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ֶרק ִראׁשֹון ּפֶ

ֵמָהֲאָחיֹות  חּוץ   – ִיץ  ַהּקַ ֶאת  אֹוֲהבֹות  עֹוָלם  ּבָ ַהֵפיֹות  ל  ּכָ
ל  ׁשֶ ֵעֶדן  ן  ּגַ ר הּוא  ְסּתָ ַהּנִ ָהִאי  ר.  ְסּתָ ַהּנִ ִאי  ּבָ ְוַחְברֹוֵתיֶהן  ל  ּבֶ

ִלְהיֹות  ָאמּור  ִיץ  ְוַהּקַ ְוָהָאִביב,  ֶרף  ַהחֹ ָתו,  ַהּסְ י  ָחְדׁשֵ ּבְ ׁש  ַמּמָ

זֹו. ֱאֶמת ּכָ ִיץ ִהיא ּבֶ ת ַהּקַ ן. ּוְתִחּלַ ּלָ ְצַלַחת ִמּכֻ ָהעֹוָנה ַהּמֻ

ְכְננּו  ּתִ ָבִרים ׁשֶ ל ַהּדְ יּוִני, ַהֵפיֹות ַמְתִחילֹות ַלֲעׂשֹות ֶאת ּכָ ּבְ  

ֲחָדׁשֹות  ְלּבֹוׁשֹות  ּתִ ּתֹוְפרֹות  ד  ּבַ ָהֲאָחיֹות  ָנה:  ָ ַהּשׁ ֵאִרית  ׁשְ ּבִ

ְרִדיִדים  סֹוְרגֹות  קּור  ָהֲאָחיֹות  ְחּפֹוׂשֹות;  ּתַ ֲחֵקי  ְלִמׂשְ

ֶהן  ּלָ ׁשֶ ִים  ַהּמַ ִצְבֵעי  ֶאת  ׁשֹוְלפֹות  ַרח  ּפֶ ָהֲאָחיֹות  ֲעִדיִנים; 

ֵכֶלת. ֵמי ַהּתְ ַחת ׁשְ רֹות ּתַ ּוְמַצּיְ
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ְנֵפי ַהֵפָיה, ִלְקּפֹץ ִלְבֵרַכת  ַמן ְלָהִסיר ֶאת ּכַ יַע ַהּזְ יּוִלי ַמּגִ ּבְ  

יֵרי  ְרּגִ ּגַ יִלים  ַמְבׁשִ ְוָאז  ִריִרים.  ַהּקְ ִים  ּמַ ּבַ ְך  ְכׁשֵ ּוְלׁשַ ֵאִבים  ַהּזְ

ַער  ַהּיַ יֵרי  ְרּגִ ּגַ ִנּיֹות,  ֻרּדָ ַהּוְ ה  ִחּלָ ּתְ  – ָהִאי  ַרֲחֵבי  ָכל  ּבְ ַער  ַהּיַ

ּתּוֵתי  ָהֻאְכָמִנּיֹות,  ָהָאדֹם,  ֶטל  ַהּפֶ ְוָאז  ם;  ּלָ ִמּכֻ ָהֲעִדיִנים 

ַהחֹם.  יא  ׂשִ ּבְ ר,  חֹ ָ ַהּשׁ ֶטל  ַהּפֶ ּוְלַבּסֹוף  ָמִנּיֹות  ְמּדְ ַהּדֻ ָהֵעץ, 

ים  ִרּיִ ַהּטְ רֹות  ֵמַהּפֵ ּוַמֲאִפים  עּוגֹות  ְמִכינֹות  ֶנף  ׁשֶ ָהֲאָחיֹות 

ל  ֵ רֹות יֹוֵתר ְמַמֲהרֹות ְלַבּשׁ יֹוֵתר, ְוָהֲאָחיֹות ִמְרַקַחת ַהְמֻבּגָ ּבְ

ַער  ַהּיַ יֵרי  ְרּגִ ּגַ ְיבּול  ִאם  ֶרף,  ַהחֹ י  ְלָחְדׁשֵ ְוקֹוְנִפיטּורֹות  ִרּבֹות 

ְמֻיָחד. דֹול ּבִ ּגָ
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ֶמׁש  ְוׁשֶ ְלָהִאיר  ַמְתִחילֹות  ְחִליִלּיֹות  ַהּגַ ׁשֶ ּכְ ַהּיֹום,  סֹוף  ּבְ  

