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ֻמְכָרח ָהָיה ָּכל ֶאָחד ְלהֹודֹות ֶׁשָהעֹוָלם  –ַּכֲאֶׁשר ְִבָרא ָּכל ָהעֹוָלם ְוָהָיה ְּכָבר ָּגמּור ּומּוָכן 

ַעל ַהַּיָּבָׁשה ֻהְגְּבהּו ָהִרים ְוְִׁשְּתלּו , ַיָּבָׁשה ְּבֶצַבע ַהּׁשֹוקֹוָלדֵּבין ַּגֵּלי ַהָּים ֻהְּנָחה . ָיֶפה ְמאֹוד

ְלַרְגֵלי ֶהָהִרים ֻהְּנחּו ְּדָׁשִאים ַרִּכים ְׁשזּוִרים , ַעל ִּפְסגֹות ֶהָהִרים ֻּפַּזר ֶׁשֶלג ָלָבן. ְיָערֹות

  .ְצֻהִּבים ַוֲאֻדִּמים, ְּכֻחִּלים, ִּבְפָרִחים ְלָבִים

ַעל ָהֵעִצים ָּבּו . ׁשֹוִים ְמאֹוד ֶזה ִמֶּזה, ְקַטִּנים ּוְגדֹוִלים, ְּיָערֹות ָהיּו ַּבֲעֵלי ַחִּיים ַרִּביםּבַ 

ֶמֶל< ַהִּצּפֹוִרים . ַהִּצּפֹוִרים ֶאת ִמְׁשָּכָן ְוָעפּו ָּבֲאִויר ַעל ִמְפְרֵׂשי ְּכַָפִים ֶׁשל ֹוצֹות ִצְבעֹוִּיֹות

  .ָהָיה ַהֶּנֶׁשר

. ֵמַעל ַהֶּׁשֶמׁש ּוֵמַעל ָּכל ַהּכֹוָכִבים, ֵמַעל ַהָּיֵרחַ , א ָיְדעּו ָהֲאִָׁשים ֶׁשַהֶּנֶׁשר ָעף ָּכל ָּכ< ָּגבֹוּהַ לֹ 

ְּבִדּיּוק ְּכמֹו ְלָכל ְׁשָאר , ִמְּפֵי ֶׁשּלֹא ָהָיה לֹו ִּבְכָלל קֹול, ַהֶּנֶׁשר לֹא ָיכֹול ָהָיה ְלַסֵּפר ָלֶהם

ְוַרק , ַהֹּכל ָהָיה ָיֶפה ְּכמֹו ַהּיֹום –. ְּכמֹו ַלָּים ּוְכמֹו ִלְבֵי ָהָאָדם, ְּכמֹו ַלְּיָערֹות, ַּבֲעֵלי ַהַחִּיים

  . ְוָלֵכן ָעצּוב, ִאֵּלם, ּדֹוֵמם

ִהְתּבֹוֵן ְסִביבֹו ְוִהֵּנה . ַעד ֶׁשָעף ְלתֹו< ַהָּׁשַמִים, ַּפַעם ַאַחת ִהְתרֹוֵמם ַהֶּנֶׁשר ָּגבֹוַּה ָּכל ָּכ<

ָּפַתח , ַבת ָזָהביְלַבּסֹוף ֵהִביא ֶאָחד ַהַּמְלָאִכים ּתֵ . ַמְמִּתיִים ְלַמֶּׁשהּו, ִהְתַאְּספּו ַהַּמְלָאִכים

ִהִּתיר ֶאת חּוט ַהֶּמִׁשי ְוִהְתִחיל ; אֹוָתּה ְּבַמְפֵּתַח ַיֲהלֹום ְוהֹוִציא ִמּתֹוָכּה ַמְחֹרֶזת ְּפִיִים

ּוִבְׁשַעת ַהֲחֻלָּקה ָהָיה ָׁשם ֵסֶדר . ַאַחת ְלָכל ֶאָחד, ַהַּמְלָאִכיםְלַחֵּלק ֶאת ַהְּפִיִים ְלָכל 

  :לֹא ִהְתלֹוְּו ְולֹא ָצֲעקּו, בּולֹא ָר , ְלָאִכים לֹא ְִדֲחפּוַהּמַ , ְלמֹוֵפת

  !ֵּתן ִלי –ֵּתן ִלי  –ֵּתן ִלי   -

  .א ִמֶּזהַמִּביט ַהֶּנֶׁשר ִּבְפִליָאה ִמְּפֵי ֶׁשֵאיֶּנּו יֹוֵדַע ָמה ֵיצֵ 

ָּכל ֶאָחד ִהְכִיס ֶאת ַהְּפִיָה . ָיְׁשבּו ַהַּמְלָאִכים  ַעל ַסְפָסִלים , ַאֲחֵרי ֶׁשֻחְּלקּו ַהְּפִיִים

