ְּדִגיָרה
 ִמן יֹוֵצא ְּבִלי, ָהעֹופֹות ָּכל. ֵאֶליהָ  ּגּופֹו ֹחם ְוַהֲעָבַרת ַהֵּביָצה ַעל ְיִׁשיָבה ְיֵדי- ַעל, ַהֵּביָצה

 ּוְבִאִּיים ְּבאֹוְסְטַרְלָיה ּהמָ ּוּקִּמ ׁשֶ , ְמֻסָּיִמים עֹופֹות ֶׁשל ְקבּוָצה. יִציםּבֵ  ִטיִליםְמ , ַהְּכָלל
 ְוזֹוַנַחת, ָּבֲאָדָמה תחֹוְמ ּגֻ ְּבתֹו, ַלּזֹוֲחִלים המֶ ְּבדֹו יהָ יצֶ ּבֵ  ֶאת ִטיָלהְמ , ָלּה ֶׁשֵּכִנים
. ִּבְמֵהָרה ְלעֹוֵפף ְוַאף ְלַעְצָמם ִלְדֹאגַהְּוָלדֹות  ְמֻסָּגִלים ַהְּבִקיָעה רַאחַ . ַלֲחלּוִטין אֹוָתם

 ")היָ ְד יּפֶ יִק וִ " ִמּתֹו(
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