
סיפור – אקרם עהסמפור 

איתורים – וידה יאשגרי פרהדי 
 



הלילה ירד לאט. הילדים שאהבו את הירח 
חיכו לו בחלונות. כל לילה הגיע הירח 

וסיפר לילדים סיפור. הילדים קראו היום 
לירח. 

"הי, הירח, איפה אתה?" 
"ירח יפה, בוא!" 

"בוא, הירח, בוא!" 
 



הירח שמע והופיע בשמיים. נעשה בהיר 
בחוץ. הירח ראה את ידידיו בחלונות. הם 

שמחו וביקשו לשמוע סיפור, כמו כל 
לילה. 

 

הירח שאל "מוכנים לשמוע?" 
"כן!" 

התחיל לספר. 
 



היה היה פעם ירח שיצא לשמים כל לילה, כדי 
לספר סיפורים לילדים. הוא רצה לשמח את 

הילדים אבל חשב שהם ישמחו יותר אילו הוא 
היה בובה. אז הוא יוכל לעשות להם הצגות, 

להצחיק אותם ולשחק אתם. 
 



אך תחילה לא האמין שיתכן הדבר. בכל זאת 
החליט לשאול בעצת הכוכבים. אולי הם יעזרו 

לו לקבל דמות של בובה. 
הרעיון מצא חן בעיני הכוכבים. הם תארו 
לעצמם כמה יפה יראו השמיים עם בובה 

שתציג ותשחק בהם. כולם חשבו איך לעזור 
לירח להפוך לבובה. 

 

אחרי מחשבה רבה אמר כוכב 
אחד "אני יודע". הוא אסף את 
יתר הכוכבים והסביר להם. כל 

כוכב קיבל תפקיד. 
 



הכוכב הצהוב הפך ליד אחת של הירח, 
והכוכב האדום לידו השנייה. 

הכוכב הירוק נעשה לרגל אחת, והכוכב 
הכחול לרגל השנייה. הכוכב הכתום 

התיישב על ראשו של הירח והפך לכובעו. 

הילדים הביטו בשמיים. 
הירח השתנה פתאום. 
מראה שלו לא היו קמו 

קודם 



 
עכשיו הסתכל הירח על הילדים ושאל "מי אני?" 

 
הילדים קפצו משמחה וקראו "אתה בובה! אתה 

נראה בדיוק כמו בובה!" 
הירח צחק ואמר "אני בובת הירח וכדי לשמח 

אתכם ולהציג לכם." 
 



ואז בובת הירח הרימה את כובעה והשתחווה. אמרה 
"ידידיי, אעשה כל דבר שרק תרצו." 

"צחקי, צחקי אלינו, בובה" 
הבובה קפצה מעלה ומטה, צחקה והזיזה עננים קטנים 

וכוכבים שנאספו בשמיים. 
"רקדי, רקדי לנו בובה" 

הרוח שרה והבובה נעה עם שירתה, סובבה ורקדה. היא 
הושיטה את ידיה לכוכבים ורקדה אתם ביחד. הריקוד היה 

כה יפה שהילדים התחילו לנוע בקצב שלו. הכל  
                 בשמיים ועל הארץ רקד בשמחה ובאושר. 

 



"ספרי לנו סיפור, בובה" 
הבובה התיישבה על ענן קטן וסיפרה. 

היא סיפרה על הירח, שכל יום בא 
ומספר לילדים סיפורים יפים. היא 

סיפרה וסיפרה עד שהילדים נרדמו עם 
חיוכי ירח על פניהם. 

 


