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השמש התעייפה. ולא פלא. נסה אתה לעלות כל בוקר 
לגובה כזה. ולכן השמש התעייפה ולא רצתה לקום 

מהמיטה. 
חשוך נעשה בכל העולם. 

מה לעשות? התאספו תושבי כדור הארץ, בני-אדם, 

חיות, ציפורים. חשבו, חשבו והחליטו – צריך לשלוח 
שליח אל השמש. כזה שיודע לדבר, לשכנע את השמש 

להתרומם לשמיים. החליטו שצריך לבחור את השליח 
מבין הציפורים. כי הרי מישהו אחר לא יגיע לשמש. 

הבית שלה אחרי יער רחוק, אחרי הר גבוה, אחרי ים 
רחב. ובין הציפורים בחרו בטוס. כי הוא יפה מאוד. אם 

השמש תביט עליו לא תוכל לסרב ליופי כזה. 
עף הטוס עם שירה שמחה. הוא יעיר את השמש. 

בטוח. הגיע לביתה של השמש והתחיל להעיר אותה. 
"מה קורה? מה אתה רוצה?" מלמלה השמש, בלי 

לפתוח עיניים. 
"אני טוס" אמר הטוס בגאווה "ואמור לך ישירות - קומי! 

לא טוב בלעדיך בעולם." 
"למי לא טוב?" שואלת השמש. 



"אפילו לי רע" ענה הטוס "בחושך אפילו אני, עם הזנב 
המפואר שלי, לא נראה שונה מעורב." 

"כלומר לא לך אני נחוצה " אמרה השמש "אלא לזנב 
שלך. לך מכאן! אינני רוצה להאיר לכל העולם עבור 

הזנב שלך." 
והטוס חזר ללא כלום. 

ואז שלחו לשמש זמיר "הוא בעל קול מיוחד כזה" חשבו 
כולם "השמש תשמע אותו ולא תוכל לסרב לבקשה." 

ונכון. כאשר הזמיר שר השמש התחילה להתאנח מרוב 
התרגשות. 

"אתה שר כל כך יפה" מלמלה השמש תוך שינה "בקש 
מה שרק תרצה. אני מוכנה לכל דבר." 

"תתרוממי, תעלי לשמיים" התחיל לבקש הזמיר 

"שהלילה יגמר כבר." 
"האם הלילה מפריע לך לשיר?" שאלה השמש. 

"להפך!" קרא הזמיר "בלילות אינני יכול להפסיק לשיר. 

ואם תוך יום או יומיים לא יעלה 
השחר, גרוני יחר, אאבד את קולי." 

"אז אני חייבת לקום רק כדי לתת 
מנוחה לגרון שלך" אמרה השמש 

"ועל המנוחה שלי אף אחד לא 
חושב? לך מכאן!" 

וגם הזמיר חזר ללא כלום ובמקומו 
שלחו תוכי. התוכי הגיע תוך שירה 

עליזה ואמר לשמש ישירות "מספיק 
לשכב בטל. הגיע זמן לעבוד! מדוע? 

כי בחושך אינני יכול לראות את מי 
אני מטריד ומרגיז. ומה תועלת 

להרגיז מישהו אם לא רואים איך 
הוא כועס."  

השמש אפילו לא ענתה לו. ומובן. 
התוכי עלול היה להרגיז גם אותה. 

וגם התוכי חזר ללא כלום. 
ואז הציע התרנגול שישלחו אותו 
להעיר את השמש. אף אחד לא 

האמין שהתרנגול יצליח איפה שהטוס, הזמיר והתוכי 
לא הצליחו. הוא אינו יפה ביותר. השיר שלו חדגוני 

וחוזר על עצמו. אך לא נמצאו מתנדבים אחרים. 
כשהתרנגול הגיע לשמש היא הייתה שקועה בשינה 



עמוקה. התרנגול ניגש בשקט אל הכרית שעלייה 
השמש הניחה את ראשה, לקח מלוא אוויר בחזה, 

הגביה את ראשו ושר בקול רם את שיר הבוקר שלו. 
"קו-קו-רי-קו!" 

