קראו את הסיפור ,ובצעו את המשימות שאחריו.
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יְק ִרים!
ִאמָּ א וְ ַאבָּ א ָ
כְּ ֶשׁ ִתּ ְק ְראוּ ֶאת הַ ִמּכְ ָתּב הַ זֶּה ,בֶּ טַ ח כְּ בָ ר ִאישַׁ ן .ל ֹא ֶא ְשׁמַ ע ֶאת קוֹל הַ מַּ פְ ֵתּחַ
אוֹתי בִּ ְשׂ ִמיכָה .אֲ בָ ל
ִ
וּמכ ִַסּים
בַּ דֶּ לֶת ,וְ גַם ל ֹא ֶא ְר ֶאה ֶא ְתכֶ ם ִכְ ִָסים לַחֶ דֶ ר ְ
עַ כְ שָׁ ו אֲ ִי ל ֹא יָכוֹל לִישֹׁן.
ָהעֵ י ַ יִם ֶשׁלִּי פָּשׁוּט ל ֹא ֶ עֱצָ מוֹת.
יתי כָּל מָ ה שֶׁ ֶאפְ שָׁ ר לַ עֲשׂוֹת – ָא ַכל ְִתּי שׁוֹקוֹלָד ,שָׁ מַ עְ ִתּי ַר ְדיוֹ ,צָ פִ י ִתי
כְּ בָ ר עָ ִשׂ ִ
אתי סֵ פֶר.
בַּ טֵּ לֵוִ יזְ יָה ,וְ ָק ָר ִ
אוֹתי .גַּם ֶאת הַ סֵּ פֶר
ִ
אֲ בָ ל הַ שּׁוֹקוֹלָד ִגְ מַ ר ,וְ הַ ָתּכְ ִיּוֹת בַּ טֵּ לֵוִ יזְ יָה ל ֹא ְמעַ ְ יְ וֹת
גָּמַ ְר ִתּי ל ְִקר ֹא .וּכְ בָ ר ֵאין לִי מָ ה לַ עֲשׂוֹת.
עַ כְ שָׁ ו אֲ ִי שׁוֹכֵב בַּ ִמּטָּ הִ ,מכּ ֶֻסּה עַ ד הָ ָאזְ ַ יִם – וּפוֹחֵ ד.
פּוֹחֵ ד ל ְִהיוֹת בַּ בַּ יִת ,לְבַ ִדּי.
יוֹשׁבִ ים
בֶּ אֱ מֶ ת שָׂ מַ ְח ִתּי שֶׁ הֶ ְחל ְַט ֶתּם ָל ֶלכֶת הָ עֶ ֶרב ל ֵַתּ ַא ְטרוֹן .עֶ ֶרב-עֶ ֶרב ַא ֶתּם ְ
וֹרא ְמשַׁ עְ מֵ ם ָלכֶם.
בַּ בַּ יִת .בֶּ ַטח ָ
שתּ ָראוּ
יתם ְשׁ ֵיכֶ ם יָפִ ים כָּל-כָּ  .אֲ ִי רוֹצֶ ה ֵ
ָהעֶ ֶרב ,כְּ שֶׁ ִה ְתכּוֹ ַ ְֶתּם לָצֵ אתְִ ,ר ֵא ֶ
ָכּכָה ָתּ ִמיד .גַּם כְּ שֶׁ ַא ֶתּם בַּ בַּ יִת.
וּשׁח ִֹרים,
הַ ֹכּל עַ כְ שָׁ ו חָ שׁוּ וּמַ פְ ִחיד .הַ צַּ עֲצוּעִ ים עַ ל ַהמַּ דָּ ף ְִר ִאים גְּ דוֹלִים ְ
וְ הַ שָּׁ עוֹן ְמ ַת ְק ֵתּק בְּ קוֹל ָרם ,וְ ַקר לִי.
אתם מֵ הַ בַּ יִת לִפְ ֵי שָׁ בוּעַ .
אֲ ִי ִמ ְתגַּעְ גֵּעַ אֲ לֵיכֶם ,כְּ ִאלּוּ יְצָ ֶ
אֲ ִי חוֹשֵׁ ב שֶׁ גַּם לְשַׂ ְח ָק ִים יֵשׁ ְיל ִָדים ,שֶׁ שּׁוֹכְ בִ ים לְבַ דָּ ם עֶ ֶרב-עֶ ֶרב וְ שׁוֹאֲ לִים
כָּמוֹ ִי – מָ ַתי כְּ בָ ר ִתּגָּמֵ ר ַההַ צָּ גָה? מָ ַתי?
ַאבָּ א וְ ִאמָּ א ֶשׁלִּי!
ִה ְתכַּ וַ ְִתּי לִ כְ תֹּב ָלכֶם ִמכְ ָתּב מַ צְ ִחיק ,וְ יָצָ א ל ֹא בְּ כַ וָּ ָה ִמכְ ָתּב עָ צוּב.
בְּ בַ ָקּשָׁ הַ ,אל ִתּכְ עֲסוּ עָ לַי.
כָּל-כָּ ִה ְשׁ ַתּדַּ ל ְִתּי ל ְִהיוֹת גִּ בּוֹר!

39