ַהֶּנֶׁשר ָּבָכה ְוָצַחק  –! ַּכָּמה ֶׁשֶּזה ָהָיה ְִפָלא, ָהּה –. ְוִהְתִחילּו ָלִׁשיר –ֶׁשִּקֵּבל ְלתֹו< ְּגרֹוֹו 

לֹא , ׁשּוב לֹא ִׂשֵּמַח אֹותֹו ׁשּום ָּדָבר. ַכֲאֶׁשר ָחַזר ָלֲאָדָמה ָהָיה ָעצּוב ְמאֹודוְ , ֵמֹרב ֹאֶׁשר

ָּכל ַהְּזַמן ָחַׁשב  –ְולֹא ֹּבַהק ַהֶּׁשֶלג , לֹא ְִצּוץ ַהּכֹוָכִבים, לֹא ַּגֵּלי ַהָּים, ַהְּסָלִעים ַהְּגדֹוִלים

  .ִיִי ַהֶּזֶמרַרק ַעל ֵּתַבת ַהָּזָהב ֶׁשָּבּה ֲחבּויֹות ּפְ 

  .ָחַׁשב ְלַבּסֹוף –" ֶאְגֹב אֹוָתן"

ִמְסַּתֵּתר ַעל , ִאֵּבד ֶאת ַהֵּתָאבֹון ְוֵאיֹו ָיֵׁשן, ִהְבִחיּו ַהִּצּפֹוִרים ָהֲאֵחרֹות ֶׁשַּמְלָּכם ָעצּוב

ִמְּפֵי , ַעְצבּוָתן ֲהָלָכה ְוָגְבָרהְוַגם  –ְּפָסגֹות ְּפָרִאּיֹות ְוֱֶעַלם ְלִעִּתים ְקרֹובֹות ִלְזַמן ְמֻמָּׁש< 

  .תְּפֵי ֶׁשֻּכָּלן ָהיּו ִאְּלמֹוִמ , ֶׁשּלֹא ָיְכלּו ְלַדֵּבר ַעל ָמה ֶׁשָּקָרה ְולֹא ָלִׁשיר ַעל ָּכ<

יו ֶאת ָּפַתח ִּבְמקֹורֹו ּוְבִצָּפְרָ , ִהְתַּגֵּנב ַהֶּנֶׁשר ַלָּׁשַמִים ְּבָׁשָעה ֶׁשַהַּמְלָאִכים ָׁשְכבּו ִליֹׁשן

ָחַטף ֶאת  –ְמקֹורֹו ִהְתַעֵּקם ִמּׁשּום ָּכ< ְוִצָּפְרָיו ִהְתַעְּקלּו ְוִדְּממּו ֵמֹרב ַמֲאָמץ  –ַהֵּתָבה 

אּוַלי ְּבֶאָחד , ֲאָבל חּוט ַהְּפִיִים ְִתָּפס ְּבַמֶּׁשהּו ַּבֶּדֶר<. ַמְחֹרֶזת ַהְּפִיִים ּוִמֵהר ָלׁשּוב

ְּבָכל ֹאֶפן חּוט ַהֶּמִׁשי ְִקַרע ְוַהְּפִיִים ְָפלּו ְּכמֹו ֶּגֶׁשם , ׁשּמֶ ַר< ֵמֹחם ַהּׁשֶ אּוַלי ֶחֱ , יםַהּכֹוָכבִ 

  .ַעל ְּפֵי ָהֲאָדָמה
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ְּפִיָה ַאֶחֶרת ְָפָלה . ְּפִיָה ַאַחת ְָפָלה ְלתֹו< ַהָּים ְוַהָּים ִהְתִחיל ָלִׁשיר ֶאת ִׁשיַרת ַהָּים

  .ַרַחׁש ַהֶּפֶלג ְוִדְּברּו ֶהָהִרים –ר ִהְתִחיל ָלִׁשיר ֶאת ִׁשיַרת ַהַּיַער ְלתֹו< ַהַּיַער ְוַהַּיעַ 

