שוק של ציפורים
סלעים כהים נתלים מעל הים ועל
הקצוות שלהם נראות שורות
ציפורים ,כמו חרוזים לבנים .זה
השוק של הציפורים" .שוק" מכוון
בכל מקום כאן צעקות ,מהומה
ודחיפות כמו בשוק של ממש.
הציפורים לא יכולות להחליט של מי
הקן טוב יותר .מתווכחות ביום,
מתווכחות בלילה .כי בלילה כאן אור

"על מה הויכוח!"
צועקים השחפים "קן
זה מבנה מעשבים
ומקלות .כמו אצלנו.
כולם יודעים שקן
כזה הוא הטוב
ביותר .את זה
יודעים אפילו
התוכים".
אבל התוכי הצפוני
לא מסכים.
"הצרה היא בכך

כמו ביום.
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רואים כולם מיד .רק בוא ותהרוס
אותו .ושלי? איפה הקן שלי? בוא
וחפש! בבקשה!"
"אינני יודע וגם לא רוצה לדעת!
צועק השחף "אני יודע ששלי טוב
יותר!"
"אף אחד לא יודע איפה הקנים
שלנו" אומרת התוכי "כי שלנו הוא..
תחת האדמה! אנו חופרים חורים
במקורות שלנו ושם מכינים קן .ועוד
איזה! רוח לא נושבת ,גשם לא
מרטיב ,ברד לא מכה .ואף אחד לא
רואה .לכן הקן שלי הוא הטוב

ביותר .אפילו הינשוף ,בעל עיניים
חדות ,לא ימצא".
הבריקו העיניים הזהובות של
הינשוף הקוטבי ,והוא עבר מרגל
לרגל ומלמל בקול נבוב:
"הקן שלך אולי טוב ,אבל הוא
משעמם מאוד .לא רואים ממנו שום
דבר .לי הכל מסביב כל כך מעניין
ואתה יושב תחת האדמה כמו
מכרסם קטן .וגם בימי הקוטב
הבהירים אצלך לילה ללא הפסק.
לא ,את הקן שלך אי-אפשר להשוות

התל ,מביט לכל הכוונים ונהנה
מהנוף .הגוזלים תחתי גדולים
וקטנים .הם לא בוקעים כולם באותו
היום .הגדולים יותר מחממים את
הקטנים .זה מעניין וגם קל יותר כך.
וקן טוב יותר לא תמצאו".
"ראה ,הגוזלים אצלו מחממים זה
את זה!" קרא ברווז ים מלמטה
"אצלי הקן שלי מחמם בעצמו.
שמעתם על הפלומה החמה של
הברווזים? אני מושך אותו מהחזה
שלי ,מכסה את הביצים כמו

עם זה שלי .אני יושב על פסגת

בשמיכה ושוחה בלי דאגות.

והביצים בקן חמות-חמות .זה הקן
הטוב ביותר".
אבל אף אחד לא מסכים .כל אחד
משבח את שלו ולא רוצה לשמוע
את השני .ורק הפינגווין לא רב עם
אף אחד.
"אני מסכים עם כולם" אומר "אתכם
השחפים ,ואתכם התוכים ,עם
הברווזים ועם הינשוף .הם יהיו
הקנים הטובים ביותר אילו לא זה
שלי!"
עכשיו כבר קמה מהומה גדולה
ברבה מזו הקודמת .אם שוק – אז

שוק.
כולם התנפלו על הפינגווין ,שורקים,
צועקים.
"אין לו בכלל קן והוא מתרברב מעל
כולם!"
"דווקא יש לי קן" עונה הפינגווין "רק
אינכם רואים אותו כי הוא …
בתנועה! לא על סלע ,לא בבור,
אלא אצלי על כפות הרגליים!"
הפינגווין התרומם וכולם ראו
שהביצה מונחת על כפות רגליו
הרחבות והוא מכסה אותה

בוקע .והוא יכול ללכת כך אפילו על
הצוק ,קצת ימינה ,קצת שמאלה,
כמה שצריך.
זה הקן – מתנועע! כולם פתחו את
מקורותיהם בפליאה .וכמעט ,כמעט
הסכימו שהקן הטוב ביותר הוא זה
שלו .אך הם התעשתו עוד בזמן.
"יתכן והקן טוב ,אבל לא מתאים
לנו".
"על הרגליים שלי לא אוכל לשאת
ביצה" אמר ינשוף.
"והעבודה ,כל פעם לשים את

מלמעלה בבטן שלו .וכך הגוזל גם

הביצה מחדש בבוקר ,כמו הפינגווין

הזה" קרקר השחף.
"והרי הקן שלו בכלל לא קיים" אמר
תוכי הצפון "והטוב ביותר הוא שלי!"
והוא תקע את ראשו לתוך החור
שבאדמה.

"שלי ,שלי ,שלי!" קראו ציפורים
אחדות,
"שלי ,שלי ,שלי!" צעקו האחרות.

צועקות וצועקות ,יום ולילה.
נו ,שיצעקו  -הרי זה כמו בשוק ,רק
של ציפורים.

