טקסט מס' 2
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פּוֹרחַ בֵּ ין ְמבַ ְשּׂ ֵרי הַ ח ֶֹרף הוּא הֶ חָ צָ ב .כְּ שָׁ ֵקד לָ ִאילָ וֹת בָּ ָאבִ יב  -כֵּן
ָה ִראשׁוֹן שֶׁ ֵ
יוֹתר
הֶ חָ צָ ב ר ֹאשׁ וְ ִראשׁוֹן לְפִ ְר ֵחי הַ ָשּׂדֶ ה בַּ ְסּ ָתו .יֵשׁ לוֹ בָּ צָ ל ֲע ִָקיְ ,מלֵא מָ זוֹןֵ ,
ִמלְּ בַּ עֲלֵי הַ בָּ צָ ל הָ אֲ חֵ ִריםְ .בּ ָח ְד ֵשׁי ָאב-אֱ לוּל ,עִ ם ִה ְת ְרבּוּת טַ לְ לֵי הַ לֵּילוֹת וְ עַ ְרפִ לִּי
מּוּדי פְּ ָר ִחים
הַ בּ ֶֹקר ,יָכוֹל לְהַ בְ ִחין ַה ְמּ ַטיֵּל ְבּתוֹ הַ שָּׂ דוֹת הָ אֲ פ ִֹרים וְ הַ חֲ שׂוּפִ ים בְּ עַ ֵ
וּמבַ ְשּׂ ִרים ֶאת בּוֹא ַה ְסּ ָתוֵ ,אלּוּ הֵ ם הַ חֲ צָ בִ ים.
בוֹהים ,הַ מַּ ְר ִ י ִ ים לֵב ְ
גְּ ִ
פִּ ְר ֵחי הֶ חָ צָ ב זְ עִ ִירים הֵ ם ,וְ צִ בְ עָ ם ָלבָ ןֲ .עלֵי ָה ֲע ִטיף ִשׁשָּׁ ה הֵ ם ,וְ ַאף הָ ַאבְ ָק ִ ים
ִשׁשָּׁ ה בְּ ִמ ְספָּר .הַ פְּ ָר ִחים ֶהֱ ִים ַרק יוֹם ֶאחָ ד מֵ אוֹר הַ שֶּׁ מֶ שׁ .לְמָ חֳ ָרת יוֹפִ יעוּ
קּוֹד ִמים י ְַת ִחילוּ לַ עֲשׂוֹת פֵּ רוֹת .הַ פֵּ רוֹת הֵ ם הֶ לְ ֵק ִטים
פְּ ָר ִחים חֲ דָ ִשׁים ,וְ ַה ְ
צְ הַ בְ הַ בִּ ים ְמלֵ ֵאי זְ ָרעִ ים ְשׁח ִֹרים .הֶ חָ צָ ב ָפוֹץ בְּ כָל חֶ ל ְֵקי הָ ָא ֶרץ :בַּ הַ ר ,בַּ ְשּׁפֵ לָה
וּבָ עֵ מֶ ק.
פְּ ִריחַ ת הֶ חָ צָ ב ִמ ְס ַתּיֶּמֶ ת ְבּחָ ְדשֵׁ י ִתּ ְשׁ ֵריַ .א עֲדַ יִן ל ֹא גּ ַָמר הֶ חָ צָ ב ֶאת ְמלַאכְ תּוֹ.
יּוֹרה ,יוֹצִ יא הַ בָּ צָ ל הָ ֲע ָק שֶׁ ל הֶ חָ צָ ב ְקבוּצָ ה צְ פוּפָ ה
אשׁית חֶ ְשׁוָן ,עִ ם ֶרדֶ ת הַ ֶ
בְּ ֵר ִ
שֶׁ ל עָ לִים גְּ דוֹלִיםְ ,ר ָח ִבים וּבַ ְשׂ ָר ִ יִּ ים .בְּ מֶ שֶׁ ָח ְד ֵשׁי הַ ח ֶֹרף ֶי ֶאגְ רוּ הֶ עָ לִים מָ זוֹן
ַרב ְבּתוֹ הַ בָּ צָ ל-מַ ְח ָסן וְ עִ ם בּוֹא הָ ָאבִ יב יַצְ ִהיבוּ וְ יִ כְ ְמשׁוּ ,וְ הַ בָּ צָ ל י ֵָרדֵ ם וְ ִיכָּ ֵס
ל ְִמ וּחַ ת הַ ַקּיִץ ,עַ ד בּוֹא עִ תּוֹ ְ -בּחָ ְדשֵׁ י ָאב-אֱ לוּל  -לְהוֹצִ יא פְּ ָר ִחים חֲ ָד ִשׁים.
אשׁית הַ ַקּיִץ ,עִ ם כְּ ִמישַׁ ת ֶהעֱלִים ,וְ ִָשׂים אוֹתוֹ
ִאם ַ ֲעקֹר ֶאת בְּ צַ ל הֶ חָ צָ ב בְּ ֵר ִ
בְּ מָ קוֹם שָׁ מוּר בַּ חֲ דַ ר הַ טֶּ בַ עְִ ,ר ֶאה כִּ י בָּ עֵ ת שֶׁ יִּפְ ַרח הֶ חָ צָ ב בְּ כָל הָ ֶא ֶרץ ,יוֹצִ יא
הַ בָּ צָ ל שֶׁ בַּ ֶחדֶ ר גִּ בְ עוֹלֵי פְּ ָר ִחים .אוֹתוֹ הוּא ,כִּ י בְּ עוֹ ָה זוֹ ֵאין הֶ חָ צָ ב זָקוּק לְהוֹצִ יא
יקים לוֹ לְ כַ לְ כֵּ ל
ֶאת ְמזוֹ וֹ ִמן הָ אֲ דָ מָ ה ,כֵּ יוָ ן שֶׁ חָ ְמ ִרי הַ מָּ זוֹן הָ אֲ גוּ ִרים בַּ בָּ צָ ל מַ ְספִּ ִ
ֶאת גִּ בְ עוֹלֵי הַ פְּ ָר ִחים בְּ עוֹ ַת יֹבֶ שׁ זוֹ.

74