ַהִּצּפֹוִרים ָחְׁשבּו ֶׁשּנֹוְפִלים ְזבּובֹוִים ְוָתְפסּו ַהְרֵּבה ְמאֹוד ִמן ַהְּפִיִים ַהְּקַטּנֹות ְוַעְכָׁשו ֵהן 

  .ָׁשרֹות יֹוֵתר ִמָּכל ְיצּור ַאֵחר

ּוִפְתאֹום  – ִריםֹוחה ַאַחת ָיַׁשב לֹו ֶיֶלד ְוַָׁשף ְלתֹו< ְׁשפֹוֶפֶרת ֵעץ ֶׁשָּקַדח ָּבּה ַעל ִמְפַּתן ִּבְקָּת 

ַהֶּיֶלד ְוָקָרא ַּבַּפַעם  חָׂשמַ  –. רַּזּמֶ ָחִליל ֵהֵחל לְ ִרים ְוהֶ ֹוָלה ְּפִיָה ְלתֹו< ֶאָחד ַהחָפְ 

  :ָהִראׁשֹוָה ְּבַחָּייו

  !ַּכָּמה ָיֶפה, ָהּה  -

ַא< ַמְצּפּוֹו ֵהִציק . ְּפִיָה ַהְּגדֹוָלה ְּביֹוֵתר ָּתַפס ַהֶּנֶׁשר ְוֶהְחִּביא ַּבֶּסֶדק ֵּבין ַהְּסָלִעיםֶאת הַ 

  :ַהּכֹוָכִבים ְוַהֶּׁשֶמׁש ָקְראּו ַאֲחָריו ָּכל ַהְּזַמן, לֹו

  !ַּגָּנב –! ַּגָּנב –! ַּגָּנב  -

ְסּוִית ְוַהְּסּוִית ְָתָה ַהָּזִמיר ַָתן אֹוָתּה לַ , ִמירְלזָ ַהֶּנֶׁשר ַָתן ֶאת ַהְּפִיָה ָהַאֲחרֹוָה 

  .אֹוָתּה ְלֶבן ָהָאָדם

ֵי ֶׁשָּנַמּסּו ְּבַעְרִפֵּלי ָהֶעֶרב ְוָעלּו פְ לִ , ְׁשלֹוָׁשה ָיִמים ָהיּו ְּפִיִי ַהַּמְלָאִכים ַעל ְּפֵי ָהֲאָדָמה

  .ׁשּוב ַלָּׁשַמִים

ְוֶאת , ֶאת ֶהְמַית ַהָּים: ְּכָבר ָהָאָדם ְלַחּקֹות ֶאת קֹוָלן ֶׁשל ָּכל ַהְּפִיִיםַא< ֵּביְַתִים ָלַמד 

  .ִמְּפֵי ֶׁשֶּזה ָהָיה ּכֹוָחּה ֶׁשל ַהְּפִיָה ַהְּגדֹוָלה –ִרְׁשרּוׁש ַהְּיָערֹות ְוֶאת ִׁשיר ֶהָהִרים 

ַלָּזִמיר ֻמָּתר . ָמקֹור ָעֹקם ְוִצָּפְרִַים ְמֻעָּקלֹותֵיׁש לֹו , ֵמָאז ַהֶּנֶׁשר לֹא ִמְתרֹוֵמם ָּכל ָּכ< ָּגבֹוּהַ 

, ְסּוִית ַמְרִׁשים ְּבֵי ָהָאָדם ָלגּור ַּבַּגּגֹות ִּבְקתֹוֵתיֶהםלַ . ק ַאֲחֵרי ְׁשִקיַעת ַהַחָּמהָלִׁשיר ַר 

, ָחה ּוְבָיגֹוןְּבִׂשְמ ה ֶאת ָּכל ַהּקֹולֹות ְוִהיא עֹוֶמֶדת ְלִצּדֹו ם ׁשֹוֵלט ְּבִזְמָרה ַהְּמַחָּק ְוָהָאדָ 

  .בָר ְק ַּבֲעבֹוָדה ּובַ 

ִקַּבְלּו אֹוָתּה ִּבְזכּות ַהְקָרָבה ; ָצִרי< ֶלֱאֹהב ּוְלַכֵּבד ֶאת ַהִּזְמָרה ִמְּפֵי ֶׁשְּמקֹוָרּה ַּבַּמְלָאִכים

  .ַמְלכּוִתית ְוֱֶאָמּות ֶׁשל ִצּפֹור ַאַחת ְקַטָּנה


