
 אדי הנשר
 

שיחק במשחקי תינוקות עם נשרים קטנים הוא אפילו  מאוד, הואאדי הנשר היה נשר ידידותי 

דיבר אליהם בשפת התינוק שלהם. הוא טס לאט מאוד עם הנשרים הזקנים ושר איתם את 

שיריהם הישנים. הוא בילה כל כך הרבה זמן עם כל הנשרים האחרים שהוא שכח מה הוא 

נוח . הב לשבת ולעל איזה עץ הוא או אוהב בעצמו. הוא שכח איזה מזון אהב, והוא שכח

כשהנשרים האחרים ביקשו ממנו לספר להם סיפור הוא סיפר להם את הסיפורים שלהם. לא 

היה לו אף סיפור משלו. הוא לא ידע מה הסיפור שלו. הוא לא בילה עם עצמו . הוא רצה 

שהנשרים האחרים יאהבו אותו וינסה לרצות אותם כל הזמן ולחקות כל מה שהם עשו. הוא 

התווכח איתם. הוא מעולם לא כעס כשגנבו את האוכל שלו. כמה נשרים שובבים מעולם לא 

גנבו את האוכל שלו כל הזמן. אדי מעולם לא התרגז, אבל הוא התחיל לתהות. אם אני כל כך 

 נחמד אל הנשרים האחרים למה הם כל כך רעים לי? 

. בראש העץ חי יליד פסגת ההר של הנשרים היה אגם כחול יפהפה וליד האגם היה עץ ענק

בשקט. אדי החליט וא הקשיב לינשוף הבעיותיהם  באו עםזקן וחכם. כל חיות היער  ינשוף

יך לגרום לשאר הנשרים לאהוב ללכת ולדבר עם הינשוף על הבעיה שלו. הוא רצה לדעת א

 הוא רצה הרבה חברים. אותו,

גם. אבל הוא לא את אומץ לבו ועף אל העץ הענקי ליד האאדי  יום אחד שטוף שמש אסף 

מאוד והסתכל סביבו  תמבוהל השקטהביט סביבו לפני שהמריא. בדרך כלל הוא היה ציפור 

לפני שעבר למקום כלשהו. הוא היה מודאג ממה שכולם עושים כל הזמן. הפעם הוא רק 

גדול א לא הבחין שממש מאחוריו היה עורב חשב על שיחתו עם הינשוף והוא זינק לאוויר. הו

עסוק בשאר העורבים ולא . הוא שם לב שהוא תמיד ער. העורב התבונן באדימאוד, מכו

 בעצמו. 

זה היה עורב רע מאוד. אפילו העורבים האחרים לא רצו להיות חברים שלו. הוא רדף אחר 

 אדי והתחיל להתגרות בו.

  - "אתה לבדך" אמר העורב

זה השם שלך.  -חברים" "אני רואה שאתה תמיד לבד ואף אחד לא מחבב אותך". "לאדי אין 

העורב המאוד מרושע  רדף אחריו במעלה ההר, האיץ בו ואמר  לו דברים חצופים ומרושעים. 

ה וניסו להחליט מה לעשות. הם שקר במהבמעלה ההר, הנשרים האחרים התבוננו  בינתיים,

הבינו שלמרות שאדי לא היה טיפוס חזק, הוא תמיד היה שם כדי לעזור ואולי, אולי הם 

  אותו.והבים אמת אב

אדי לא ידע שהנשרים האחרים עומדים לעזור לו ולכן החליט לעזור לעצמו. הוא הפסיק לעוף 

ולהסתובב בחדות רבה מול העורב הרע. "עורב" אמר "אני לא אתן לך לדבר אליי ככה  אני 

 י, לך מפה ותמצא משהו יותר טוב לעשות ".אלי נשר טוב ואין לך זכות להיות מרושע

רב היה כה מופתע עד שהפסיק לעוף. הוא התחיל ליפול מן השמים, ואז הוא החל לטפוח העו

 בכנפיו וחזר אל העורבים האחרים.

 אדי טס לינשוף, שראה את כל מה שקרה, התיישב, התמקם והחל לדבר.

אדי אמר לו שהוא לא מרגיש שיש לו חברים. הוא לא הרגיש שהוא מספיק טוב, כי למרות 

עדיין לא היו נחמדים אליו. בזמן שדיבר היום בטיפול בנשרים האחרים, הם שבילה את כל 

הבין משהו. הוא באמת היה מיוחד. הוא הפחיד את העורב. הוא עזר לכל הנשרים. הוא  ,אדי



הב לאכול. הוא באמת ידע שאין עוד ואהוא ידע איזה שירים הוא אוהב לשיר ואיזה מזון 

 ה מיוחד.נשרים אחרים בדיוק כמוהו. הוא הי

 אדי הסתובב ושאל את הינשוף מה הוא חושב שהוא צריך לעשות.

"נשר יקר שלי". אמר אוליב הינשוף. "אתה יודע בתוך תוכך מה התשובה. תחשוב בשקט. 

 איך אתה חושב שאתה יכול להתיידד? וחשוב יותר, איך אתה יכול להיות נאמן לעצמך? "

שוף איך עליו להיות הוא עצמו. הוא היה צריך אדי לא היה צריך לחשוב הרבה. הוא אמר לינ

לאכול מה שרצה, לשיר את השירים האהובים עליו ולספר את הסיפור שלו. סיפורו של אדי 

 הנשר. לא היה שום סיפור אחר.

כאשר הודה לאוליב הוא הסתובב כדי לטוס במעלה ההר. מה הוא ראה? כל שאר הנשרים 

 העורב והם שמעו את השיחה בינו לבין אוליב. מחכים לו. הם באו לעזור לו להדוף את

ך. אתה חזק ואמיץ וחביב. בבקשה אדי, ילא"אנחנו מצטערים, לא היינו צריכים להיות רעים 

 ספר לנו את הסיפור שלך. ספר לנו את סיפורו של אדי הנשר".


