ְשׁ ִרים
ֲפ ְר ֶפּרֶת ְו ַהנ ָ
ַהח ַ
ֲפ ְר ֶפּרֶת ְבּ ֵעי ַניִים
רוּצה .יום יום ָח ְפרָה ַהח ַ
ֲפ ְר ֶפּרֶת ָח ָ
ֲשׁוּכה בתוך האדמה ַחיָה לה ח ַ
ִבּ ְמאוּרָה ח ָ
יפּ ָשׂה ָבּ ֶהן את ְמזוֹנָהּ.
וח ְ
תוֹך האדמהִ ,
עֲצוּמוֹת ְמ ִחילוֹת ְבּ ְ
שׁוֹר ֵשׁי ָה ֵעץ היו
ָשׁים של ֵעץ אַלוֹןְ .
יחה החפרפרת שהיא נ ְִמ ֵצאת בין שׁוֹר ִ
יום אחד ֵה ִר ָ
ילהְ ,ו ִהנֵה ָשׁ ְמ ָעה
ֹאשׁהּ לרגע מתוך ַה ְמ ִח ָ
הוֹציאָה את ר ָ
קוּבים .היא ִ
וּר ִ
ֲבל – ז ְֵקנִים ְ
ֲמוּקים ,א ָ
ע ִ
רוֹצה ִל ְבנוֹת ֵקן בין ַה ְס ָל ִעים כמו כל
ָשׁבוּ על עץ האלון" .אני לא ָ
ְשׁ ִריםֶ ,שׁי ְ
שיחה בין זוג נ ָ
ָפה",
ָבוֹהּ ְוי ֶ
ֶשׁר" .אז בואי נ ְִבנֶה את ַה ֵקן שלנו על העץ הזה .הוא ג ַ
הנשרים ",אמרה ֵא ֶשׁת ַהנ ֶ
ֶשׁר.
ֵה ִשׁיב לה ַהנ ֶ
"הו ,לא! אל ִת ְבנוּ את הקן שלכם על עץ האלון הזה!" אמרה החפרפרת" .למה?" ָשׁאֲלוּ
קוּבים ",אמרה החפרפרת" ,עוד
וּר ִ
ָשׁים ז ְֵקנִים ְ
ָפה הזה יש שׁוֹר ִ
בוֹהּ ְו ַהי ֶ
ְשׁנֵי הנשריםָ " .ל ֵעץ ַה ָג ַ
ִישׁ ֵבר!!!"
ֲמד וי ָ
ַחזִיק ַמע ָ
ועם ְס ָערוֹת ָקשׁוֹת .העץ לא י ְ
מעט יבוא החוֹרֶףִ ,עם רוחות חזקות ִ
ֶשׁרֶ ,מ ֶל ְך
אַת ְמ ִבינָה ְבּ ֵקן של נ ֶ
אַת חיה ִמ ַת ַחת לאדמה ",אמר הנשרְ " ,ו ִכ ְמ ַעט ֵאינ ְֵך רוֹאָה .מה ְ
" ְ
ֲבל אני יודעת
ָהעוֹפוֹת!" "אני באמת לא רוֹאָה כל כך טוב ",אמרה החפרפרת בקול עצוב" ,א ָ
ָשׁים של העץ הזה רקובים .אַל ִת ְבנוּ עליו את הקן שלכם"...
והשׁוֹר ִ
להריחַ ,
יהם הגדולות ,ו ְָעפוּ ֶלאֱסוֹף
ֲצ ָתהּ של החפרפרת .הם נ ְִפנְפוּ ְבּ ַכנ ְֵפ ֶ
שני הנשרים לא שמעו ַלע ָ
יכה ַל ְחפּוֹר
ילהְ ,ו ִה ְמ ִשׁ ָ
המוּד ֶאגֶת ָח ְזרָה אל ַה ְמ ִח ָ
ְ
ָדים ,כדי ִל ְבנוֹת להם קן .והחפרפרת
ְזר ִ
אוֹכל.
וּל ַח ֵפּשׂ ֶ
בח ִריצוּת ְ
ָ
יצה ְל ָבנָה בתוך הקן הגדול .שני הנשרים ָד ְגרוּ על הביצה ,וְגוֹזָל ָבּ ַקע
ילה ֵבּ ָ
ֶשׁר ֵה ִט ָ
ֵא ֶשׁת ַהנ ֶ
ֱלה נוֹצוֹת.
