וְ ִהנֵּה הַ ִסּפּוּר ִבּ ְמלוֹאוֹ.

הַ ֶכּ ֶלב הַ ְמּאֻ מָּ ץ
בְּ ב ֶֹקר אֲ בִ יבִ י ֶאחָ ד ,בְּ ֶאחָ ד ִמימֵ י הַ חֻ פְ ָשׁה ,יָצְ אוּ ַתּ ִמּי וְ דָ ָהְ ,שׁ ֵתּי
וּמלֻכְ לָ ַ .תּ ִמּי
אֲ חָ יוֹת ,לְטַ יֵּל בַּ ָפּ ְרק .פִּ ְתאוֹם ָראוּ ֶכּלֶב עָ זוּב ְ
בּוֹאי ִַקּח ֶאת הַ כֶּ ֶלב הַ זֶּה
ִהצְ בִּ יעָ ה לְעֵ בֶ ר ַהכֶּלֶ ב וְ ָא ְמ ָרה" :דָּ ָהִ ,
וְ ִ ְרחַ ץ אוֹתוֹ .הוּא ְִר ֶאה ִלי ִמ ְסכֵּן ָכּזֶה ".וְ דָ ָה ִה ְסכִּ ימָ ה.
"אוּ ַלי ִאם הוּא י ְִהיֶה ִָקיִ ,אמָּ א ַתּ ְסכִּ ים ְל ַה ְשׁ ִאיר אוֹתוֹ ֶאצְ ֵל וּ",
הוֹסיפָה.
ִ
ַתּ ִמּי ל ְָקחָ ה ֶאת הַ ֶכּלֶב בְּ יָדֶ יהָ ִ ,חבְּ ָקה אוֹתוֹ ,כִּ י הוּא פָּ חַ ד ְמאוֹד
וְ גַם הָ יָה ָרעֵ ב ְמאוֹד.
יתן וְ י ְָרדוּ לַמַּ ְר ֵתּף.
ְשׁ ֵתּי הָ אֲ חָ יוֹת ִהגִּ יעוּ ְלבֵ ָ
יסה ֶאת הַ כֶּ ֶלב לְתוֹ גִּ יגִ ית שֶׁ ל
דָּ ָ ה הָ ְל ָכה לְהָ בִ יא עֶ צֶ ם ,וְ ַת ִמּי ִהכְ ִ ָ
מַ ִים וְ ַסבּוֹן וְ ִה ְת ִחילָה לִ ְרחֹץ אוֹתוֹ.
ְִק ָרא ַלכֶּ לֶב?" ָשׁאֲ ָלה דָּ ָה" .אוּלַ י ְִק ָרא לוֹ בּוֹבִּ י",
"תּ ִמּי! ֵאי
ַ
עָ ְָתה ַתּ ִמּי .וְ ַהבָּ וֹת ִה ְסכִּ ימוּ עַ ל הַ שֵּׁ ם בּוֹבִּ י.
ל ְַא ַחר שֶׁ ָרחֲ צוּ ֶאת הַ ֶכּ ֶלב וְ ִגְּ בוּ אוֹתוֹ ,שָׂ מוּ לוֹ קוֹלָר וְ סֶ ֶרט עַ ל
"תּ ְר ִאי
הָ ר ֹאשׁ" .עַ כְ שָׁ ו הוּא מוּ ָכן לִפְ גֹּשׁ ֶאת ִאמָּ אָ ",א ְמ ָרה ַתּ ִמּיִ .
לְאמֵּ ץ אוֹתוֹ".
"אמָּ א וַדַּ אי ַתּ ְסכִּ ים ַ
כַּמָּ ה הוּא יָפֶהָ ",א ְמ ָרה דָּ ָהִ .
"אמָּ אִ ,תּ ְר ִאי ,מָ צָ א וּ כֶּ לֶב חָ מוּד וְ ִָקי.
בְּ פַחַ ד ִגְּ שׁוּ ל ְִאמָּ א וְ ָא ְמרוִּ :
ַא ְתּ מַ ְרשָׁ ה לָ וּ ל ְַאמֵּ ץ אוֹתוֹ?" ָשׁאֲ לָה ַתּ ִמּי ֶאת ִא ָמּא.
לְאמֵּ ץ אוֹתוֹ".
ִאמָּ א ִח ְיּכָה וְ עָ ְָתהֵ " :כּן ,בָּ וֹתַ ,א ֶתּן ְיכוֹלוֹת ַ
ַהבָּ וֹת ָקפְ צוּ ִמ ִשּׂ ְמחָ ה וְ ֵהחֵ לּוּ ְל ַשׂחֵ ק עִ ם הַ כֶּ לֶ ב בְּ כַדּוּר.
כַּמ ְתּ!" ָק ְראוּ ַהבָּ וֹת בְּ ִשׂ ְמחָ ה.
תּוֹדה שֶׁ ִה ְס ְ
"תּוֹדָ הִ ,אמָּ אָ ,
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