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כשהעקעק רואה מישהו - מתחילה להתגרות: 
 

ואני רואה אותך! 
ואני רואה אותך! 

 מה שרק קורה - היא שם. 
 

שודדת קנים של ציפורים, שוברת ביצים. טורפת גוזלים. 
גם לחיות עושה צרות. היא לא נותנת להם להסתתר. מיד מגלה איפה 

מישהו נמצא. צועקת: 
 

אני רואה!  
רואה! 

הנה הוא! 
 



החיה מסתתרת לפניה. והעקעק לא עוזבת אותה אפילו 
לצעד. לאן שתלך שם גם היא. 

היא בשדה והעקעק מעליה וצועקת 
 

אני רואה אותך! 
אני רואה אותך! 

אל תברחי – אשיג! 
אל תאכלי – אקח לך! 

 
 כזו היא העקעק. 

 

הולכת תרנגולת-בר בקצה היער, מקשיבה, מביטה לצדדים. 
שומרת על האפרוחים מהאויבים. הרי לאפרוח כל חיה היא אויב. 

העקעק ראתה את האפרוחים, השתתקה. ואחר כך התקרבה 
וכמו נופלת מלמעלה למטה - לצוד. 

 
קווק! 

קווק!  צעקה התרנגולת 
לברוח! אויב! 

 
העקעק ירדה למטה ואין כבר את מי לצוד. לא רואים אף אפרוח. 

כולם הסתתרו. 
 



התרנגולת גירשה את העקעק, מסתכלת סביב ושוב מקרקרת 

 
קווק! 

קווק! הכל בסדר, אפשר לצאת. 
 

האפרוחים יוצאים, כל אחד ממקום אחר. מי מתחת לשיח, מי 
מתחת לאשוח, מי מעשב גבוה או משקע באדמה. 

 



יושבת דובה ברחבת היער. נוהמת. לא מרוצה כי הדובונים 
שלה לא ממושמעים. מפונקים. אחד דופק בכפות רגליו 

בשלולית כדי להתיז  מים! זה מוצא חן בעיניו. 
שני עולה על חוזרר ומתנדנד כמו על נדנדה. 

והעקעק שוב כאן וצועקת 
 

רואה! 
רואה! 

מה אתם עושים? 
 

הדובה מיד השתתקה. 
 



הדובונים נבהלו. הם טפשים אבל מבינים: כל זמן שהדובה נהמה לא 
היה כל אויב בסביבה. אפשר היה להשתולל. ואם השתתקה, סימן 

שצריך לברוח. 
דובון אחד ברח מהשלולית, שני ירד מהחוזרר, ורצו לסבך, איפה שיותר 

צפוף, עד שהעקעק תרפה מהם. 
 



הזאבה הביאה טרף לגורים שלה. צדה איזו חיה. כל גור מושך לעצמו 
חתיכה. נוהמים, הומים. 

והעקעק מלמעלה צועקת פתאום 
 

אני רואה אותכם! 
תן לי! 

אני רואה! 
 

הזאבים הקטנים התפזרו. מי לכאן, מי לשם. הזאבה בורחת מהעקעק 
וזו עפה מעליה ומתגרה 

 
אני רואה!  

רואה! 
לאן את? 

 
 

הזאבה רק זאת רוצה. העקעק לא 
מבינה שהיא בכוונה בורחת. רוצה 

למשוך אותה מהגורים 
והגורים בינתיים חזרו, גמרו לאכול את 

הבשר ולא השאירו לעקעק דבר. 
 



חתול-בר רוצה לצוד חגלות. ואלה 
נוקרות, אוכלות, לא מרגישות 

דבר. העקעק באה אליהן. סקרנית 
לראות מה הן נוקרות. 

משהו רועש בשיחים. העקעק עלה 
על אשוח ורואה את הטורף 

שמתגנב אל החגלות. 
 

רואה! 
רואה! 

אני רואה אותך!  
הנה הוא! 

 
החגלות שמעו, התרוממו באוויר. 
חתול-הבר קפץ, אבל כבר לא צד 

אף אחד. 
 



הצייד פדור פיודורוביץ הלך לצוד שועלים. כבר מזמן גילה 
מאורת שועל. הוא יחפור את המאורה ויוציא את גורי 

השועלים. פדור פיודורוביץ הוא צייד יסודי, מבין את המלכה. 
רק מעט זמן הלך פדור ביער. העקעק ראתה את פדור 

פיודורוביץ והתחילה לספר לכולם, צעקה 
 

הנה הוא הולך! 
אני רואה אותו! 

הנה הוא! 
רואה! 

 
בו בזמן גורי השועל שיחקו ליד המאורה. אחד לעס עצם, שני 

התחמם בשמש. 
השועלה שמעה את העקעק, הציצה מאחורי שיח וראתה את 

הצייד. 
פדור פיודורוביץ ניגש למאורה, חופר, חופר, מחפש, מחפש, 

ובמאורה אין כלום. מחפש לשווא. השועלה כבר מזמן הובילה 
משם את הגורים. 

הצייד התרגז. 
"רק תשמרי על עצמך, העקעק" אמר "פעם כבר תפלי לידיי." 

 



העקעק קופצת, מסתכלת - מה עושות 
האיילות? 

שום דבר מעניין. הן מלחכות עשב, 
לועסות, לא מפחדות מהעקעק. 

העקעק שמעה שכלב נובח איפה שהוא. 
היא עפה גבוה ורואה - פדור פיודורוביץ 
עם רובה וכלב. הכלב הולך לפי עקבות 

האיילות, נובח, מוביל את הצייד. 
העקעק צועקת, מקרקרת 

 
הנה הוא!  
הנה הוא! 

 
האיילות שמעו. כנראה אויב קרוב! 

וברחו.  
הכלב רץ אחריהן, אך רצים כאלה כלב 

לא ישיג. 
הוא חזר לצייד. 

התרגז מאוד פדור פיודורוביץ. 
"הה" אומר "עקעק, עכשיו אתחיל לצוד 

אתך." 
 



ופדור פיודורוביץ החליט לגרש את העקעק מהיער. היא מפריעה לצוד. 
מזהירה את החיות. 

לחבר שלו היה אוח. פדור פיודורוביץ קשר את האוח בקצה היער ובעצמו 
הסתתר. אל האוח באו ציפורים שונות, פרושים, החכליליות, עורבים, 

עורבנים וגם העקעק. הציפורים מסתובבות סביב האוח, שורקות, 
מתגרות בו. והאוח רק פותח וסוגר את המקור. מפחד. 

 



 

ופדור פיודורוביץ ירה בעקעק, אך לא פגע.  
והעקעק נבהלה ועזבה את המקום. 

 
גירית יצאה מהמאורה שלה. מצאה נוצה של העקעק. 

היא הריחה אותה - לא טעים. והלכה לצייד. לחפש לה אוכל. 
 


