ִל ְפ ֵני ֶכם ִספּוּר חֲ ָו ָיהִ .ק ְראוּ אוֹתוְֹ ,ו ַה ְדגִּ ישׁוּ ִבּצְ בָ ִﬠים שׁוֹנִ ים אִ .מ ִלּים
הַ ְמחַ ְבּרוֹת בֵּ ין הַ ִמּ ְשׁפָּ ִטים; בִ .בּטּוּיֵי זְ ַמןָ ,מקוֹם ְוּדמֻ יּוֹת; ג .הַ ְמלָ צָ ה;
ד .דּוִּ -שׂיחַ .

ִטיּוּל בְּ אוֹ ַפ ַנּ ִים
תּמֶ ר וְ ָא ִמירִ ,ל ְר ֹכּב עַ ל
אתי עִ ם ְשׁ ֵ י חֲ בֵ ַריֹ ,
בְּ ֹב ֶקר אֲ בִ יבִ י ֶאחָ ד ָיצָ ִ
תּמֶ ר ל ֹא הָ יוּ ַתּ ִקּי ִ ים ,וּבְ ָכל ז ֹאת הוּא
אוֹ ַפ ַנּ ִים .אוֹ ַפ ָנּיו שֶׁ ל ֹ
ִה ְתעַ ֵקּשׁ ִל ְר ֹכּב ֲע ֵליהֶ ם.
ִה ְתחַ ְל וּ ִל ְר ֹכּב ְלכִ וּוּן הַ חֻ ְרשָׁ ה ,אֲ ִ י הָ ִראשׁוֹןַ ,אחֲ ַרי ָא ִמיר וּבַ סּוֹף
תּמֶ ר.
ֹ
ַאחֲ ֵרי ִמ ְס ַפּר דַּ קּוֹת עָ צַ ְר ִתּי כְּ דֵ י ִל ְשׁתּוֹתִ .ה ְס ַתּ ַכּ ְל ִתּי ל ְָאחוֹר,
תּמֶ ר ל ֹא ָר ִאי ִתי.
יתי ֶאת ָא ִמיר רוֹ ֵכב וּ ִמ ְת ָק ֵרב ֵא ַלי ,אֲ בָ ל ֶאת ֹ
וְ ָר ִא ִ
"אוּ ַלי ָק ָרה מַ שֶּׁ הוּ ְלאוֹ ַפ ָנּיו ,וְ הוּא ֶ אֱ ַלץ ַל ֲע ֹצרָ ",אמַ ְר ִתּי.
ִה ְסתּוֹבַ בְ וּ ,וְ ִה ְתחַ ְל וּ ִל ְר ֹכּב ַלכִּ וּוּן שֶׁ בָּ א וּ ִמ ֶמּנּוּ .בַּ הֶ ְמשֵׁ

ָר ִאי וּ

תּמֶ ר ְמ ַ סֶּ ה ְל ַת ֵקּן ֶאת ַאחַ ד הַ ַגּ ְל ַגּ ִלּים.
ֶאת ֹ
ְלבַ סּוֹף ִהצְ ַל ְח וּ ְל ַת ֵקּן ֶאת הַ ַגּ ְל ַגּל ,וְ שׁוּב ָיצָ א וּ ַלדֶּ ֶר .
אֲ ִ י מַ ְמ ִליץ עַ ל ִטיּוּל אוֹ ַפ ַנּ ִים עִ ם חֲ בֵ ִרים ,כִּ י זֶה ְמחַ ֵזּק ֶאת הַ ֶקּשֶׁ ר
בֵּ ין חֲ בֵ ִרים.
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