מרוב ההפתעה השמש כמעט ונפלה מהמיטה. השמיכה 
גלשה ממנה וכל העולם מיד התמלא אור. 

"מה? מי? איפה? מה העניין?" מלמלה השמש. 
והתרנגול שוב "קו-קו-רי-קו! קומי הישנונית! אל 

תתחמקי מהחובות שלך!!" 
"אאאיזה חובות?" אמרה השמש תוך פיהוק. 

"להאיר, לחמם" ענה התרנגול "בלעדיך לא יהיו חיים על 
כדור הארץ, ואז גם החיים שלך יהיו ללא מטרה." 

"אני ממילא לשווא עובדת כל החיים שלי" ענתה השמש 
"אף אחד לא מעריך אותי. הטוס חושב רק על הזנב 
שלו. הזמיר מקשיב רק לעצמו, התוכי עוד יותר.." 

"שכחת על בני-אדם" אמר התרנגול "הם לא יכולים 
לחיות בלעדיך." 

"מה לי ולבני-אדם?" השתוממה השמש "יאבדו אז 
יאבדו. האם בגלל זה אעשה פחות בהירה?" 

"בוודאי" אמר התרנגול "תהי עמומה יותר. ראי איך את 
מתרבה בכל טיפת טל של הבוקר המונחת על כל 

שיבולת, בכל שדה. ומי זרע ונטה כל אלה? תגידי!" 
"בני-אדם" הסכימה השמש. והתרנגול המשיך: 



"ותגידי מי חפר בארות על האדמה והוציא מים?" 
"גם כן בני-אדם. אז מה?" 

"והם אומרים – בכל בריכה אמצא ירח, בכל שלולית 
מתרבים כוכבים, ובכל באר מזהיבה השמש." 

"ככ--ן" אמרה השמש. 
והתרנגול לא מוותר "ואת זורחת גם בכדי החרס 

שהנשים מביאות מהבאר. לא סתם אומרים בני-אדם 
"בשמיים רק שמש אחת, ואצל בעלת-בית טובה שמש 

בכל כד." 
"אולי אתה צודק" אמרה השמש "אבל אין לי חשק 

לקום." 
"ואני אומר לך שתחילה תעממי ואחר כך תכבי לגמרי 

אם לא תקומי. כמו מעדר של האיכר. תחילה יחליד 
ואחר כך יתפרק, כשישכב בלי שמוש." 

"אולי אתה צודק" הסכימה השמש. 
"ומכך המסקנה" סיים התרנגול "אם לא יהיו בני-אדם, 

העולם יחשיך ולא תוכלי לראות את אלפי השמשות 
שנעשו בידי בני-אדם ומאירים בכל מקום." 

השמש החליטה "אתה שר יפה, תרנגול. אך תבין שאני 
רוצה לחיות גם לעצמי, לנוח." 

"מי חי רק לעצמו" ענה התרנגול "הוא כאילו מת 
לאחרים! רק זה נח טוב, מי עבד טוב." 

ראתה השמש שלא ניתן להביך את התרנגול. היא 

התרוממה לשמיים והתחילה להאיר ולחמם בכל כוחה. 
ומאז התרנגול קם כל בוקר בשחר ושר וחזק שלוש 

פעמים. השיר הראשון שלו הוא אל השמש: 
"קו-קו-רי-קו! תתעוררי! זמן לקום לעבודה!" 

והשיר השני אל האדמה "תתעוררי! מלאי בעסיס זרעים 
ושורשים!" 

והשיר השלישי לבני-אדם "קומו! השמש זורחת! 
האדמה מחכה לידים שלכם! הגיע זמן! "קו-קו-רי-קו!" 

 

 