ַעל  יֶהן  ָראׁשֵ ֶאת  יַח  ְלַהּנִ ִמְתּכֹוְננֹות  ַהֵפיֹות  ׁשֹוַקַעת,  ִיץ  ַהּקַ

ֵכן  ִלְפֵני  ֲאָבל  ֵפיֹות.  ל  ׁשֶ ֲחלֹומֹות  ְוַלֲחלֹם  ַסְביֹוִנים  ִרּיֹות  ּכָ

ִעים  ִנְצּבָ ֶעֶרב  ָכל  ּבְ ֲעָרִבי.  ַהּמַ ַהחֹוף  ַעל  ִקיָעה  ְ ּשׁ ּבַ צֹופֹות  ֵהן 

ִקְסֵמי  ּבְ ֶרְך  צֹ ְוֵאין  ָמן,  ּוְבַאְרּגָ ָזָהב  ּבְ ל,  ָסגֹ ּבְ ִליָלְך,  ּבְ ַמִים  ָ ַהּשׁ

ה. ִפי ַהּזֶ ל ַהּיֹ ֵדי ִליצֹר ֶאת ּכָ ֵפיֹות ּכְ

אֹוגּוְסט.  ֶדׁש  חֹ ִאְלָמֵלא  ָלם,  ֻמׁשְ ִלְהיֹות  ָיכֹול  ָהָיה  ִיץ  ַהּקַ  

ִיץ. י ַהּקַ ר ַאְנׁשֵ ְסּתָ יִעים ָלִאי ַהּנִ אֹוגּוְסט ַמּגִ ּבְ

ֵהם  ם.  ֵ ַהּשׁ אֹוֵמר  ׁשֶ ִפי  ּכְ ִדּיּוק  ּבְ ִיץ?  ַהּקַ י  ַאְנׁשֵ ֵהם  ִמי   

ם  ְלֻרּבָ ּוָבנֹות.  ִנים  ּבָ ְוָאבֹות.  הֹות  ִאּמָ ָאָדם.  ֵני  ּבְ ים.  ֲאָנׁשִ

ים  ֲעָנִקּיִ ְיצּוִרים  ֵהם  זֹאת  ּוְבָכל  ּמּוָבן,  ּכַ טֹובֹות,  נֹות  ּוָ ּכַ

ָלִבים  ּכְ ְחְרִרים  ּוְמׁשַ ֵפיֹות  י  ּנֵ ּגַ רֹוְמִסים  ׁשֶ ִמים  ָ ּוְמֻגּשׁ

ּוְבֹאֶפן  ַמְסִריחֹות  ִסירֹות  ּבְ ָהִאי  ֶאת  יִפים  ּוַמּקִ ים  ּיִ ַנְבָחִנ

נֹוָרא.  ְלָמקֹום  ַהֵפיֹות  ל  ׁשֶ ָהֵעֶדן  ן  ּגַ ֶאת  הֹוְפִכים  ָלִלי  ּכְ

בֹוִהים,  ַהּגְ ָהֳאָרִנים  ֵצל  ּבְ ים,  ּתִ ּבָ ּבַ רֹות  ּגְ ִמְסּתַ ַהֵפיֹות  ְוָלֵכן 

ָהֲאָחיֹות  טּוַח.  ּבָ ָבר  ַהּדָ ׁשֶ ּכְ ְיָלה,  ּלַ ּבַ ַרק  ַהחּוָצה  ְויֹוְצאֹות 
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ָרִחים  ְוַהּפְ רֹות  ַהּפֵ יִצי ְוֶאת  ַהּקֵ ָהֲאִויר  ֶמֶזג  ל אֹוֲהבֹות ֶאת  ּבֶ

ְוֶאת  ים  ָהֲאֻרּכִ ִמים  ַהּיָ ֶאת  אֹוֲהבֹות  ֵהן  ן.  ּגָ ּבַ ַהּצֹוְמִחים 

י  ר ֵמַאְנׁשֵ ּתֵ ִריִרים. ֲאָבל ֵהן ֵאיָנן אֹוֲהבֹות ְלִהְסּתַ ילֹות ַהּקְ ַהּלֵ

ר. ּתֵ א ְלִהְסּתַ ֵרָרה ֶאּלָ ִיץ. ּוְבָכל זֹאת, ֵאין ָלֶהן ּבְ ַהּקַ

 