ָדל ְו ֶהע ָ
תוֹכהַּ .הגוֹזָל ג ַ
ִמ ָ
ָשׁבוּ ו ְִט ְל ְטלוּ את ַה ֶגזַע של העץְ .ס ָערוֹת ֲחזָקוֹת ָשׁ ְרקוּ
יע ַהחוֹרֶף .רוּחוֹת ֲחזָקוֹת נ ְ
ְו ִהנֵה ִה ִג ַ
ָפיו.
ַבּ ֲענ ָ
ֱלה
יהר הנשר ְו ֶהע ָ
ואתוֹ נפל גם הקן עם הגוזל ֶשׁבּוִֹ .מ ֵ
ָפלִ ,
מוֹטט ונ ַ
לילה אחד ָחרַק העץִ ,ה ְת ֵ
ָאשׁי ֶה ָה ִרים.
ֲשׁר ִה ִגיעוּ אל הסלעים ֶשׁ ְבּר ֵ
ָפיו ,ושני הנשרים ָעפוּ עד א ֶ
בוֹהל ַעל ְכּנ ָ
המ ָ
את הגוזל ְ
ְותנִים ,ולא ִה ְק ַשׁ ְבנוּ לה ",אמר הנשר ְבּ ַצ ַער.
יפּ ִשׁים וגַאַו ָ
ֲפ ְר ֶפּרֶת ָצ ְד ָקה ,ואנחנו היינו ִט ְ
" ַהח ַ
ָשׁיו ,ולכן היא
ֲתה את שׁוֹר ָ
ָאינוּ רק את ָה ֲענ ִָפים ַהי ִָפים של עץ האלון ,והחפרפרת ָרא ָ
"אנחנו ר ִ
ֲמד".
ַחזִיק ַמע ָ
ידעה טוֹב ֵמ ִא ָתנוּ שהוא לא י ְ
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החפרפרת והנשרים
במאורה חשוכה בתוך האדמה חיה לה חפרפרת חרוצה .יום יום חפרה החפרפרת בעיניים
עצומות מחילות בתוך האדמה ,וחיפשה בהן את מזונה.
יום אחד הריחה החפרפרת שהיא נמצאת בין שורשים של עץ אלון .שורשי העץ היו
עמוקים ,אבל – זקנים ורקובים .היא הוציאה את ראשה לרגע מתוך המחילה ,והנה שמעה
שיחה בין זוג נשרים ,שישבו על עץ האלון" .אני לא רוצה לבנות קן בין הסלעים כמו כל
הנשרים ",אמרה אשת הנשר" .אז בואי נבנה את הקן שלנו על העץ הזה .הוא גבוה ויפה",
השיב לה הנשר.
"הו ,לא! אל תבנו את הקן שלכם על עץ האלון הזה!" אמרה החפרפרת" .למה?" שאלו
שני הנשרים" .לעץ הגבוה והיפה הזה יש שורשים זקנים ורקובים ",אמרה החפרפרת" ,עוד
מעט יבוא החורף ,עם רוחות חזקות ועם סערות קשות .העץ לא יחזיק מעמד ויישבר!!!"
"את חיה מתחת לאדמה ",אמר הנשר" ,וכמעט אינך רואה .מה את מבינה בקן של נשר ,מלך
העופות!" "אני באמת לא רואה כל כך טוב ",אמרה החפרפרת בקול עצוב" ,אבל אני יודעת
להריח ,והשורשים של העץ הזה רקובים .אל תבנו עליו את הקן שלכם"...
שני הנשרים לא שמעו לעצתה של החפרפרת .הם נפנפו בכנפיהם הגדולות ,ועפו לאסוף
זרדים ,כדי לבנות להם קן .והחפרפרת המודאגת חזרה אל המחילה ,והמשיכה לחפור
בחריצות ולחפש אוכל.
אשת הנשר הטילה ביצה לבנה בתוך הקן הגדול .שני הנשרים דגרו על הביצה ,וגוזל בקע
מתוכה .הגוזל גדל והעלה נוצות.
והנה הגיע החורף .רוחות חזקות נשבו וטלטלו את הגזע של העץ .סערות חזקות שרקו
בענפיו.
לילה אחד חרק העץ ,התמוטט ונפל ,ואתו נפל גם הקן עם הגוזל שבו .מיהר הנשר והעלה
את הגוזל המבוהל על כנפיו ,ושני הנשרים עפו עד אשר הגיעו אל הסלעים שבראשי ההרים.
"החפרפרת צדקה ,ואנחנו היינו טיפשים וגאוותנים ,ולא הקשבנו לה ",אמר הנשר בצער.
"אנחנו ראינו רק את הענפים היפים של עץ האלון ,והחפרפרת ראתה את שורשיו ,ולכן היא
ידעה טוב מאתנו שהוא לא יחזיק מעמד".
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