מלְ כָּה  /מעובד מתוך ירחון לילדים
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כעת קראו את הסיפור ו סו לשחרר את "חסמי הקריאה" )מילים ,מאזכרים
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גּוּרים .בְּ ַאחַ ד הָ ע ֲָרבִ ים ָק ָרה
ָארי וְ לָהּ חֲ ִמשָּׁ ה ִ
יאה שֶׁ חַ יָּה בַּ סָּ פ ִ
זֶהוּ ְשׁמָ הּ שֶׁ ל הַ לְּבִ ָ
פָארי,
לְתּיָ -רגִ יל .כְּ שֶׁ הַ שֶּׁ מֶ שׁ שָׁ ְקעָ ה וַאֲ ֵפלָה כְּ בֵ דָ ה ִה ְשׂ ָתּ ְר ָרה עַ ל פְּ ֵי הַ ָסּ ִ
ְמא ָֹרע בִּ ִ
גּוּרים ִה ְתלַוּוּ ֵאלֶיהָ  .י ֶֶתר ְשׁלוֹשֶׁ ת
גוּריהָ  ,וְ ַרק ְשׁ ֵי ִ
חָ זְ ָרה מַ ְלכָּה ל ְִמקוֹם ְמ ֶ
גּוּרים ל ֹא חָ זְ רוּ.
הַ ִ
גּוֹר ָרה עַ ל-פְּ ֵי שֶׁ טַ ח ְרחַ ב-יָדַ יִם ,וְ הָ יָה ָקשֶׁ ה
ָארי ִה ְת ְ
ִמ ְשׁפַּחַ ת הָ אֲ ָריוֹת בַּ סָּ פ ִ
גּוּרי הָ אֲ ָריוֹת הַ ֶ ע ֱָד ִרים.
ל ְִמצ ֹא ֶאת ֵ
גּוּריהָ  .מַ ְלכָּה
מַ ְלכָּה ִהגִּ יעָ ה ל ְִמ ְרבָּ ץ* ַה ַלּ ְילָה וְ ִהבְ ִחי ָה בְּ הֵ עָ ְד ָרם שֶׁ ל מַ ְרבִּ ית ֶ
בוּדים.
ְגוּריהָ הָ אֲ ִ
הָ י ְָתה חַ ְס ַרת ְמ וּחָ ה וְ דָ אֲ גָה ל ֶ
גּוּרי הָ אֲ ָריוֹת .הֵ ם ֵה ֵחלּוּ
ָארי ִהבְ ִחי וּ ַאף הֵ ם בְּ חֶ ְסרוֹ ָם שֶׁ ל ְשׁלוֹשֶׁ ת ֵ
עוֹבְ ֵדי הַ סָּ פ ִ
קוֹריםְָ ,סעוּ לְפִ נּוֹת ִידָּ חוֹתַ ,א
פּוּשׁים וְ הֵ ִאירוּ ֶאת הַ ָסּפָא ִרי בְּ ז ְַר ִ
ִמיָּד בְּ ִח ִ
גּוּרים ֶעֶ לְמוּ.
בוֹתיהֶ ם שֶׁ ל ַה ִ
לַשָּׁ וְ א! עִ ְק ֵ
ָארי הֶ ְחלִיטוּ לְצָ ֵרף ֶאת
פּוּשׂים ַא לְל ֹא הוֹעִ יל .עוֹבְ דֵ י הַ סָּ פ ִ
כִּ ְשׁעָ ַתיִם ְִמ ְשׁכוּ הַ ִח ִ
יאה עָ צְ מָ ה עָ ְמדָ ה לְצַ ד הַ ְמּ ַחפְּ ִשׂים וְ ִה ְק ִשׁיבָ ה
מַ ְלכָּה ְלצֶ וֶת הַ ְמּ ַחפְּ ִשׂים .הַ לְּבִ ָ
בִּ ְדמָ מָ הְ .לפ ֶַתע שָׁ אֲ גָה בְּ קוֹלֵי קוֹלוֹת וּפָ ְָתה לְכִ וּוּן הָ אֲ ֵפלָהַ .הדַּ קּוֹת ְִמ ְשׁכוּ
גּוּרים.
ְגוֹרל ַה ִ
תוּחים וְ חָ ְשׁשׁוּ ל ַ
כְּ שָׁ עוֹת ,וְ הָ עוֹבְ ִדים הָ יוּ ְמ ִ
גּוּריהָ
ִיתהּ שֶׁ ל מַ ְלכָּה וְ עִ מָּ הּ ְשׁלוֹשֶׁ ת ֶ
פֶתע לָכְ ָדה ֶק ֶרן הַ זּ ְַרקוֹר ֶאת צְ לָ ל ָ
לְ ַ
נִּמצְ ָאה
ָארי הֲ ַקלָּה גְּ דוֹלָה וְ ָשׂ ְמחוּ שֶׁ ְ
בוּדים .בְּ אוֹתוֹ הָ ֶרגַע חָ שׁוּ עוֹבְ דֵ י הַ סָּ פ ִ
ָהאֲ ִ
וֹהמֶ ת
יאה ֶ
גוּריהָ ָ ,ראוּ ֶאת הַ לְּ בִ ָ
הָ אֲ בֵ דָ ה .ובְ עוֹדָ ם ִמ ְתבּוֹ ְ ִים בְּ ִאחוּד הֲ ֵאם וְ ֶ
גּוּריהָ כְּ ִאילּוּ ָא ְמ ָרה" :מַ הֵ ר ,הַ בַּ י ְָתה ,שׁוֹבָ בִ יםַ ,אל ִתּ ְת ַרחֲ קוּ שׁוּב
לְכִ וּוּן ֶ
~
מֵ ִאמָּ א!"
* ִמ ְרבָּ ץ – מקום בו אספים האריות לש ת הלילה.

