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הנערים שדדו קן של סלעית. 
מקליפות הביצים השבורות נפלו 

גופות של גוזלים ערומים, מתים. 
רק ביצה אחת שלמה מתוך שש 

הצלחתי לקחת מהנערים, והחלטתי 
להציל את הגוזל הטמון בה. 

אבל איך לעשות זאת? 
מי ידגור אותו מהביצה? 

מי יאכיל אותו? 
ידעתי שבסביבה נמצא קן של ציפור 

אחרת, שיחנית. היא רק עכשיו 

הטילה את הביצה הרביעית שלה. 
אבל האם השיחנית תקבל את 

האסופי? ביצי הסלעית הן כחולות, 
חלקות. הן בכלל לא דומות לביצי 

שיחנית שהן ורודות עם נקודות 
שחורות. ומה יקרה לגוזל של 

הסלעית? הרי הוא צריך לבקוע 
מהביצה אולי כבר מחר, והגוזלים 

של השיחנית יבקעו רק בעוד 
שבועיים. 

האם השיחנית תסכים להאכיל את 
האסופי? 

הקן של השיחנית מונח היה לא 
גבוה על הלבנה, כך שיכולתי להגיע 

אליו ביד. 
כשניגשתי לעץ הלבנה השיחנית 
עפה מהקן. היא עברה אל ענפי 



העצים הסמוכים וצפצפה שם קלות 
בעצב, כאילו ביקשה לא לגעת בקן 

שלה. 
שמתי את הביצה הכחולה ליד 

הורודות והסתתרתי אחרי שיחים. 
במשך הרבה זמן לא חזרה 

השיחנית לקן שלה. וכשבסוף עפה 
אליו לא התיישבה בו מיד. אפשר 

היה לראות שהיא בחשדנות בודקת 
את הביצה הזרה, הכחולה. 

אך בסוף התיישבה בקן. סימן 
שקיבלה את הביצה הזרה. האסופי 

התקבל. 
מה יקרה מחר, כשהסלעית קטנה 

תבקע מהביצה? 
בבוקר של יום המחרת חזרתי אל 
הלבנה. מצד אחד של הקן בלט  



מקור קטן, מהצד השני זנב של 
השיחנית. 

דוגרת! 
כשהציפור עפה ניגשתי לעץ והצצתי 

לקן. היו שם ארבע ביצים ורודות 
ולידם גוזל של סלעית, ערום, עיוור. 
שוב הסתתרתי בשיחים וראיתי איך 

השיחנית עפה עם זחל במקור, 
ושמה אותו לפה של הסלעית 

הקטנה. עכשיו הייתי כבר בטוח 
שהשיחנית תאכיל את האסופי שלי. 

עברו ימים אחדים. מדי יום הייתי 
ניגש לקן וכל פעם ראיתי את המקור 

הקטן מצד אחד וזנב השיחנית 
מהצד השני. הפתיע אותי מאוד איך 

היא מצליחה להאכיל את הסלעית 
וגם לדגור על הביצים שלה. 

אבל הייתי הולך משם מהר, כדי לא 
להפריע לה בעבודה החשובה. 

ביום השביעי מהקן לא בלט המקור 
ולא הזנב של השיחנית. הבנתי – 

הכל נגמר! השיחנית עזבה את הקן. 
הסלעית הקטנה מתה מרעב! 
אבל לאו! בקן שכבה הסלעית 

הקטנה חיה. היא ישנה ואפילו לא 
הרימה את ראשה, לא פתחה את 

פיה. סימן שהיא שבעה. היא הייתה 
כבר כל כך גדולה שבגופה כיסתה 
את הביצים הורודות שרק בקושי 

ניתן היה לראות תחתיה. 
עכשיו הבנתי שהאסופי הודה לאם 

החדשה שלו בחום גופו, והוא חימם 
את הביצים שלה, דגר את הגוזלים 

שלה. 



וכך זה באמת היה. השיחנית 
האכילה את האסופי והוא דגר על 

הביצים שלה. 
הוא גדל ובמו עיניי ראיתי איך הוא 

עף מהקן. ובדיוק באותו הזמן 
התחילו לבקוע גוזלים מהביצים 

הורודות. 
השיחנית התחילה להאכיל את 

הגוזלים שלה, וגידלה אותם 
בהצלחה. 


