הַ ְשׁבָּ חַ ת הַ ִסּפּוּר

חֲ בֵ רוֹת טוֹבוֹת
לוֹמדוֹת בְּ כִ ָתּה ב' .כָּ ל יוֹם ַאחַ ר
רוֹ ִי וּמָ יָה חֲ בֵ רוֹת טוֹבוֹת .הֵ ן ְ
וּמ ַשׂחֲ קוֹת יַחַ ד .פַּעַ ם ַאחַ ת
ִמּוּדים הֵ ן ְמבַ ְקּרוֹת זוֹ ֶאת זוֹ ְ
הַ לּ ִ
מַ זְ ִמי ָה רוֹ ִ י ֶאת מָ יָה ְלשַׂ ֵחק ֶאצְ לָהּ ,וּפַעַ ם ַאחֶ ֶרת ַמזְ ִמי ָה מָ יָה
יתהּ.
ֶאת רוֹ ִי לְ שַׂ חֵ ק בְּ בֵ ָ
ְלרוֹ ִ י יֵשׁ אֹסֶ ף בֻּבּוֹת גָּדוֹל בִּ ְמיֻחָ ד ,וְ ִאלּוּ לְמָ יָה יֵשׁ אֹסֶ ף ֶשׁל
אוֹהבֶ ת ְמאוֹד לָבוֹא ְלרוֹ ִי וּלְשַׂ חֵ ק בַּ בֻּבּוֹת
ֶ
ִמ ְשׂחֲ ֵקי ֻקפְ סָ ה .מָ יָה
שֶׁ לָּ הּ.
יְתה ֵאצֶ ל רוֹ ִ יָ ,ראֲ ָתה שֶׁ ְלּרוֹ ִ י יֵשׁ בֻּבָּ ה חֲ דָ שָׁ ה,
יוֹם ֶאחָ ד ,כְּ ֶשׁמָּ יָה הָ ָ
וּבִ ְקּ ָשׁה מֵ רוֹ ִי לְ ַשׂחֵ ק בַּ בֻּבָּ ה הַ חֲ דָ שָׁ ה .אֲ בָ ל רוֹ ִי ל ֹא ָרצְ ָתה ל ֵָתת
ל ְָמיָה ֶאת ַהבֻּבָּ ה הַ חֲ דָ שָׁ ה .מָ יָה ֶעֶ לְבָ ה וְ הָ לְ כָ ה הַ בַּ י ְָתה.
בַּ יּוֹם לְמָ חֳ ָרת ְבּבֵ ית ַהסֵּ פֶ ר ִה ְס ַתּכְּ ָלה רוֹ ִי עַ ל מָ יָה וְ חָ ְשׁבָ ה שֶׁ ִהיא
רוֹצָ ה ְמאוֹד ִל ְהיוֹת חֲ בֵ ָרה ֶשׁל מָ ָיה ,וְ ל ֹא י ְָדעָ ה מָ ה לַ עֲשׂוֹת כְּ דֵ י
שֶׁ מָּ יָה ַתּחֲ זֹר לִ ְהיוֹת חֲ בֶ ְר ָתּהּ.
מּוֹרה שֶׁ ָראֲ ָתה שֶׁ ְשּׁ ֵתּי ַהבָּ וֹת עֲצוּבוֹת וְ ל ֹא ְמ ַשׂחֲ קוֹת יַחַ ד ,שָׁ אֲ לָה
הַ ָ
לַמּוֹרה ֶאת
ָ
ֶאת רוֹ ִ י" :מַ דּוּעַ ֵאי ֵ ְמ ַשׂ ֶח ֶקת עִ ם מָ יָה?" רוֹ ִ י ִספְּ ָרה
כָּתבָ ה
ְ
מּוֹרה ִהצִּ יעָ ה ְלרוֹ ִי ִלכְ תֹּב לְמָ יָה ִמכְ ָתּב ,וְ ָכ
ִסבַּ ת הָ ִריב .הַ ָ
רוֹ ִי:
מָ יָה שָׁ לוֹם!
ְסלִיחָ ה שֶׁ לּ ֹא ַָת ִתּי לָ ְל ַשׂחֵ ק בַּ בֻּבָּ ה הַ חֲ דָ שָׁ ה.
אוֹת לָבוֹא ֵאלַ י הַ יּוֹם ,וְ ֶא ֵתּן לָ לְשַׂ חֵ ק בְּ כָל הַ בֻּבּוֹת
ָ
אֲ ִ י מַ זְ ִמי ָה
לִהיוֹת חֲ בֵ ָרה שֶׁ לָּ !
שֶׁ ִלּי .אֲ ִ י רוֹצָ ה לַחֲ זֹר ְ
חֲ בֶ ְר ֵתּ הָ אוֹהֶ בֶ ת רוֹ ִי.
מָ יָה פּ ְָתחָ ה ֶאת הַ ִתּיק וּמָ צְ ָאה ֶאת הַ ִמּכְ ָתּב .כְּ שֶׁ ִסּיְּמָ ה ל ְִקר ֹא,
מּוֹרה שֶׁ ָראֲ ָתה ֶאת מָ יָה ְמחַ יֶּכֶת לְרוֹ ִי ,הֵ בִ י ָה
ִה ְסתּוֹבְ בָ ה וְ ִח ְיּכָה .הַ ָ
ֶשׁנִּפְ ְתּ ָרה הַ בְּ עָ יָה.
יסים(
ידי כִּ ָתּה ב' ,בֵּ ית ַהסֵּ פֶר ְַר ִק ִ
)עֲבוֹדָ ה ְמשֻׁ ֶתּפֶת ֶשׁל ַתּל ְִמ ֵ
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