י ְִחידָ ה 1

בֵּ ין ִשׁיר ְל ִספּוּר
גַּם הַ ָשּׁ

ָה  /לֵ ָאה גוֹל ְְדבֶּ ְרג

מוֹריק הַ דֶּ שֶׁ א
כָּל שָׁ ָה וְ שָׁ ָה ִ
יוֹרד הַ מָּ טָ ר.
וְ עוֹלָה ַה ַחמָּ ה וְ ֵ
כָּל שָׁ ָה וְ שָׁ ָה אֲ דָ מָ ה ִמ ְתחַ ֶדּשֶׁ ת
מַ ְל ִבּין הֶ חָ צָ ב וּמַ זְ ִהיב הֶ הָ דָ ר.
כָּל שָׁ ָה וֹל ִָדים אֲ ִָשׁים ָלרֹב
ִל ְדמָ עוֹת וְ ִלצְ חוֹק ,לְ ַאחֲ וָה וּלְ ִשׂ ְָאה.
יֵשׁ ִמישֶׁ הוּ ָהרוֹצֶ ה ַרק טוֹב גַּם ַהשָּׁ ָה.

הַ ָשּׁ

ָה הַ חֲ דָ שָׁ ה ִהגִּ יעָ ה ֹ /עַ ם

לְטיּוּלִ ים בַּ טֶּ בַ ע.
הוֹרי ל ְִטיּוּל .אֲ ְַח וּ אוֹהֲ בִ ים לִ ְ סֹעַ ִ
ָסַ עְ ִתּי עִ ם ַ
רוּחת
ַק ְמ וּ הַ ְשׁ ֵכּם בַּ בּ ֶֹקר ,כְּ שֶׁ הָ יָה עֲדַ ִין ָק ִריר בַּ חוּץ .הֵ כַ נּוּ ֶאת אֲ ַ
הַ בּ ֶֹקר הַ ְקּבוּעָ ה ,כְּ ִריכִ ים וְ שׁוֹקוֹ ,וְ ָסַ עְ וּ לַשָּׂ דֶ ה הָ ָאהוּב עָ לֵ י וּ .כְּ בָ ר
אשׁית
כְּ שֶׁ ִה ְת ָק ַרבְ וּ לַ שָּׂ דֶ הָ ,ר ִאי וּ מֵ ָרחוֹק ֶאת ַהחֲ צָ בִ ים בְּ ֵר ִ
פְּ ִריחָ ָתםַ .רק הַ פְּ ָר ִחים הַ ַתּ ְחתּוֹ ִ ים בַּ גִּ בְ עוֹל ִפְ ְתּחוִּ .טיַּלְ וּ בֵּ ין
הַ חֲ צָ בִ ים ,פָּ ַר ְשׂ וּ ֶאת הַ ְשּׂ ִמיכָה ,וְ יָשַׁ בְ וּ לֶאֱ כֹל ֶאת אֲ רוּחַ ת הַ בּ ֶֹקר.
"אי ַא ְתּ
יחים ֶאת ַהשָּׁ ָה הַ חֲ דָ ָשׁהֵ .
וּמ ִר ִ
רוֹאים ְ
ְהוֹריֶ ,שׁ ִ
ָאמַ ְר ִתּי ל ַ
פּוֹר ִחים,
רוֹאים ֶאת הַ חֲ צָ בִ ים ְ
"אם ִ
ִיתיִ :
יוֹדַ עַ ת?" שָׁ ַאל ַאבָּ א .עָ ִ
יחים ֶאת ֵריחַ הָ אֲ דָ מָ ה ,בָּ רוּר שֶׁ הַ ְסּ ָתו מַ גִּ יעַ וְ ִאתּוֹ גַּם ַהשָּׁ ָה
וּמ ִר ִ
ְ
הוֹרים ִחיְּכוּ בְּ הַ ְסכָּמָ הָ .אסַ פְ וּ ֶאת הַ צִּ יּוּד ,וְ חָ ז ְַר וּ
הַ חֲ דָ שָׁ ה ".הַ ִ
הַ בַּ י ְָתה .הַ חֹם ֶשׁל ַה ַקּיִץ עוֹד הָ יָה מֵ עִ יק.
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