אֹסֶ ף הַ גֻּלּוֹת ֶשׁל יוֹ ָָתן
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לְיוֹ ָָתן אֹסֶ ף גֻּלּוֹת ְמיֻחָ ד .הוּא ִקבֵּ ל אוֹתוֹ מֵ ָא ִחיו הַ גָּדוֹל.
בָּ אֹסֶ ף שֶׁ ל יוֹ ָָתן יֵשׁ גֻּלּוֹת ִמכֹּל הַ סּוּגִ ים .חֲ בֵ ָריו שֶׁ ל יוֹ ָָתן
אוֹהֲ בִ ים לְהַ גִּ יעַ לְבֵ יתוֹ כְּ דֵ י לְשַׂ ֵחק עִ מּוֹ בְּ אֹסֶ ף ַהגֻּלּוֹת שֶׁ לּוֹ.
בְּ ַאחַ ד ַהיּ ִָמים בִּ ְשׁעַ ת ַאחַ ר הַ צָּ הֳ ַריִם ִהגִּ יעַ יוֹסֵ ף ְלשַׂ חֵ ק עִ ם
יוֹ ָָתן בַּ גֻּלּוֹת ִ .גַּשׁ יוֹ ָָתן לַאֲ רוֹן הַ ִמּ ְשׂחָ ִקים וְ ל ֹא ָר ָאה ֶאת
אֹסֶ ף הַ גֻּלּוֹת שֶׁ לּוִֹ .ח ֵפּשׂ ִמ ַתּ ַחת ל ִַמּטָּ הִ ,ח ֵפּשׂ מֵ עַ ל הַ מַּ דָּ פִ ים,
"א ָמּא ,אוּלַי
ַא ל ֹא מָ צָ אָ .פּ ָה יוֹ ָָתן ל ְִאמּוֹ וְ שָׁ ַאל ִבּ ְד ָאגָהִ :
ַא ְתּ יוֹדַ עַ ת ֵאיפֹה הַ גֻּלּוֹת שֶׁ לִּי?" ִכְ ְָסה ִאמּוֹ שֶׁ ל יוֹ ָָתן
לְחַ ְדרוֹ ,פּ ְָת ָחה ֶאת אֲ רוֹן הַ ִמּ ְשׂחָ ִקיםִ ,חפְּ ָשׂה עַ ל הַ מַּ דָּ פִ ים,
ַא גַּם ִהיא ל ֹא מָ צְ ָאהִ .הצְ טַ עֵ ר ְמאֹד יוֹ ָָתן וְ ל ֹא הֵ בִ ין ל ְָאן
ֶעֶ לְמוּ הַ גֻּלּוֹת שֶׁ לּוְֹ .לפ ֶַתע ִ זְ כְּ ָרה ִאמּוֹ ֶשׁבַּ בּ ֶֹקר ִהגִּ יעַ אֱ לִיהוּ,
הָ ַא ְחיָן שֶׁ ל יוֹ ָָתןִ .מיָּד ִה ְת ַקשֵּׁ ר יוֹ ָָתן לֶאֱ לִיהוּ וְ שָׁ ַאל אוֹתוֹ
"הַ ִאם ִשׂחַ ְק ָתּ הַ בּ ֶֹקר בַּ גֻּלּוֹת שֶׁ לִּי?" "כֵּן ",עָ ָה אֱ לִיהוּ,
אוֹתם בַּ ִמּ ְרפּ ֶֶסת ".שָׂ ַמח ְמאֹד יוֹ ָָתןָ ,ק ָרא לְיוֹסֵ ף
"ה ְשׁ ַא ְר ִתּי ָ
ִ
וְ יַחַ ד ִחפְּ שׂוּ ֶאת הַ גֻּלּוֹת בַּ ִמּ ְרפּ ֶֶסת .בְּ פִ נַּת הַ ִמּ ְרפּ ֶֶסת מָ צָ א
יוֹסֵ ף ֶאת הַ גֻּלּוֹת שֶׁ ל יוֹ ָָתן מוּ ָחוֹת עַ ל ע ֲֵר ַמת ַהכְּ בִ יסָ ה.
ָשׂ ְמחוּ ְשׁ ֵי הַ חֲ בֵ ִרים וְ יָצְ אוּ ְלשַׂ ֵחק .בָּ עֶ ֶרב ִה ְת ַקשֵּׁ ר יוֹ ָָתן
לֶאֱ לִיהוּ וְ ָאמַ ר לוֹ" :אֲ ִי מַ ְר ֶשׁה ְל ְלשַׂ ֵחק בַּ ִמּ ְשׂחָ ִקים שֶׁ לִּי
אוֹתם ל ְִמקוֹמַ ם בְּ תֹם הַ ִמּ ְשׂ ָחק".
בִּ ְתּ ַאי שֶׁ ַתּחֲ זִ יר ָ

