
 

איך גחלילית קיבלה  
 

את האור שלה 
דניאל ארריקו 

www.freechildrenstories.com



 

לפני שנים לא היה בכלל

לילה.

השמש והירח היו ידידים 

טובים ולא עזבו את 

השמיים אפילו לרגע. 

הירח הביט על 

האוקיאנוסים השקטים 

והשמש זרחה על 

היבשת. 



בערבה חי פיל. קרני 

השמש חיממו אותו מאוד. 

הוא ניסה לקרר את עצמו 

בבוץ רטוב אבל השמש 

יבשה אותו. 

הוא ניסה לקרר את עצמו 

בנפנוף אוזניו הגדולות, 

אך האוזניים התעייפו 

מהר מאוד.  

יום אחד הוא קרא לשמש 

"אתה מיבש את האדמה 

וצורב את רגליי! אינני 

יכול לעמוד כבר בחום 

הזה שלך!" 

אך השמש לא הקשיבה לו 

והירח לא הוציא מילה. 



 

על עץ גבוה ביער חי אוח. 

הוא לא יכול היה לצוד באור 

השמש. הוא ניסה לצוד 

עכבר לארוחת צהריים שלו, 

אבל העכבר ראה אותו וברח. 

הוא ניסה במקום זאת לאכול 

גרגירי יער, אך הוא לא שבע 

מהם. 

יום אחד האוח קרא לשמש 

"העכבר רואה אותי באור 

שלך.  

אינני יכול לצוד כשאת זורחת 

כל כך חזק." 

אך השמש לא הקשיבה לו 

והירח לא הוציא מילה. 



 

צבים תינוקות נולדו על חוף 

הים. כדי להגיע למים היו 

זקוקים לגיאות כדי 

שתמשוך אותם פנימה. הם 

ניסו אפילו לזחול, אבל 

הגלים זרקו אותם חזרה 

לחוף. הם המתינו לגאות 

אך היא לא באה אף פעם. 

יום אחד הוא קרא צב תינוק 

לירח "אנו זקוקים לגיאות 

כדי להגיע לים. אנא תביא 

לנו גיאות, בבקשה!" 



 

הירח שמע את הצבים ושאל 

את השמש האם ניתן לעזור 

להם בדרך כלשהי. השמש 

שמעה וביחד עם הירח ערכו 

תכנית. 

השמש קראה לחיות "למען 

הפיל, האוח והצב התינוק 

הירח ואני החלטנו לחלק את 

השמיים. כשאני עולה הירח 

יעזוב את השמיים והם 

יישארו בהירים. כשהירח 

יעלה אני עזוב ויעשה חשוך. 

הירח יביא את הגיאות 

והשפל וישאיר את השמיים 

קרירים וחשוכים. וכשאני 

אעלה השמיים יתבהרו 

שוב." 



 

"אבל אנו זקוקים למישהו 

שיזכיר לנו מתי להתחלף." 

"זה לא אני" אמר הפיל "כי 

אני שכחן."  

"זה לא אני" אמר האוח "כי 

עלי אי-אפשר לסמוך."  

"זה לא אני" אמר הצב 

התינוק "כי אני רק תינוק"  



 

אחד אחרי שני סירבו 

החיות להיות המזכירים 

לשמש ולירח מתי 

להתחלף. כולם, מלבד 

זבוב-בטלן, כי הוא שכב 

וישן בצל עלה בננה. 

השמש העירה את הזבוב 

וקראה לו בקול רועם 

"זבוב-בטלן! זו השמש. 

שמע מה אצווה לך! מהיום 

אתה תגיד לי מתי הגיע 

זמן לרדת משמיים, וזה 

ייקרא 'ערב'. ותגיד גם 

לירח מתי הוא צריך לשקוע 

ונקרא לזה 'שחר'." 



 

"אינני יכול!" קרא 

זבוב-בטלן שניסה 

להתחמק גם הוא 

מהתפקיד "אני קטן מדי 

כדי שתראו אותי." 

ואז השמש הקרינה עליו 

אור חזק לרגע. 

"אוי!" קרא זבוב-בטלן 

שגופו התחיל להאיר 

חזק. 

"הנה"  אמרה השמש 

"מעכשיו אתה תבזיק לנו 

באור שלך כדי שנדע מתי 

עלינו להתחלף ושמך 

יהיה גחלילית ." 

ומאז הגחלילית עושה 

בדיוק את זה. 



 

אז אם יזדמן לכם לתפוס 

גחלילית בשחר או בערב, 

אתם חייבים לשחרר 

אותה, כי רק היא מחליטה 

מתי הירח מביא גיאות 

ושפל ומתי השמש עולה 

ושוקעת. 
 


