
מיהו
בן הזוג

של
הפיה?

סיפור מאת:
הדס לאור אשור

איורים:
תיקי נתאיסי



סיפור שנולד, 
משאלה תמה

של ילדה 
בשם תמר.

למכשפה יש מכשף
לקוסמת יש קוסם

מיהו בן הזוג
של הפיה?
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ראשית כל, 
אענה בקיצור:
פיי הוא בן הזוג 

של הפיה.
ליתר דיוק:

הוא פעם היה.

ומעשה שהיה 
כך היה.
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F  מיסטר
או בעברית אדון פיי,

היה הקוסם הגדול
של העיר.

בכל בוקר היה הוא
נרדם על כתפיי,

הילד הטוב
שבחר להעיר.

הילד הטוב
אז היה מפהיי
ומיד מחייך,

כי הבין
שזה פיי

שהעיר אותו ככה,
ממש הפתעה

ולכולם הוא סיפר
שאת פיי

הוא ראה.
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בפעם אחרת,
למשל בצהרים,

היה פיי מפזר,
הבטחות לשמים.

הוא היה עושה ”פו“,
או אפילו ”פו-פה“

וכל הבטחה
התנדפה בסופה

אם התחשק לו.
הוא איתה התעופיי

ויחד איתה,

הי הוא נופיי



לא קרה לו
שום כלום,

כמובן, מעולם
כי פיי

הוא קוסם,
הוא לא

כמו
כולם.
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יום אחד,
היה זה ערב יפיי

F  מיסטר
או בעברית 
אדון פיי,

שאהב להקסים
גם בעיר,
גם בכפר,

פגש נערה,
וכך מסופר:
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הוא קסם לה 
צימוק

בתוך עוגייה
והיא הופתעה:

הי, פיי!
מה זה היה!?

יה! 
איזה קסם יפיי!

יה!
אתה גם אופיי?
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ואז הוא
קסם לה

כבשה וטליה
והיא התרגשה:

פיי!
מה קסמת לי,

יה!
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וכך הם 
המשיכו,

ביחד לטעום,
קצת מן המתק
וקצת מן התום.

הוא קסם לה
גם בית לגור
וסיפור ובדיה

והיא כל הזמן,
רק ”פיי“

ורק ”יה“!

9



10

שמעו עליהם 
כבר בכל הסביבה
איך היא צוחקת 

פיי
והוא קורא 

לה יה!
פיי ויה,

כך אומרים
ידעו אהבה

והקסימו בלילה
ה-ללויה!



איזו
מעשייה

יפהפייה!
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הם גרו
בבית קטן

וכתום,
עם מטבח

ופתיליה.

אך לפתע
פתאום

ברדת היום
אבוי ואויה
הכל היה

כלא היה...
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לפתע פתאום,
ככה סתם,

פיי, עם קסמו 
נעלם

(כי פיי
הוא קוסם, כידוע,

הוא לא כמו כולם.
רגע הוא פה

ורגע הוא שם
אולי עף להעיר

ילד טוב שנרדם).*

*או עף לעבוד 
על חלום

לא מוגשם. 13



ומאז, רק פיי-יה לבדה,
שומרת את שמו,

כמו בתוך מזוודה.
בכל הארץ נוסעת

לומדת לדעת
מה היא צריכה לעשות:

להצחיק את הילד הזה,
לעזור לילדה הזאת...

יש לה שרביט 
ולב-הבהובים

היא אופה עוגיות
ועוד הרבה מאפים טובים.

לפעמים עם צימוק
ותמיד עם פינוק...

איך?
כמו שפיה יודעת:

14פשוט בשרביט היא נוגעת.



ובסוף
היום

מתגעגעת...

...לפעמים
אני רואה אותה,

אולי גם את?...
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